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Folytatás a 8. oldalon

Szent István tudta, hogy Európában csak megfelelő diplomáciai együtt-
működéssel, igazi megegyezésre törekvő uralkodói magatartással le-
het békét és fejlődést hozni ebbe az országba. Máté Antal polgármester 
augusztus 19-én elhangzottünnepi beszéde.

Ez az a nemzeti ünnepünk, amely kitün-
tetett helyet foglal el az állami és a nem-
zeti ünnepeink között. Ennek a nemzet-
nek, az államnak az egységét fejezi ki, 
amely a gyökeret jelenti minden magyar 
ember számár. A kü-
lönlegessége Nyír-
bátorban az is, hogy 
ezen a napon adjuk 
át a városi kitünte-
téseket is, valamint 
része a Zenei Napok 
rendezvénysoroza-
tának is, hiszen itt a 
református templom 
falai között is hama-
rosan egy egészen 
kiváló hangverseny 
zárja a komolyzenei 
rendezvényeinket.
 Egy nagy hagyo-
mányokra visszanyú-
ló nemzeti ünnepről 
beszélünk, s amikor 
az ünnepi beszédemre készültem, azon 
is gondolkodtam, hogy lehet-e még újat, 
mást mondani, ami eddig nem hang-
zott el. Mindenesetre, amikor az ünnepi 
beszédemmel foglalkoztam, akkor úgy 
döntöttem, hogy a valóságos főszerep-
lőről, Szent Istvánról mondom el a gon-
dolataimat.
 Szent Istvánt már gyerekként tanul-
juk az iskoláink során, aki megalapítja, 
létrehozza az államot. Ám, ha a dolgok 
mögé nézünk, akkor tudhatjuk, hogy ezt 
egy nagyon nehéz időszakban viszi vég-
be.  Egy nomád, pogány népből kell egy 
keresztény, korszerű, európai államot 

Szent István szavai mutatnak irányt,
hogyan éljünk ebben a hazában

létrehoznia. Persze, gondolhatjuk, hogy 
ezt megtették máshol, mások is, de azt 
tudnunk kell, hogy mi, éppen a koráb-
bi nomád létünkből fakadóan speciális 
helyzetben voltunk Európában. Ez talán 

nem is sikerülhetett volna másnak, hi-
szen tudnunk kell, hogy ennek a szent 
embernek mennyi erény, milyen kiemel-
kedő tulajdonságai adták a biztosítékát, 
hogy ez a hatalmas vállalás sikerrel jár-
hatott.
 Úgy is szoktuk nevezni, hogy az ál-
lamalapító Szent István. S valóban, egy 
törzsi szervezettségű, nomád népből 
kellett létrehozni az államot. Ehhez elő-
ször az kellett, hogy a népét egy új hit-
re, a kereszténységre térítse. Be kellett 
hoznia, és megerősítenie az egyházat, 
meg kellett szerveznie az államot. Ami 
aztán rendet, törvényeket és egységes 

normák alapján működő nemzetet alkot. 
Ez tette lehetővé, hogy ezen a földön, 
már több, mint ezer éve fennálló nemzet 
jöjjön létre.
 Szent Istvánról tehát azt is tudjuk, 
hogy törvényalkotó uralkodó volt, hi-
szen nem lehetett volna rend és törvé-
nyek nélkül nemzetet létrehozni ebben 
a hazában, ha az emberek számára nem 
jelöli ki a helyes utat. Szabályozta példá-

ul, mind az egyházi, 
mind a magántulaj-
don fontosságát. Ami 
a legfontosabb, hogy 
a törvényt mindenki 
számára betartandó 
követelménnyé tette.
  Szent István-
ról nem lehet úgy 
beszélni, hogy ne be-
szélnénk a közigaz-
gatás létrehozójáról. 
Az ő idejében jött 
létre az a 30 várme-
gye, amiről még ma 
is beszélünk. Létre-
hozta a vármegyéket, 
élükre ispánokat állí-
tott, akik képviselték 

a törvényt, s magát az uralkodót. Ezzel 
úgy hozza létre a közigazgatást, hogy 
garantálja a törvények betartását, be-
tartatását is. Ez abban az időszakban 
rendkívül fontos lépés volt.
 Mindezekkel párhuzamosan hozta 
létre az egyházi rendszert is. Egyházme-
gyéket alakított ki. Érsekséget, püspöki 
székhelyeket jelöltek ki, s ezek mellett 
apátságok, kolostorok is alakultak. Az 
egyház nemcsak vallási feladatokat lá-
tott el már akkor sem, hanem hasonló-
an, mint ma, számtalan feladatot átvett 
az államtól is.
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VÁROSFEJLESZTÉS CIVILEKKEL

Demokrácia ide, civil szféra oda, valljuk be, 
nem nagyon szokott súlyosan a mérleg 
serpenyőjébe kerülni, hogy fontos ügyek-
ről mit gondol a politikán túli világ. Illetve, 
azért elvétve persze akad rá példa. De 

ahhoz vagy akkora tömegeknek kell bi-
zonyos ügyek mögé állni, hogy még a tök 
homály politikai szemüvegen is átüssön, 
vagy kiemelt időszakban kell megszólalni. 
Mint a nyári kiárusítás, pont olyan a vá-
lasztások környéki időszak is. Mindennek 
lejjebb megy az ára, vagy másik oldalról 
nézve, éppen, hogy feljebb megy. 
 Nos, ezen rossz tapasztalatok után 
már mindenre gyanakodik az ember, ha 
azt látja-hallja, hogy most komoly ügy 
van terítéken, s a köz véleményére, sőt 
javaslataira kíváncsiak a politikusok.  A 
helyszínen azután csökken a gyanú, s nő 
a kíváncsiság, hogy mi is ez itt. Városfej-
lesztési Hakatchon, vagy mi? Elnevezés 
ide, elnevezés oda, itt azt vetik fel, az 
egyelőre nem túl nagyszámú érdeklő-
dőnek, hogy mit gondol a saját városá-
ról, mit gondol az itteni élet minőségéről 
(már ami a tárgyi környezeten múlik) és 
van-e gondolata arról, hogy mit és ho-
gyan változtatna. Azután meg még azt 
is megkérdezik, hogy milyennek gondolja 
a holnap városát, vagy éppen öt év múl-
va milyen legyen, vagy akár tizenöt éves 
távlatokat is mondhat az ember. Na, ez 
már valami… lehet. Ha komolyan veszik, 
ha kiépül, megerősödik a bizalom. Ha el-
hisszük, hogy ilyen ügyekben is lehet ér-
telmes eszmecserét, vitákat folytatni. Ha 

Nagyon érdekes tanulságokat lehet levonni egy rendezvény végén, 
amikor a gyanútlan nyírbátori észreveszi, hogy igazán komoly kér-
désekben is komolyan veszik a felvetéseit. A komoly kérdés pedig, 
hogyan alakítsuk a városunkat most, öt év múlva, vagy akár tizenöt 
év múlva. Mennyire tudjuk komfortosabbá, élhetőbbé tenni, aminek 
egyenes következménye lehet, hogy világlátott nyírbátori fiatalok is 
visszatérnek szülővárosukba. Ezt a gondolatiságot kezdik meghono-
sítani Nyírbátorban. Nagy Miklós riportja.

elhisszük, hogy a másiknak is lehet iga-
za, jó ötlete, felvetése. Ha nem hisszük, 
hogy vagy direkt szórakoznak velünk és 
biodíszletnek kellünk, vagy, hogy adott 
esetben a mi felvetésünk tovább csiszo-
lása nem sima lenyúlása valaminek, ha-
nem egy, a végén egy közös gondolkodás 
eredménye.
 Jöttek tehát 
az emberek. Majd 
mindegyik rendez-
vényre. Igazán ak-
tívak a diákok és a 
nyugdíjasok voltak. 
Egyik még nem 
eleve bizalmatlan, 
a másik meg már 
megengedheti, hogy 
ismét bízzon.  Mindenesetre volt a témá-
ban, s a hasonló fórumok szervezésében 
jártas moderátor és stratéga és projekt-
felős és minden egyéb kellék. Kávé, ás-
ványvíz pizza és pogácsa és projektor és 
ötlet és ötletelés, és csoportmunka és 
újabb ötlet és… és, láss csodát, egyszer 
csak elkezdett működni a dolog. Minden-
ki, de tényleg mindenki elkezdte komo-
lyan venni, hogy miért áldozta a napját a 
rendezvényre. Egyik „műhelyben” a ke-
rékpározás-kontra autón járunk, a másik-
ban a biztonságunk és a harmadikban az 
élhető város témakörben kezdtek valódi 
formát ölteni a gondolatok. Eközben még 
az is kiderült, hogy ezekben az ügyekben 
és főként ezekben a „műhelyekben” nincs 
mindent maga alá temető korbölcsességi 
jog. Vagyis, ahogy egy 16 éves középis-
kolás mondta: „meghallgatjuk egymást, s 
a végén a legjobb érvek maradnak meg. 
Az nem számít, hogy kitől származik.” 
Amúgy már ez is erősen örömöt okozó 
nyereség lehet.  A zárórendezvényen be-
szélgettünk a programról és főleg a jövő-
jéről.

 – Ennek a mostani rendezvénynek 
lehet az a célja, hogy itt egy megvalósít-
ható programot tegyenek le?
 Kézy Béla (MEGAKOM Kft.): – Az 
egyáltalán nem biztos, hogy egy teljesen 
kidolgozott ötletsort tegyünk le az asz-
talra, de az célunk, hogy néhány ötletet 
részletesebben is kidolgozzunk. Az első, 
hogy megfogalmazzuk a problémát, s a 
nap végére eljussunk a megoldásig.
 – Vannak azért 
kétkedők, akik arra 
gondolnak, hogy itt 
egy pályázati pénz 
lepapírozásáról van 
szó, amivel kipipál-
nak valamit, a pénzt 
elköltik és a végén, 
ami itt felmerült, az 
majd elsüllyed az 
asztalfiókokban.
 KB: – Egészen biztos vagyok benne, 
hogy itt egyáltalán nem erről van szó. 
Egyrészt mi komolyan vesszük a dol-
gunkat és rengeteg energiát és tudást 
teszünk ebbe a projektbe, hogy sikeres 
legyen. Ugyanakkor az pedig egyértelmű, 
hogy a város vezeté-
se teljesen komolyan 
gondolja ezt a kez-
deményezést, és a 
végén az itteni ered-
mények tükrében 
hozza meg a szüksé-
ges döntéseket. Ami 
a mostani sorozatot 
illeti, az inkább csak 
az első lépés ezen az úton.
 Nos nézzünk egy problémát! Kocsival 
közlekedjünk, vagy inkább kerékpárral? A 
kérdés ma azért is jogos, mert iszonyú sok 
a gépkocsi, sűrű a forgalom, rossz a levegő, 
s megnőtt a balesetveszély, miközben egy-
re csak épülnek a kerékpárutak, s ma már 
szinte minden fontos és szükséges helyet 
elérhetünk biciklivel. Az egyik vélemény 
szerint: ahol sok a gyerek, s pláne bevásár-
lás is van rendszeresen, ott inkább a kocsit 
pártolják, miközben mások, talán éppen itt 
döbbennek rá, hogy, ja tényleg járhatnának 
kerékpárral, sőt, akár gyalog is.
 Egy másik csoportban arról folyt 
a diskurzus, hogy van-e elég és főleg 
megfelelő minőségű szórakozóhely a vá-

Kézy Béla

Kricsfalussy Kolos

Tóth Lajosné
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rosban. Na és vajon például az idősebb 
korosztály hová, milyen szórakozóhelyre 
tudna ma beülni?
 A harmadik csoport a biztonság okán 
éppen arról hozott húsbavágó példá-
kat, hogy vannak helyek a városban ahol 
rengeteg kutyát tartanak. Pontosabban 
nemigen tartanak, csak vannak ezek a 
kutyák. A sok kutyáról pedig tudjuk, hogy 
még a leggyávább kutyát is harapósan 
bátorrá teszi. Szóval a gond a kóbor ku-
tyák jelentette veszély.
 Ezen a ponton már érdemes megkér-
dezni a polgármestert, hogy vajon meny-
nyire híhetik el az emberek, hogy tényleg 
komolyan veszik őket, s nem csak a már 
előbb is emlegetett kamu, vagy biodíszlet, 
stb. jelzős rendezvénynek ültek fel.
 Máté Antal polgármester: – Egy 
közösségi tervezés hosszú, több éven 
át tartó folyamat, 
s alapvetően biza-
lomra épül. Itt az a 
legfontosabb, hogy 
a felmerült javas-
latok közül a lehe-
tő legtöbbet (ezek 
nemcsak fejlesz-
téseket jelentenek, 
hanem például mű-
ködtetést, vagy támogatásokat is) be-
építsük a város működésébe. A bizalmat 
akkor lehet megtartani, ha ezekből a ja-
vaslatokból minél hamarabb, minél töb-
bet megvalósítunk. Nyugdíjasok olyan 
padcsoportokat kértek a Szabadság 
térre, ahol le tudnak ülni, és beszélget-
ni is tudnak. Ezt például nagyon gyorsan 
megvalósítjuk.
 – Ez a jövőben így fog működni? 
Nem kell gyanakodni?
 – Ha csupán pár hónapig csinálnánk 
és néhány apró dolgot megvalósítanánk, 
s évekig ezeket emlegetnénk, akkor olcsó 
népszerűséghajhászás lenne, de itt hosz-
szútávú elképzelésekről is szó van. Van-
nak olyan koncepcionális kérdések, ame-
lyekről szeretnénk kikérni a városlakók 
véleményét. Ilyen kérdés például a Sza-
badság tér forgalomszervezése, amikor 
majd elkészül az elkerülő út. Engedjük-e 
be később a gépkocsikat a térre? Ez az 
egész legyen-e teljesen gyalogos út, vagy 
kerékpárút? Na ezek izgalmas kérdések 
mindenki számára. Másik koncepcionális 
kérdés, hogyan tudjuk rávenni a diákokat, 
hogy beleszóljanak a város fejlesztésébe? 
Hiszen amiket ők most megfogalmaznak, 

esetleg azok hatnak az ő életükre 15-20 
év múlva.
 Közben persze zajlik a program, s az 
egyik csoportban talán már nem is meg-
lepően fiatalok, konkrétan középiskolások 
is tágítják a horizontot Nyírbátor szerte, a 
maguk 16 évének megfelelő frissességgel 
és bizony a sokakat meglepő érettséggel. 
Kricsfalussy Kolos szerint kellemes csa-
lódás volt itt, mert, lássunk csodát, simán 
elmondhatták a véleményüket. Sőt! Meg 
is hallották ezt a véleményt. 
 Bihari Lili felnőtt élete elején min-
denképpen szeretne világot járni és látni, 
de egyáltalán nem zárja ki, hogy később 
majd hazatérjen. Ahhoz viszont jól jö-
hetnek az ilyen s hasonló rendezvények 
ötletei, főleg azok megvalósítása. Lili, aki 
magát pozitív embernek tartja, elmond-
ta, nagyon reménykedik abban, hogy az 
itt megfogalmazott, s majd a későbbi 
fórumokon megfogalmazandó jó ötle-
tek tényleg megvalósulnak. Garai Dórit 
az lepte meg a legjobban, hogy a nagyon 
színes vélemények a beszélgetések, ötle-
telések során hogyan csiszolódtak össze. 
Dóri azt gondolja, hogy a korosztályok 
közötti közös hang megtalálása vezethet 
el egy harmonikus együttműködéshez. Ő 
amúgy a biztonságos és környezetbarát 
várost tartja a legfontosabbnak a jövő 
szempontjából is. A korfa másik oldalán 
lévő Tóth Lajosné már azon gondolkodik, 
hogy a rendszeressé váló fórumok milyen 
jót tehetnek a város jövőjének. Ő például 
azt tartja a legfon-
tosabbnak, hogy itt 
tudják tartani a fia-
talokat. Láng Attila 
és felesége egyrészt 
azon töprengett, 
hogy miért vannak 
ilyen kevesen ezen a 
rendezvényen, más-
részt persze úgy vé-
lik, hogy a most hallott ötletek, javaslatok 
egy részét biztosan meg fogják valósítani. 
Ilyennek gondolják a kerékpározás nép-
szerűsítését is.

 Kézy Béla: – 
Az lenne jó, ha ezt a 
mostani sorozatot 
mindenki inkább kí-
sérletnek tekintené, 
s ha jól vonjuk le a 
tanulságokat, akkor 
érdemes folytatni.  A 
közösségi tervezés 
egy folyamat a város 
fejlesztésének közös átgondolása csak a 
folyamatos együttműködésben hozhatja 
meg a mindenki által elvárt sikert.
 Máté Antal polgármester: – Nálunk 
az egyik legfontosabb cél, hogy a város 
lakosságának fogyását megállítsuk, illet-
ve inkább növelni is tudjuk a lélekszámot. 
Ehhez az egy alapeszköz, hogy ki mennyire 
érzi sajátjának Nyírbátort. Amelyik telepü-
lést tényleg otthonuknak érzik az emberek, 
ott nagyobb valószínűséggel megmarad-
nak. Egy várost akkor érezhet valaki ottho-
nának, ha annak alakításában ő is részt tu-
dott venni. Nem kell itt csak nagy dolgokra 
gondolni, de gondolhatunk a környezetünk 
alakítására, a közösségi terek létrehozásá-
ra.  Abban bízom, ha ezt hosszú évekig csi-
náljuk, akkor ez hozzájárulhat ahhoz, hogy 
az emberek szívesen maradnak a város-
ban, és örömmel választják otthonuknak is.
 – Lehet, hogy a város lakói elhiszik, 
hogy ez és a későbbi hasonló rendez-
vények tényleg komoly hatást gyako-
rolhatnak a város életére, de mi van a 
hivatalos politikával? Vajon a képvise-
lő-testület is elhiszi, hogy ezt csak így 
érdemes csinálni?
 MA: – Természetesen a képviselőket 
is be kell vonni ebbe a munkába, hiszen a 
képviselő maga is az a személy, aki vala-
milyen módon kell, hogy szervezze, irá-
nyítsa, segítse ezeket a közösségeket.
 – Ezen sokat segíthetett volna, ha 
legalább néhány képviselő is eljött volna.
 MA: – Ez most még csak egy pro-
jekt, egy mintája annak, ami felé tartunk. 
Amikor ezt kiterjesztjük városi szintre, 
minden lakóközösségre, ott már a helyi, 
egyéni képviselőnek nagyon fontos sze-
repe lesz, sőt nem szerepe, kötelessége is 
lesz, hogy ezek a közösségek milyen for-
mában, s módon tudják legjobban artiku-
lálni a véleményüket. Ráadásul majd eze-
ket a véleményeket, érdekeket képviselni 
is kell a későbbiekben. Hiszen abban azért 
biztosak lehetünk, hogy ezek a kisebb kö-
zösségi érdekek majd ütközni fognak más 
közösségek érdekeivel.

Máté Antal

Láng Attila

Láng Attiláné

Bihari Lili és Garai Dóri
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is szokott lenni példa. Vagy a korosztály 
(idős emberek) nem számítana? Pe-
dig milliós számról (szavazatok száma) 
beszélhetünk. Mondhatnánk teljesen 
érthetetlen. Csak annyit kellene tenni, 
hogy elrendelik a tudományos igényű, 
darabszámú, és feldolgozottságú tesz-
telés elvégzését. És mondjuk, be kellene 
ismerni, hogy... 
 Na, de addig is. Szerdánként, a régi 
orvosi ügyeleten várják a nyírbátoriakat 
és a járás lakosait antitesttesztelésre.
 Az augusztus 18-án, délelőttre 
meghirdetett antitest szűrésre tömegé-
vel mentek az emberek. Közülük csak 
minden második nyugdíjas mehetett 
abban a tudatban haza, hogy van a szer-
vezetében elegendő ellenanyag. 70:35 
lett az arány. Pontosan a fele. Ami már 
tendencia, hiszen egy héttel korábban a 
97 teszteltből 50 ember lehet kétségek 
között, hogy vajon az ő esetében miért 
is nem működik hosszabb távon, vagy 
egyáltalán nem a vakcina. Aki pedig kí-
naival oltatott, nos közöttük még ettől is 
sokkal rosszabb az arány.

Nagy Miklós

VÁROSI HÍREK

Helyenként éles vita is zajlik, hogy egyik-másik koronavírus elleni vé-
dőoltás felvétele után kialakul-e a szervezetben a védettség a súlyos 
fertőzés elkerülésére. Általában az antitest megfelelő számú jelenléte 
akadályozhatja meg a súlyosabb megbetegedést. Az eddig elvégzett 
tesztek eredményei alapján arra lehet következtetni, hogy a legkeve-
sebb antitest a kínai Sinopharm oltás után termelődik a szervezetben.

A legrosszabb antitest-választ éppen 
a legveszélyeztetettebb idősek produ-
kálták. Ami tovább rontja a korosztály 
helyzetét, hogy nagyon sok idős embert 
ezzel a vakcinával oltottak. Más kérdés, 
hogy erre még Kínából sem ismertünk 
adatokat. Mindenesetre az oltási kam-
pány kezdetén, aki félt a betegségtől, 

talán hezitált ugyan, de még mindig a 
kisebbik rossznak gondolva, felvette a 
kínai oltást. 
 A hírek, az oltás hatékonyságáról 
igen bizonytalannak tűntek, s ennek 
is köszönhetően Budapesten párezer 
tesztet vásárolt az fővárosi önkormány-
zat, hogy tiszta, vagy tisztának tűnő vizet 
öntsön a pohárba. Ma azt véljük tudni, 
hogy a fővárosi, antitest teszteredmé-
nyek elkeserítőek, ami a kínai oltás ha-
tékonyságát illeti, ha az antitest jelenlé-
téből indulunk ki. Egyébként azért a sok 
ha, mert erre vonatkozó, tudományos 
alapossággal és megfelelő darabszám-
mal elvégzett, hivatalos vizsgálatról 
nem tudunk. De, félve a legrosszabbtól 
és elkerülhetővé tenni a legrosszabbat, 
jó ötletnek tűnik, hogy aki teheti, és aki 
érintettnek gondolja magát, végeztes-
sen, vagy inkább végeztethessen an-
tigéntesztet. Kapjon valami támpontot, 
hogy kérjen-e sürgősen harmadik oltást, 

Meglepő eredményt hozott 
már az első antitest-tesztelés

mert amit eddig kapott, az elégtelennek 
tűnő védelmet nyújt, vagy csak az óva-
tosság okán gondolja át, hogy neki kell-e 
harmadik oltás.
 A nyírbátori önkormányzat, mondjuk 
úgy, úttörőként, akárcsak múlt év őszén, 
augusztus 2-án, rendkívüli ülésen arról 
döntött, hogy antitest teszteket vásárol-

nak és lehetővé teszik a 
városban a vagy teljesen 
ingyenes (65 év feletti 
nyírbátoriak, kétszer ol-
tottak), vagy kedvezmé-
nyes, azaz a 65 éven alu-
liak esetében 1000 Ft-os 
költségen bárki tesztelé-
sét. Természetesen kér-
hetnek tesztelést a járás 
lakosai is, akik önköltségi 
árat fizetnek, azaz 2500 
Ft-ot, s az újbegyük meg-
szúrása után hamar kap-

hatnak valamilyen bizonyosságot.
 Ez egy nagyon helyes, és egy gon-
dos önkormányzattól elvárható lépés. 
Ámde erre csak és kizárólag azért van 
szükség, mert az államtól megint nem 
érkezik meg ez a segítség. Pedig bizony 
állami feladat lenne, hogy biztos tudás 
bírtokába, s ezzel döntési helyzetbe 
hozza az állampolgárt. Aki így tényleg 
tudna dönteni. Mármint, hogy vajon sür-
gős-e a harmadik oltás, vagy kevésbé 
sürgős. De, valahogy ez az állami akarat 
nem akar testet, mit ne mondjak, tesztet 
ölteni, s akkor vagy jön a zsebbenyúlós 
teszteltetés, vagy szerencsés esetben 
majd az önkormányzat cselekszik. Az 
amúgy összes erőforrással rendelkező 
állam helyett. Ez a halogatás, strucc-
politika az állam részéről még politi-
kailag is nehezen érthető. Vagy talán 
még nincs elég közel az országgyűlési 
választás? Mert ilyenkor (választások 
előtt) mindenre, sőt annak ellenkezőjére 

SZERDÁNKÉNT
A nagy érdeklődésre való tekintettel 
szerdai napokon délelőtt 8:30-10:30 
között a 65 éven felülieket tesztelik 
antitestre.
 Az eredetileg meghirdetett idő-
pontban, azaz 14:30-17:00 között to-
vábbra is tesztelnek. Kérik: mindenki 
vigye magával a védettségi igazolvá-
nyát és az oltási lapot is a személyes 
iratok mellett.
 A tesztelés helye a régi orvosi 
ügyelet.
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A projekt top, a helyzet nem annyira
Nyírbátor és persze a 6. vk. nagyon sike-
resen szerepelt a TOP források elnyeré-
sében, illetve felhasználásában, állítja dr. 
Simon Miklós kormánypárti országgyű-
lési képviselő, aki – egy hónapon belül – 
már a második közös sajtótájékoztatóját 
tartotta az ellenzéki, nyírbátori polgár-
mesterrel, Máté Antallal. 
A Fidesz-KDNP-s képvi-
selő komoly táblázatok-
kal és térképvázlatokkal 
is erősíti, hogy mennyire 
a szívén viseli, sőt, meny-
nyire eredményesen viseli 
gondját a választókerüle-
tének, még a lassan két 
évtizede ellenzéki város-
nak számító Nyírbátornak 
is. Az más kérdés, hogy 
arra, amire mostanában 
kétszer is, nevezetesen, hogy közös saj-
tótájékoztatón jelenjen meg az ellenzéki 
nyírbátori polgármesterrel, emberemlé-
kezet óta nem volt példa. Most tehát ez 
is megtörtént, sőt lassan már gyakorlat-
tá is válik. Talán még valós együttműkö-
dés is lehet majd a jövőben. Merthogy 
eléggé közeledünk az országgyűlési 
választásokhoz. Ilyen időszakban már 

bármi is megtörténhet. Akár még érdek 
nélküli közeledés is. Egyébként pedig, 
ha ez előreviszi a város ügyeit, ennek 
következtében jobban élnek majd itt az 
emberek, akkor minden rendben van. Az 
igazi persze az lenne, ha a nem választá-
si időszakokban is hasonló harmóniában 

és eredményesen lépne fel a város, a 
térség érdekében az ellenzéki városve-
zető mellett a most kormánypárti kép-
viselő is. Mindenesetre dr. Simon Miklós 
képviselő többször is nyomatékosította: 
annak ellenére, hogy ezekről mi nem tu-
dósítottunk, ő bizony sokszor lépett fel 
a város ügyeiben, s nemcsak fellépett, 
hanem eredményes is volt. Nyilván így 

is lehet mondani. Ha az ember a másik 
oldalról hallja ugyanezen projektek tör-
ténetét, akár más következtetésekre 
is juthat.  Az már csak mellékes, hogy 
tudósítani, mint a mostaniról is, köte-
lességünk, már persze, ha egyáltalán 
hívnak bennünket. Mondjuk úgy, mint az 
elmúlt hetekben, kétszer is. A posta és 
e-mail címünk hosszú évek óta ugyanaz.

Nagy Miklós 

Ui: Ezen a sajtótájékoztatón ismét 
személyesen hívtuk meg dr. Simon 
Miklós képviselő urat, hogy a Bátor 
Televízió élő, Nyílt Tér című műso-
rában beszélgessünk kormánypárti 
képviselői munkájáról, annak a tér-
ségre ható eredményeiről, illetve, 
hogy munkájában mekkora szerepet 
kap a város ügyeinek képviselete, 
mendzselése. A képviselő úr hely-
ben el is fogadta a meghívást.  Majd 
július 30-án az alábbi SMS-t küldte: 
„Tisztelt Szerkesztő Úr! Köszönöm a 
meghívást! Sajnos az időpont nem jó, 
így nem tudok a meghívásnak eleget 
tenni. Tisztelettel: Simon Miklós”

Előválasztás 2021
Mit is jelent az előválasztás?
 Hat ellenzéki párt – a DK, a Jobbik, az LMP, a Momen-
tum, az MSZP és a Párbeszéd – közösen indul 2022-ben az 
országgyűlési választáson, ezért közös miniszterelnök-jelöl-
tet, minden választókerületben közös jelöltet és közös listát 
állítanak. A közös jelölteket olyan előválasztáson választják 
ki, ami még nem nagyon ismert Magyarországon. 
 A 2021. évi előválasztás az említett hat párt szövetségé-
ből született, döntésüket konszenzussal hozzák meg, és az 
egész választást a pártok delegáltjaiból álló Országos Elővá-
lasztási Bizottság (OEVB), helyben pedig a Helyi Előválasztá-
si Bizottság (HEVB) felügyeli. 
Mikor lesz a szavazás?
• Első forduló: szeptember 18. és szeptember 26. között  

Az első fordulóban az egyéni országgyűlési képviselőjelöl-
tekre és a miniszterelnök-jelöltekre lehet szavazni, még-
pedig kétféleképpen, személyesen és interneten. 

• Második forduló: október 4. és október 10. között  
A második fordulóban már csak a miniszterelnök-jelöltre 
lehet szavazni, ha közülük az első fordulóban egyetlen je-
lölt sem szerzi meg a szavazatok 50%-át.

Hol lehet szavazni?
 A személyes szavazásra a választókerületben több te-
lepülésen is lesz lehetőség. Mobil szavazósátrak, illetve fix 
szavazóhelyiségek állnak majd rendelkezésre a szavazási 
napokon, amelyekről részletes tájékoztatást adnak szep-
tember elején az előválasztást szervező pártok.

Kik szavazhatnak?
 Az előválasztáson minden magyar állampolgár szavazhat, 
akinek magyarországi állandó bejelentett lakhelye van. A szava-
zóhelyiségekben megjelenő szavazóknak igazolniuk kell magu-
kat fényképes igazolvány felmutatásával, valamint be kell mu-
tatni érvényes lakcímigazolványukat, amellyel igazolják, hogy 
az adott választókerülethez tartoznak. Mindenki csak a saját 
állandó lakcíme szerinti választókerület jelöltjeire szavazhat, és 
mindenki csak ott szavazhat egyéni jelöltre, ahol lakcíme szerint 
él. Minden szavazó kettő szavazólapot kap: egyet a miniszterel-
nök-jelöltek neveivel, és egy másikat a helyi egyéni jelöltek ne-
veivel. Mindkét lapon maximum 1–1 főt lehet választani.
Kire lehet szavazni?
 Az előválasztáson több jelölt fog indulni mind a közös 
ellenzéki miniszterelnök-jelölti pozícióért, mind az egyes vá-
lasztókerületek közös képviselőjelölti pozíciójáért. 
 Augusztus 23. és szeptember 6. között van lehetősé-
ge a jelölteknek ajánló aláírásokat gyűjteni. Egyéni jelöltek 
esetén a 400, miniszterelnök-jelöltek esetén a 20.000 ajánló 
aláírás a minimális feltétel a jelöltté váláshoz.
Mi lesz a szavazás győztesével?
 Azok a jelöltek, akik az előválasztáson nyernek, a hat 
párt közös országgyűlési képviselőjelöltjei, illetve miniszter-
elnök-jelöltje lesz 2022.-ben.
Honnan lehet még többet megtudni az előválasztásról?
 Az előválasztás szabályairól, a jelöltek személyéről az 
előválasztást szervező pártoktól, maguktól a jelöltektől, il-
letve a közösen működtetett https://elovalasztas2021.hu/ 
weboldalról lehet tájékozódni. 
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Derűs élethelyzetek, játékos fejlesztés
Mozgásos feladatokkal, célzott gyakorlatokkal már rövid idő alatt is le-
het bámulatos eredményeket elérni. Ha speciális ingerfelhőbe vonjuk 
a gyerekeket, tudatosan és rendszeresen tesszük ezt, akkor az esetlen 
mozgásból rendezett, sőt harmonikusan határozott mozgás lesz. Nagy 
Miklós riportja egy nyírbátori táborból.

Mindannyian veszítünk a velünk született 
képességekből. Ugyanakkor, erre főként 
célzottan odafigyelve sok mindent visz-
szanyerhetünk, vagy éppen még ügye-
sebbekké válhatunk. Illetve, mi felnőttek 
már annyira nem is, de a gyerekeink, a 
kicsik, időben felismerve ezt a helyzetet, 
mindenképpen.  
 A jobb teljesítmény magabiztosabb 
fellépés, a magabiztosabb fellépés ki-
egyensúlyozott ember, a kiegyensúlyo-
zott ember derűs világképpel teremt ba-
rátságos élethelyzeteket. Mindez, lehet 
csupán egy jól kitalált játékkal indult. Mint 
történt Nyírbátorban, a városi sporttele-
pen rendezett táborban.
Menczer Mónika 
TSMT oktató: – A 
módszer egyedisége, 
hogy az idegrendszer-
ben történő fejlődésből 
kimaradt képesség-
profiloknak a hiány-
pótlását elvégezzük. 
 – A szemmel láthatóan nem lema-
radt gyerekek is többek lesznek a mód-
szer alkalmazásával?
 – Mindenkinek van valamilyen vesz-
tesége, vagyis, hogy valamiben nincs 
azon a szinten, amin egyébként lehetne. 
Gondoljunk csak a kisebbeknél az össze-
rendezett figyelemre, vagy a gyorsaság-
ra, a visszacsatolás sebességére, vagy 
egyáltalán az információ felvételének 
gyorsaságára. Ezeknek a területeknek 
a fejlesztése történik meg itt, amit vízi, 
szárazföldi és labdás ügyességi felada-
tokkal javítunk.
 – Mit mondanak a szülőknek, hogy 
milyen változásokat vesznek, vehetnek 
észre a tábor végére?
 – A gyerekek már az első nap után 
egy komoly élménycsomaggal mennek 
haza. Az alapvető cél, hogy egész nap le-
kössük a gyerekeket, a megszokottól tel-
jesen eltérő ingerfelhőbe helyezzük őket, 
és erre érkezik az idegrendszer megfele-
lő válasza.

Bartha Eszter okta-
tó, vizes szekció: – 
A vízben, sőt a víz te-
tején úszó tárgyakon 
végzett mozgások 
sokkal erőteljesebb 
munkára késztetik 
az izmokat is, és na-
gyobb erőfeszítésre készteti az idegrend-
szert. Az biztos, hogy az egyensúlyozó 
képességük ugrásszerűen javul itt.
 Tulajdonképpen már egy-két foglal-
kozás után is észrevehető a változás, de 
hogy tartós legyen a hatás, ahhoz lega-
lább egy, de inkább két hónap is kell.
 – Ne felejtsük el, hogy ez a tábor 
azért csak egy labdarúgó stadionban van. 
A focit beépítették a foglalkozások közé?
 MM: – Természetesen. Csak néhány 
szabálymódosítást is bevezettünk. Ter-
mészetesen ezzel nem vesszük el a játék 
örömét, legfeljebb nagyobb összponto-
sítást, erősebb toleranciát próbálunk el-
érni. Azt nyugodtan ki merem jelenteni, 
hogy legalább úgy élvezik a többi gyakor-
latot is, mint a focit.
Csiszár Péter foci 
szekció: – A fejlesz-
tő gyakorlatokkal 
bonyolítjuk egy kicsit 
a játékot. Van ben-
ne kötelező érintés, 
meghatározzuk, hogy 
hány passz lehet, 
vagy például csak akkor érvényes a gól, 
ha előtte a lányok is beleérhettek a lab-
dába.
 – Nehéz elérni, hogy ezeket a kü-
lönleges szabályokat betartsák a gyere-
kek?
 CsP: – Persze, hogy a szabad játékra 
törekednének, de azért igyekszünk, hogy 
elfogadják az „érdekesebbé tett” körül-
ményeket is. Nekem meggyőződésem, 
hogy a módszerrel ugrásszerű fejlődést 
lehet elérni. 
Makay-Ruck Melinda tanítónő: – Akár 
az iskola falai között is szükség lenne erre 

a módszerre. Egyre 
több gyerek érkezik 
eltérő fejlettséggel az 
iskolába. 
 – Ön például ész-
reveszi egy hét után 
a fejlődést?
 – Természetesen. 

Nemcsak testi, hanem nagyon komoly 
mentális fejlődést is tapasztalunk, s a 
szociális képességük is rengeteget javul.
 – Van arra tapasztalat, ha ezzel a 
módszerrel folyamatosan tréningezik a 
gyerekeket, esetleg a fiatalokat, akkor a 
teljesítményük, hogy alakul?
 MM: – Nem a teljesítmény fokozá-
sa a fő cél. Sokkal inkább a mozgásos 
feladatoknak a jobb megoldása, a téri 
tájékozódás javítása, a csapatjátékba 
a hatékony beilleszkedés fejlesztése, 
a szem, a lábkoordináció fejlesztése. 
A két testfél összerendezettségének 
javítása, vagy a dominánsabb oldal le-
választása a cél egy ilyen összerendező 
tábor végén.
 – Aminek a vége mégiscsak a telje-
sítmény javulása is.
 MM: – Természetesen. Már maga 
az, hogy valaki képessé válik valamire, 
az önbizalmat, magabiztosságot növel-
heti. Ennek következtében pedig az élet 
majd minden területén érzékelhető lesz 
egy minőségi változás.
 – Ennek a programnak az igazi he-
lye az iskolákban lenne. 
 MM: – Alapvetően az lenne a cél, 
hogy az ötéves korosztályt szűrjük meg. 
Akkor kapnak a gyerekek egy olyan ter-
helést, amiből a legtöbb problémájuk ke-
rekedik.  Az egyes területeken mérhető 
elmaradások akkor szoktak előkerülni. 
Az lenne tehát a fontos, hogy ebben a 
korban kiszűrjék a gyerekeket, hogy még 
iskolába kerülés előtt legyen egy terápi-
ás lehetőség a fellépő javítandó helyze-
tek fejlesztésére.
 Balaton László 
NYLSE elnök: – A 
legfontosabb, hogy 
teljesen ingyenesen 
tudtuk biztosítani ezt 
a tábort. Egy pályá-
zati program kereté-
ben sikerült két tur-
nust megszervezni.
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Újra zeneszó és tánc
A Kulturális Központ lépcsőpiramisa nagyszerű helyszíne volt 
a XI. Nyírbátori Fúvószenei Találkozónak.
 Fantasztikus hangulatot varázsolt a térre a Nyírbátori 
Fúvószenekar, a Debreceni Zenede Ifjúsági Fúvószenekara, a 
Kaplonyi Fúvószenekar, a Pitypalatty Ifjúsági Fúvószenekar, a 
Solti Ifjúsági Fúvószenekar és a Zichy Géza Zeneiskola Ifjúsági 
Fúvószenekara. Az együttesek műsorai között a Bátor Ma-
zsorett Csoport különböző koreográfiákkal, így indulókkal és 
modern táncokkal kápráztatta el a nagyérdeműt. Vadonatúj 
fellépőruháikat is felavatták a fellépés tiszteletére. A program 
zárásaként a Before The Last zenekar játszott a közönségnek.

 A Nyírbátori Fúvószenekar karnagya, Fazekas Mihály 
országos elismerésben részesült a hagyományos magyar 
fúvószenei kultúra ápolásáért. A hosszú évtizedeken át vég-
zett, kimagasló eredményeit ismerték el az Auth Henrik-díjjal, 
amelyet a nyírbátori találkozón adtak át számára a Magyar 
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség vezetői.

Polyák Dézi
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Ha Önnek vagy hozzátartozójának segít-
ségre van szüksége, akkor Nyírbátor Város 
Szociális Szolgálata Támogató Szolgálatát 
keresse bizalommal. Saját otthonában, la-
kókörnyezetében segítjük a városban fo-
gyatékkal élők (látás, hallás, mozgás, értel-
mi, halmozottan sérült, autista személyek) 
önálló életvitelét.
 Az igényeknek megfelelően személyi 
szállítással biztosítjuk a sérültek számára 
a közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi, 
szociális ellátásokhoz, szabadidős, 
kulturális tevékenységhez való hozzá-
jutást. Szükség szerint kísérőt is biz-
tosítunk a szállítás során.
 A személyi segítő szolgáltatás segít-
séget nyújt a fogyatékos személy hi-
giénés, életviteli, életfenntartási szük-
ségleteinek kielégítéséhez, például:
• alapvető gondozási-ápolási felada-

tok ellátása,
• otthoni felügyelet biztosítása,
• segítségnyújtás a higiénia megtar-

tásában,

• közreműködés az ellátást igénybe vevő 
háztartási munkáiban.

 Az ellátásért térítési díjat a fenntartó 
döntése alapján fizetni nem kell. Ha ér-
deklődésüket felkeltettük, jelentkezzenek 
az intézményünk telefonos elérhetőségén 
Kovácsné Posta Enikő egységvezetőnél a 
42/630-863 (12-es mellék) számon vagy 
személyesen a Nyírbátor, Vár u.1. szám 
alatt.
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KITÜNTETÉSEK AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPÉN
Folytatás az 1. oldalról

 Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
Szent István nagyon keménykezű uralko-
dó volt, s mellette hadvezér is. Nemcsak 
államot alapított, nemzetet szervezett, de 
biztosította az ország határait is. Északon 
kiűzte a lengyeleket, délről a bolgárokat 
és a németekkel szemben is sikeres had-
járatot folytatott. Olyan királyunk volt, aki 
nem veszített hadjáratot. Egészen Bécsig 
elment, s akkoriban Magyarország hatal-
mas területeket birtokolt.
 Beszélnünk kell a sikeres uralkodó-
ról, aki rájött, hogy Európában csak meg-
felelő diplomáciai együttműködéssel, 
igazi megegyezésre törekvő, uralkodói 
magatartással lehet békét és fejlődést 
hozni ebbe az országba. Ezért tudott ő 
egy sikeres királyunk lenni, aki nemcsak 
keménykezű volt, nemcsak jó diplomata 
volt, hanem igazságos és előrelátó király 
is volt. Ezzel a gondolkodással tudta lét-
rehozni ezt a nemzetet, amely ezer éve 
virágzik a Kárpát-medencében, aminek 
mi leszármazottai, örökösei vagyunk.
 Ha augusztus 20-át ünnepeljük, ak-
kor nagyon fontos, hogy az ő személyét, 
a gondolkodását, azt a fajta látásmódot, 
amit a fiához Imre herceghez megfogal-
mazott intelmeiben is leír, azt mindig 
tartsuk szemünk előtt. „Legyél irgalmas, 
alázatos, mértékletes, becsületes és sze-
líd. Ugyanakkor erős, nem óvatlan, hogy 
balsors letaszítson! Ezek a szavak irányt 
mutatnak nekünk, hogyan éljünk ebben 
a hazában.
 Ma hét nyírbátori polgár és két szer-
vezet vehette át a város kitüntetését. 
Ezek az emberek a mai korban olyan pél-
dák előttünk, mint Szent István volt ezer 
évvel ezelőtt.  Büszke vagyok arra, hogy 
ebben a városban nagyon sok olyan em-
ber dolgozik a közösségért, a városért, 
aki példa lehet előttünk – zárta gondo-
latait Máté Antal.

Nemzeti ünnepünk 
alkalmából városi ki-
tüntetéseket és elis-
meréseket adták át 
augusztus 19-én a 
Nyírbátori Kulturális 
Központ színházter-
mében. Nyírbátor Vá-
ros Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
díszpolgári címet 
adományozott Sza-
bó László részére a 
Nyírbátor sportéle-
tében több évtizeden 
át végzett kiemelkedő 
teljesítménye, érték-
megőrző és értékte-
remtő munkássága, 
valamint széleskörű 
társadalmi szerepvál-
lalása elismeréseként.
 „Pro Urbe Nyír-
bátor” kitüntetést 
kapott Biró Ferenc – 
Nyírbátor fejlődéséért 
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és a városlakók érdekében végzett több 
évtizedes közéleti tevékenységéért, 
Majoros János Bence – példamutató 
emberi, sportolói magatartásáért, az 
asztalitenisz sportágban elért kiemelke-
dő országos és nemzetközi eredményei 
elismeréseként, valamint az Országos 
Mentőszolgálat Nyírbátori Mentőállo-
mása – a városlakók érdekében hat év-
tizeden át magas szakmai színvonalon 
teljesített, önzetlen szolgálatukért és a 
koronavírus járvány idején végzett fá-
radhatatlan munkájuk elismeréseként.
 „Nyírbátorért” emlékérem elisme-
résben részesült Babály András – Nyír-
bátorban végzett évtizedes szolgálatá-
ért, kiemelkedő közéleti tevékenysége 
elismeréseként, Bertók Csaba – a város 
közoktatásában végzett több évtizedes, 
eredményes pedagógusi munkájáért és 
közéleti tevékenységéért, Boruzs Lajos 
– Nyírbátor zöldfelületeinek kialakítá-
sában és gondozásában végzett több 
évtizedes szakmai tevékenységéért, a 
Csepererdő emlékpark létrehozásában 
kifejtett munkájáért, a Diehl Aviation 
Hungary Kft. Nyírbátor – Nyírbátor gaz-
dasági életének fejlesztéséért, a város 
oktatásának, kulturális és sport életének 
támogatásáért, Kopasz Csaba – Nyírbá-
tor sportéletében végzett eredményes 
munkájáért, a helyi sport értékeinek 
gyarapításáért.

Diehl Aviation Hungary Kft.

Kopasz Csaba

Szabó László

Boruzs Lajos

Biró Ferenc Bertók Csaba

Majoros János Bence

Babály András

Országos Mentőszolgálat Nyírbátori 
Mentőállomása
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Szavalóversenyt nyertünk

VÁROSI HÍREK

SZÜLETÉS
Vince Tóth Nikoletta Sipos Gábor
Liza  Kovács Szilvia Szabó Tamás
Attila Horváth Edit Pócsik Attila
Lotti Gyulai Mónika Török Zoltán
Fernándó Barnabás Csiki Laura Erzsbéet Orosz György
Liliána Fekete Alexandra Szilágyi Róbert
Kendra Kanalas Szabina Varga Kálmán
Mirella Molnár Vivien Nyiri Roland

HÁZASSÁG
2021.  JÚLIUS 01 – 2021. JÚLIUS 31.

közötti időtartamban összesen 16 házasság jött létre.
Mindazok akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban megjelenjen 

házasságkötésük:
Lapos Zoltán – Baracsi Dóra

Knopf Nándor János – Ratiu Beatrix Iónela
Dr. Kiss István – Dr. Czeily Enikő

Kovács Gábor – Szabó Margit
Novák Attila – Kozma Szilvia
Körte Tamás – Hudák Enikő
Sas László – Balabán Ildikó

Lakatos Attila – Steszkó Gréta
Deme György – Budai Enikő

Guba Máté Sándor – Kovács Ágnes
Mitruska Tamás – Kónya Lívia 

HALÁLESET 2021. július

Molnár László • Hetei István • Dászkál József
Csábi Lászlóné • Molnár Imréné • Kondás György

Matyi Mártonné • Molnár Sándorné • Kóródi László

Anyakönyvi események
2021. július

A Nyugdíjas 
Értelmiségi-
ek Egyesü-
let tagjainak 
egy részé-
vel Sényőre 
m e n t ü n k , 
k u l t u r á l i s 
seregszem-
lére, me-
lyet a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek 
Szövetsége rendezett a sényői házigazdák jóvoltából. Két 
verssel vettünk részt a versenyen, ahol a 3. helyezést Zsadá-
nyi Jánosnénak, az 1. helyezést Tóth Árpádnénak ítélte oda 
a zsűri. Csodálatos időben és környezetben nézhettük vég-
íg a megye minden részéről ideérkező nyugdíjas egyesüle-
tek produkcióit. Maroknyi kis csapatunkkal induláskor nem 
gondoltuk, hogy mindkét versenyzőnk helyezést fog elérni.

Tóth Árpádné, 
az egyesület elnöke

A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesület tagjai egy csodála-
tos délutánt töltöttek együtt Nyírbátorban. A hőségriadók 
miatt több alkalommal is elnapoltuk a régóta várt szalon-
nasütést. Augusztus 10-én végre sikerült egy remek he-
lyen egyik tagunk családjának jóvoltából. Mindenki nagyon 
jól érezte magát. A jóízű falatozás végén még egy kis süte-
mény, főtt kukorica is került az asztalra. Közben az amatőr 
festő tagunk festőállványát is elhozta, hogy elkészítse az 
összejövetelünkről tervezett festményének vázlatát. Mind-
ezek után nótázgattunk, míg kedvünk tartotta.
 Azzal váltunk el egymástól, hogy ezt gyakrabban fogjuk 
megismételni.

Alig ért véget a június, melynek 
csúcspontja volt a Penészle-
ken megrendezett emléktáb-
laavató ünnepség, máris egy 
tekeversenyen találta magát 

július 2-án a Nyírbátori Ha-
tárőr Igazgatóság Nyugdíjasai 
Egyesületet képviselő csapa-
ta, amelyet a Bajtársi egye-
sületek Országos Szövetsége 
Észak-Alföldi Régió tagszer-
vezetei részére rendezett meg 
a Nyíri Honvéd Egyesület.
 A Nyíregyházán megren-
dezett versenyen a régióhoz 
tartozó egyesületek csapatai 
(Hajdú-Bihar-, Borsod-Abaúj 
Zemplém-, és Szabolcs-Szat-

már Bereg Megye) vettek részt.
 A versenyen kiválóan sze-
repelt egyesületünk csapata 
(Májer József, Gyenes József, 
Nagy Árpád, Janovics János), 

és a szoros ver-
senyben az előkelő 
második helyezést 
szerezte meg.
 Alig telt el egy hét 
és július 9-én részt 
vettünk a hagyo-
mányos Encsencsi 
Katonanóta Feszti-
válon. 
 Az egész délelőt-
töt felölelő kulturális 
seregszemlén a ko-
rábbi évekhez hason-
lóan most is kitett 
magáért az egyesü-

letünk férfi kara. A szép számú 
nézőközönség tetszésnyilvání-
tása mellett a fesztivál zsűrije is 
elismeréssel szólt a kar határőr 
hagyományok ápolásának ér-
dekében kifejtett munkájáról (a 
rendezvény nem verseny, így a 
résztvevőket nem rangsorolták).
 Folytatás augusztusban 
egy Orosháza környéki négy-
napos kirándulással…

Janovics János 

Mozgalmas július…

A második helyezett csapat tagjai
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Balabán-Megyesi Fló-
ra – Angol nyelv és 
kultúra tanára, tör-
ténelemtanár és ál-
lampolgári ismeretek 
tanára
 Számomra a leg-
fontosabb, hogy a di-
ákok bizalmát elnyerjem, hiszen ez ala-
pozza meg az együtt töltött időszakot. 
Hiszem, hogy a sikeres tanulás eléré-
séhez elengedhetetlen, hogy a diákok 
szorongás nélkül érkezzenek az órák-
ra. Tanítási módszereimben elsődleges 
szerepet játszik az interaktivitás, koope-
ratív tanulás, a projekt alapú feladatok. A 
tudás sokkal könnyebben elsajátítható, 
ha a diákok élvezik a tanórákat.  

Karczub Zalán – Test-
nevelő tanár, történe-
lem és állampolgári 
ismeretek tanára
 Idén diplomáz-
tam a Nyíregyházi 
Egyetemen testne-
velés-történelem és 
állampolgári ismeretek tanári szakon. 
Az a célom, hogy minél több gyerek-
kel megszerettessem a testnevelést és 
a mozgást. Mint élsportoló fontosnak 
tartom, hogy a leendő diákjaim élmény-
ként éljék meg a tantárgyat, állják meg 
a helyüket később az életben is. Az évek 
során sok országos és nemzetközi baj-
nokságot nyertem, négyszer voltam Eu-
rópa bajnoki bronzérmes. Szeretném, ha 
a leendő tanítványaim közül is hasonló 
eredményeket érnének el. 

Kovácsné Molnár Nóra – Matemati-
ka-fizika-számítástechnika szakos, 
mérés-értékelés és közoktatás vezetői 
szakvizsgás pedagógus 
 Céltudatos, következetes pedagó-
gusnak tartom magam, aki minden ta-
nulóban igyekszik megtalálni, felfedez-
ni a tehetséget, s azt egyénre szabott 

fejlesztéssel a diák 
képességeinek megfe-
lelően, a legmagasabb 
szintig kibontakoztatni. 
Vallom, az eredményes 
munka elengedhetet-
len feltétele a tanulók 
megfelelő motivált-
sága. Munkám során az élményközpon-
túságot, az együttes munkálkodást, a 
közös elemzéseket. Fontosnak vélem a 
logikus gondolkodás fejlesztését.

Kóródiné Tóth Mária 
– Magyar nyelv és iro-
dalom-német nyelv és 
irodalom, drámape-
dagógia szakos tanár 
 A hivatásom szá-
momra nemcsak 
munka, hanem elkö-
telezettség azokért a gyermekekért, 
akik számítanak rám a tudásuk gyara-
pításában, ismereteik bővítésében, sze-
mélyiségük fejlődésében. Megbízható, 
pontos és igényes munkavégzésre tö-
rekvő pedagógusnak tartom magam, 
aki igyekszik rendszeresen tájékozódni a 
szaktárgyára vonatkozó újdonságokról. 
A tanítási óráimon előnyben részesítem 
az élményszerű, gyermekközpontú, já-
tékos oktatást.

Nagyné Lőrincz Lilla 
Andrea – Történe-
lem-ének-zene sza-
kos tanár
 A pályán eltöltött 
28 év alatt szaktanár-
ként, osztályfőnökként 
és munkaközösség-ve-
zetőként szereztem szakmai tapasztala-
tot. Pedagógusi munkám során igyekez-
tem a differenciált oktatás segítségével 
felzárkóztatni az arra rászoruló, lassabban 
haladó tanulókat, de emellett törekedtem 
biztosítani a tehetséges diákok számára a 
gyorsabban haladást, a megmérettetést. 

Tanítványaim megyei és országos tanul-
mányi versenyeken, több alkalommal is 
1-3. helyezést értek el. Pedagógiai hitval-
lásom, hogy az élményszerű oktató mun-
ka mellett kiemelten fontos a gyermekek 
felé irányuló szeretet.

47 milliós pályázat

Nagy összegű pályázati lehetőségnek 
köszönhetően megújult és korszerűen 
felszerelt épületben kezdődhet a tanítás 
szeptemberben.
 Az Informatikai és Technológiai Mi-
nisztérium pályázatán a Digitális Átál-
lás program keretében 47 millió forin-
tot nyertünk. Ez lehetővé tette, hogy 
megfelelő színvonalú számítógéppark 
és informatikai fejlesztések álljanak 
rendelkezésre a diákok és a pedagógu-
sok számára. Ebből a fejlesztésre adott 
pénzből alakítottunk ki informatikai 
szaktantermet, s tanulói tabletekkel 
is gazdagodott eszköz állományunk, 
amelyeket a tanórákon használhatnak a 
gyerekek. Tantermeinket interaktív pa-
nelekkel szereltük fel és tanári laptopok 
is segítik majd az oktató-nevelő munkát. 

Új lehetőség: médiaismeret, 
mint egyedi kínálat

Meghirdettük a nyári szünetben a 
„KÜLDD TOVÁBB A TELÓDRÓL!” játékot, 
ami jól illeszkedik az anyaintézmény, így 
ezen keresztül az Élménysuli profiljába 
is, hiszen kapcsolódik a média világá-
hoz. Iskolánk különleges lehetőséget 
kínál, szinte kuriózumként Nyírbátor-
ban a médiaismeretek területén is, amit 
egyedi elméleti és gyakorlati formában 
valósítunk meg szakemberek közremű-
ködésével.
 Olyan játékra hívtuk az alsós és a 
felsős gyerekeket, ami a történeteik 
képi megjelenítését segíti elővarázsol-
ni. A telefonos, saját kis videófelvétellel 
a nyár legizgalmasabb pillanatait kell 
megörökíteni. Fontos, hogy Nyírbátor-
hoz kapcsolódjon a videó és jelenjen 
meg a felvételen a játékban résztvevő 
neve, életkora és elérhetősége. A felvé-
tel maximum 2 perces lehet. Több prog-
ram is összevágható az időkereten belül. 
A legérdekesebb alkotásokat díjazzuk. 
A telóval felvett kisvideót legkésőbb 
augusztus 31-ig az Élménysuli címére: 
elmenysuli@gmail.com vagy facebook.
com/lmanyirbator üzenetben várjuk.

az Élménysuli Nevelőtestülete

Bővül az Élménysuli

Bemutatjuk azokat a főállású pedagógusokat, akik szeptembertől a fel-
ső tagozatosokat tanítják. Hitvallásukban közös érték az, hogy a szak-
tantárgy ismereteinek elsajátítása az élményszerű oktatásra épüljön. 
Ha jól érzik magukat a gyerekek és felnőttek, az a tanulmányi munkára 
is pozitívan hat.

Új arcok, új tantermek, új lehetőségek
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A legfiatalabb sportoló 14, míg a legidősebb 65 éves volt. A 
versenyzők között több világbajnok fekvenyomó is volt, akik 
számára a nyírbátori verseny ideális felkészülési lehetőség-
nek bizonyult a következő világkupára. A gyógyfürdő vendé-

gei érdeklődve 
figyelték a kü-
lönleges spor-
teseményt és 
szurkoltak az 
erős emberek-
nek. A legne-
hezebb súllyal 
m e g b i r k ó z ó 
sportoló 250 
kg-ot nyomott 

ki. A versenyt Bulyáki Béla szervezte Belus Tamás fürdőigaz-
gató és Pénzes Géza közreműködésével. Nyírbátor Város Ön-
kormányzatát Polyák László képviselte.

Polyák Dézi

SPORT

1944. október 12-én született Nyírbogáton. Abban 
a faluban, amely számos kitűnő sportolóval gazda-
gította a nyírbátori sportéletet. (Balogh Erzsike és 
Juci, Gordos Kati, Botos Feri, Birta Sanyi, Varga 
Jóska például.) Sokszoros bizonyítékai ők annak, 
hogy a legjobb utánpótlás bázist a helyi igazolások 
jelentik. A járás településeinek tehetségei vélemé-
nyem szerint helyinek számítanak. Amikor ezt fi-
gyelmen kívül hagyták, annak a nyírbátori sport volt 
a kárvallottja.

MANKÓ GYULA – GYUSZI

Gyuszi már kisgyerekként 
rúgta a labdát. A három Man-
kó fiúnak édesapjuk csinált 
rongylabdát agyonnyűtt ha-
risnyákból. Az iskolában a 
kitűnő testnevelő, Somogyi 
Árpád egyengette a testvé-
rek útját. Bátyja a nyírbogáti 
csapat kitűnő csatára lett, 
Gyuszi és Tibi sorsa másként 
alakult. Akkoriban évente 
zajlott az iskolák közötti já-
rási focibajnokság. 1959-ben 
Nyírbátor és Nyírbogát iskolai 
válogatottja került a döntőbe. 
A nyírbátori csapatban olyan 
nevek szerepeltek, mint Deb-
receni Lajos, Batári Sándor, 
Siket István, Sallai János, 
Koczkás Ferenc. A meccset 
Nyírbátorban játszották az 
NBIII-as bajnoki előmeccse-
ként. A végeredmény 0-4! 
Fölényesen nyert Nyírbo-
gát, mind a négy gólt Mankó 
Gyuszi lőtte. A meccs után 
azonnal lecsapott rá Kovács 
Kálmán és Forgács László 
edző. Szakácstanulónak akart 
menni Debrecenbe, ám erről 
lebeszélték, így lett autósze-
relő tanuló Nyírbátorban a 
MEZŐGÉPNÉL. Egy évig iga-
zolás nélkül, feketén játszott 
a nyírbátori ifiben. Öccsével, 
Tibivel egyszerre kerültek 
Nyírbátorba. Kerékpárral jár-
tak be naponta.
 Tizenhét évesen, még 
tanuló korában megkapta a 
nagy lehetőséget, bekerült a 
bátori felnőtt csapatba. Első 

meccsén így állt fel a csapat: 
Lecza – Bihari, Seres, Balogh 
– Helmeczi, Óváry – Hudák, 
Karácsony, Miczi, Mankó, 
Tóth G. Mosolyogva mond-
ja, hogy az idősebbeknek jó 
napottal köszönt mindaddig, 
míg játékával, emberi visel-
kedésével ki nem érdemelte 
a tegeződés lehetőségét. Hi-
ába no, más viszonyok voltak 
akkor. Ettől kezdve viszont 
tizennégy éven át folyamato-
san stabil tagja volt a nyírbá-
tori csapatnak. Soha másutt 
nem is volt igazolt labdarúgó. 
Sok-sok emlékezetes mér-
kőzést játszott, Ferencváros, 
Vasas, Honvéd meccsek töb-
bezres nézősereg előtt. Vagy 
bajnoki döntő hazai pályán 
Nagykálló ellen, melyet po-
tyagóllal elvesztettek. Kálló 
egy osztállyal feljebb ment, a 
nyírbátori csapat széthullott. 
A tizennégy év alatt termé-
szetesen többnyire sikerél-
ményben volt része.
 Az aktív játék után két 
évig az ifi csapat edzője volt. 
Iski Laci és Tibi, Csordás Feri, 
Pelyák Jani, Baracsi Feri ját-
szottak abban az ifiben, pél-
dának okáért. Micsoda focis-
ták lettek! 
 Időközben családot ala-
pított. Piricsére nősült, Kál-
vin Máriát vette feleségül. 
1972-ben lett kész a Sport 
utcai lakásuk, akkor költöztek 
oda albérletből, ott laknak a 
mai napig. A MEZŐGÉPNÉL 

kezdte tanulóként, 
onnan ment nyug-
díjba is! Feladata 
volt a cég járműve-
inek javítása, kar-
bantartása, szük-
ség esetén pedig 
sofőrködött is. Ami 
szinte állandó, napi 
feladata volt: a BSC lepukkant 
autóbuszának javítása, időn-
ként vezetése. 
 Lányuk, Mankó Zsuzsa 
két unokával ajándékozta 
meg őket, akik Debrecenben 
élnek. A játékot, edzősködést, 
munkát befejezte ugyan, a 
pályától azonban a mai na-
pig nem tud elszakadni. Volt 
egy hatéves időszak, amikor 
a sportpályán dolgozott kar-
bantartó-mindenesként. Kijár 
az edzésekre, ismer minden 
játékost, akik tisztelettel kö-
szöntik őt minden találkozá-
sukkor. 
 Ha a csapatról, a pályáról 
valakinek információra van 
szüksége, nyugodtan fordul-
hat Gyuszihoz. Volt időszak, 

amikor őszintén 
el volt keseredve 
a pálya állapota, 
a pályán uralkodó 
rendetlenség mi-
att. Ma azt mondja, 
hogy amit Makay 
Robinék, Erdei 
Zoliék csinálnak, 

az maga a csoda. Örömmel 
állapítja meg, hogy a teljes 
klub és szakmai vezetés he-
lyi, nemrég még aktív spor-
toló kezébe került. A város 
fejlődéséről sokatmondóan 
állítja: ha valaki régen elkerült 
innen, ma eltévedne. Ösz-
szefoglalom az életművét: 
egy klub, a Nyírbátor, egy 
munkahely, a MEZŐGÉP, egy 
család: 2020-ban ünnepelték 
50. házassági évfordulójukat, 
egy lakás, Sport utca. Példa-
képül állítható sok-sok fiatal 
elé. Gyuszikám! Egészséget, 
boldogságot, családi és bátori 
sportsikereket!

Baráti öleléssel: 
Szabó Laci

I. Sárkány Kupa
Az I. Sárkány Kupa Országos Fekvenyomó Bajnokság 
helyszíne volt augusztus 14-én a Sárkány Strand. A ver-
senyre nők és férfiak egyaránt nevezhettek ifjú, junior, 
felnőtt, master I., II. és III. kategóriákban.
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Folytatódott úszóink sikersorozata
Júliusban sorba jöttek egymás után az úszóegyesületek 
számára az év legfontosabb versenyei. A régiós delfin 
bajnokságok után, a cápa korosztály következett Sze-
geden. A fiúk közül a 2009 és a 2010-es korosztály, a lá-
nyok közül pedig a 2010 és a 2011-ben született úszók 
versenyeztek. Egyesületünket Kiss Dániel (2009) kép-
viselte, aki 2021 januárjában igazolt át a Nyíregyházi 
Sportcentrumtól a Bátori Sárkányokhoz.

„Dani komoly célokkal érkezett hozzám. Az általa preferált 
mellúszásban szeretett volna elsősorban szintet lépni. Mint 
Észak-Alföldi régió válogatott úszó, komoly munkát fektetett 
a közel 7 hónapig tartó kőkemény felkészülésbe. Szegedre 
egyértelműen érmekért utaztunk. A 100 és a 200 méteres 

döntőkbe is a második legjobb időkkel jutott tovább az elfuta-
mokból. Magabiztosan, védve a 3. helyét, úgy úszta le a döntő-

ket, hogy a dé-
lelőtti időkön 
még javított is. 
Remek verseny-
ző Dani, rend-
kívül értelmes, 
könnyű vele a 
közös munka. 
Remélem jövőre 
már több ver-
senyszámban 
is érdekelt lesz 
a korosztályá-
ban” – mondta 
Kaliba Viktor. 
úszóedző
 D á v i d o t 
szereti a víz! 
Megnyílik előt-
te, a pillangó 
stílusa pedig ki-
váló. Figyeljünk 
erre a tehetség-
re…” fogalma-

zott Wladár Sándor, a Ma-
gyar Úszó Szövetség elnöke 
Hódmezővásárhelyen, az LIII. 
Gyermek Országos Bajnokság 
első döntője után, miután sa-
ját szemével látta Antal Dávid 
teljesítményét. 
Kicsiny egyesületünk fennál-
lása óta soha nem ért el ilyen 
remek eredményt Magyar 
Bajnokságon. 75 egyesület-
ből összesen 461 úszó ver-
senyzett egymással 4 napon 
keresztül. A Bátori Sárkány 
Úszóegyesület a 6. legeredményesebb egyesületként ösz-
szesen 221 pontot szerzett. Bár az országot picit meglepte 
ez a teljesítmény, de ha visszatekintünk az előző évre, ott már 
azért látszott, hogy a 2008-as korosztályban komoly úszókkal 
rendelkezik egyesületünk. 
 Pár edzői gondolat: „Óriási büszkeség tölt el, hisz végre 
meg tudtuk mutatni az országnak, mire vagyunk képesek, in-
nen Nyírbátorból. Az összegzést egyértelmű, hogy a korosz-
tályos csúccsal kezdem, hisz még „csak” július volt, és Dávid 
már a reggeli előfutamban lehozta ezt az időt. 2:09,53- az új 
csúcs. Sok van még ebben az úszásban, de a döntőben már 
abszolút nem erőltettük ennek a megjavítását. A 200 méter 
pillangóúszás döntőjében kettős nyírbátori sikert láthatott 
mindenki, hisz Dávid után Bégányi Ábel csapott célba. A 400 
méteres gyors döntőjében bár Dávid kikapott, és második lett, 
de alig 10 percre rá, simán nyerte a 100 hát döntőjét. Hasonló-
an alakult a 200 méteres gyors döntője is: pár tizeddel ismét 
kikapott Dávid, viszont az időeredménye így is jobb lett, 
mint a régi korosztályos csúcs. 100 méteres pillangón már 
sajnos nem sikerült megcsinálni az újabb kettős nyírbátori 
sikert, de Ábel bronzérmének így is nagyon örülünk. Dávid 
1500 és 800-as gyors döntőjét, aki látta, szerintem az egy-
ből megértette, miért úszott Ő ilyen jól ezen a bajnokságon. 
Félelmetes magabiztossággal mozgott a vízben. Érdemes 
még pár szót szólni a 100 és a 200 méter hátúszás döntőiről 
is, amit Dávid finoman szólva is simán nyert. Barnai Niki tel-
jesítménye előtt is megemelem a kalapom, hisz számos egyé-
ni csúcsot úszott, és amit 1500 gyorson produkált a bajnokság 
utolsó napján az igazán megható volt” – értékelt Kaliba Viktor.
 Mindezek után jött még egy fantasztikus teljesítmény An-
tal Dávid /2008/ részéről, aki Debrecenben 07.28-07.31-ig 
tartó a Serdülő Országos Bajnokságon a 2005-2006-osok 
között 4 versenyszámban indult. 200 m pillangóúszásban 11., 
200 m vegyes úszásban 18. helyezést ért el. 200 m hátúszás-
ban az A döntőben 6. helyen végzett,  100m pillangóúszás-
ban is  bejutott az A döntőbe , ahol a 7. helyen csapott 
célba. Tehetségét, elhivatottságát, szorgalmát bizonyítja ez a 
teljesítmény a 2-3 évvel idősebbek között.

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány úszóegyesület 

Eredményeink: 
Antal Dávid:
• 200 méter pillangó, Országos Bajnok 

/előfutamban új évjáratos csúcs/
• 1500 méter gyors, Országos Bajnok 
• 100 méter hát, Országos Bajnok
• 100 méter pillangó, Országos Bajnok
• 800 méter gyors, Országos Bajnok
• 200 méter hát, Országos Bajnok
• 400 méter gyors, Országos 2. hely
• 200 méter gyors, Országos 2. hely
Bégányi Ábel: 
• 200 méter pillangó, Országos 2. hely
• 400 méter gyors, Országos 6. hely
• 100 méter pillangó, Országos 3. hely
Barnai Niki: 
• 200 méter pillangó 14. hely
• 800 méter gyors 16. hely
• 400 méter gyors 16. hely
• 200 méter vegyes 15. hely
• 200 méter gyors 17. hely
• 100 méter pillangó 15. hely
• 100 méter gyors 30. hely
• 1500 méter gyors 9. hely 
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Nyírbátorból az IronManig. Nagyatádon rendezték meg 
a nyílt nemzetközi hosszútávú triatlon bajnokságot. Több 
mint 600 versenyző állt rajthoz azért, hogy a 3.8 km úszás-
ból, 180 km kerékpározásból, valamint 42,2 km futásból 
álló, embert próbáló távokat leküzdje.
 Nyírbátort képviselve, a Dragon Race SE színeiben indult 
Kiss Attila, aki az első IronMan távú versenyét teljesítette, 
méghozzá 12 órán belüli célbaérkezéssel. Korosztályában a 
8., míg az abszolút mezőnyben az 51.helyen érkezett célba, 
11:33:08- as időeredménnyel.

Bence az olimpián

– Az első mérkőzésen papír-
forma alapján én voltam az 
esélyesebb a győzelemre, de 
egy olimpián azt lehet mon-
dani, hogy a papírforma tel-
jesen eltűnik. Nagyon sokat 
dolgoztam mentálisan azon, 
hogy úgy tudjak odaállni az 
asztalhoz: készen állok bár-
milyen nehézségre. Össze is 
jött és igen jó teljesítményt 
tudtam nyújtani, sikerült 
nyernem 4-0-ra Bouriah 
Larbi algír versenyző ellen – 
mondta Bence.
 – A következő meccsem 
Jonathan Groth ellen volt. 
Azért arra számítani lehetett, 
hogy sokkal, de sokkal nehe-
zebb meccs lesz, mint az első. 
Groth a papírforma alapján is 
erősebb, mint én. Pár évvel 
ezelőtt sikerült megvernem, 
de – ahogy mondtam – nem 
vettem alapul az előző mecs-
cset. Tudtam, hogy teljesen 
más lesz. Nagyon pontosan 
és jól játszott, én pedig érez-

tem a nyomást, emiatt nem 
is sikerült annyira nagyon jó 
játékot nyújtani, de összes-
ségében elégedett vagyok 
az olimpiai szereplésemmel. 
Úgy érzem, jól kezeltem a 
nagy nyomást. Ez az élmény, 
hogy ott voltam az olimpián 
és a sportolóknak az elit cso-
portjába bekerültem, azt mu-
tatja, jó úton vagyok, emellett 
jó az, amit csinálok. Teljesen 
egyértelmű, hogy van még 
tovább, van hova fejlődni – 
folytatta az asztaliteniszező 
olimpikon.
 Majoros Bencére sokan 
büszkék. Köztük Csekő Sán-
dor, a Nyírbátori Asztalitenisz 
Sportegyesület szakágveze-
tője, akinek nagy érdeme van 
a tehetséges sportoló felfe-
dezésében. Kiemelte, hogy 
Bence Nyírbátort is képvisel-
te Tokióban. Elmondta továb-
bá, hogy jó érzés volt látni őt 
a tévében, a nemzeti címeres 
mezben, ami élete egyik leg-
felemelőbb pillanata volt. Az 
egyik legjobb magyar aszta-
litenisz klub vezetője szerint, 
ami mégis döntött a második 
mérkőzésnél, hogy Jonat-
han Groth már volt olimpián, 
és tudta kezelni a kritikus 
pillanatokat. Csekő Sándor 
abban bízik, hogy Bence 
olimpiája a párizsi lesz 2024-
ben, s majd a sikeres mecs-
cs után személyesen is meg 
tudják ölelni egymást.
 A tokiói olimpián a ko-
ronavírus járvány miatt a 
sportolóknak szigorú sza-

bályokat kellett betartaniuk, 
például nem látogathattak 
más sporteseményeket, csak 
a saját sportáguk versenyeit 
nézhették meg. A mérkőzé-
seken nem lehettek nézők, 
és az olimpiai falun belül sem 
volt sok szórakozási lehető-
ség. Bence elmondása alap-
ján azonban minden spor-
toló boldog volt, hogy részt 
vehetett az olimpián, képvi-
selhette a hazáját és meg-
mutathatta mindazt, amin 

dolgozott olyan keményen az 
elmúlt években. Voltak, akik 
egy teljes sportpályafutást 
zártak ezzel az olimpiával, s 
voltak, akik számára ez volt 
életük első nagy megméret-
tetése. 
 Végüli s a Nyírbátorból 
indult Majoros Bence a leg-
jobb 32 között zárta a ver-
senyt Tokióban, amihez szív-
ből gratulálunk.

Polyák Dézi

Magyarország elsőszámú férfi asztaliteniszezője, 
Majoros Bence gyerekkori álma teljesült. A világ-
ranglistán 59. helyen jegyzett nyírbátori sportem-
ber férfi egyesben kijutott a tokiói olimpiára. Az első 
mérkőzést megnyerte, azonban a bravúr másodjára 
már nem sikerült. Bence összességében szoros szet-
tekben, de öt játszmában alulmaradt Jonathan Groth 
ellen. A dán asztaliteniszező – aki a világranglista 32. 
helyezettje – 4-1-re nyert, így ő jutott tovább.
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Bátori Sportnap

SPORT / VÁROSI HÍREK

A Bátori Sportnap keretében az ötödik Strandröplabda 
Bajnokságot és az ötödik nyári terepakadály futóver-
senyt, a Dragon Race-Sárkány Futamot rendezték meg 
augusztus 7-én a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben.

A Strandröplabda Bajnokságon 20 csapat vett részt, ahol külön 
csoportban mérkőztek a profik és az amatőrök. A nyírbátori ver-
senyzőkön kívül többek között Nyíregyházáról, Fehérgyarmatról, 
Ibrányból, Nagykállóból és a határon túl Zilahról, valamint Tasnád-
ról érkeztek a tornára.

 Valamivel több mint 300 futó is elindult a Dragon Race-Sárkány 
Futamon. Három kategóriában, így a profi, a normál és a gyermek fu-
tamon mérettethették meg magukat az extrém akadályokat kedvelő 
versenyzők. A rajt és a cél is a Sárkány Fürdő  területén volt. 

 Az egész napos sportrendezvényen volt kerékpáros bemuta-
tó, íjászat, a gyermekeknek hab party, mini röplabda, öko játszó-
ház, valamint Tom Peti és barátai koncert is. A környezettudatos-
ság jegyében elemet és használt sütőolajat is gyűjtöttek. A fürdőn 
este éjszakai fürdőzés és retro dj buli várt minden résztvevőre és 
látogatóra.

Polyák Dézi

AZ OLVASÁS VILÁGNAPJA 
– Szeptember 8.

Ezeket a szavakat a szívemmel írtam. Nem is tudtam, hogy 
ilyet is tudok. Olvasóknak ezt nem nagyon kell magyaráz-
nom. Velük szavak nélkül is értjük egymást. Mert az olvasás 
olyan, mint egy csendes vonatfülkében hangosan felne-
vetni. Mint kérdés nélkül is válaszokat kapni. Olyasvalami, 
amin nem kell osztozni: mint egy messzi ablakból dobott 
puszi, a fontos vagy érzésével. Hogy valaki figyel Rád…
 „Az olvasás segít élni. Átélni és túlélni is.” / Vekerdy Ta-
más/ Valahogy létszükséglet. De nem önmagáért és nem 
önmagától van. Vannak Szerzők is a világon. Így születnek a 
jobbnál jobb könyvek. Viszont még így sem teljes a kép. Hát 
persze! Itt jössz Te, Kedves Olvasó!
 Vámos Miklós szerint „az olvasók társszerzők.” Krúdy 
ezt mívesebben így írta a szívünkbe: „Ketten kellünk hozzá. 
Mindig. Ahhoz, hogy élni kezdjen egy gondolat, egy törté-
net, egy érzés. Én csak elkezdhetem.” És itt, bizony, valami 
elkezdődött...! Folytasd Te, Kedves Olvasónk! Szeptember 8. 
és 28. között a Gyermekrészleg minden 14 éves kor alatti köl-
csönzőjét és beiratkozóját megajándékozzuk! Az élményeken 
túl is. :)
 Szeretettel várunk!

 

Szeptember 8. és 28. között  
a Városi Könyvtár Gyermekrészlegén  

MINDEN OLVASÓT  
megajándékozunk! 

Könyvtártag vagy?       Kölcsönözz! 
Még nem vagy az olvasónk?    Iratkozz be!  

a biztos ajándékokért 

Szeretettel várunk! 
Városi Könyvtár  

4300 Nyírbátor Szabadás tér 24. 
 

AZ OLVASÁS VILÁGNAPJA 



Ha mind a felsőoktatási intézménybe, mind pedig a gyakorlóhelyre is sikerült a 
felvételi, akkor erről a két fél értesíti egymást, illetve információt adnak a 
felvételizőknek a további teendőkről (hallgatói munkaszerződés megkötése, 
intézményi beiratkozás időpontja, egyéb adminisztratív kötelezettségek).

Sikeres partnerszervezeti és intézményi felvételit követően a beiratkozáskor a 
hallgatónak jeleznie kell a duális képzésben való részvételre vonatkozó szándékot. 

Az új tanév kezdete előtt szép sikereket kívánok 
minden leendő egyetemistának, kívánom legye-
nek olyan sikeresek mint az előző tanévben végzett
egyetemistáink, akik nagyszerű vállalati partnereinknél elhelyezkedve kiválóan hasznosít-
ják megszerzett tudásukat, egyetemi diplomájukat!
 
Fogadjátok továbbra is érdeklődéssel Szigeti Ádámnak, a Duális Képzési Tanács 
titkárának alábbi írását a duális képzésről, és éljetek a duális képzés adta 
lehetőségekkel!

Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

Egyetemi képzés. Tudás. Siker. Közösség.
Köszönjük, hogy egyetemi partnereink képzéseit 
választottad! Készülve a szeptemberben induló 
tanévkezdésre, augusztusban bemutatjuk, hogyan 
működik a duális képzés a gyakorlatban-azaz mi 
történik a felvételi után. Hogyan működik a duális 
képzéssel a hallgatói munkaszerződés.

Duális Képzés a gyakorlatban – azaz mi történik 
a felvételi után

A felsőoktatási duális képzésre a felvi.hu-n keresz-
tül jelentkezhetnek a felvételizők. Ez a felvételinek az 
úgynevezett intézményi része. A felvételi másik része 
a felsőoktatási intézményekkel együttműködő 
duális képzési gyakorlóhelynél történő kiválasztás, 
amely történhet a felvételi beadása előtt, azt 
követően, vagy akár a ponthatárok kihirdetése és a 
második intézményi félév megkezdése között. 

A leendő hallgatók kiválasztásának módjáról a gyakorlóhelyek saját szempontjaik 
szerint döntenek, amelyeket az felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési 
megállapodásban rögzítenek. 

Kelet Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - Nyírbátor rovata 
Diplomázz Nyírbátorban! 

„Optimista vagyok. Hiszem, hogy jót hoz a jövő. És ha csekély mértékben ehhez én is hozzájárulhattam, 
akkor meg vagyok elégedve.” Kármán Tódor gépészmérnök, 

Nyitunk a jövőre!Nyitunk a jövőre!

Hogyan működik a hallgatói munkaszerződés?

• A munkaszerződés alapján a hallgatónak a duális képzés teljes idejére – mind a 
gyakorlati, mind az elméleti periódusok alatt – havi �zetés jár.

• A �zetés legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65 százaléka.
A gyakorlattal (tényleges munkával) töltött napokra vonatkozóan fontos, hogy a 
gyakorlati napoknak a teljes képzési időt tekintve el kell érniük a szorgalmi időszak 
napjainak legalább 75 százalékát.

• A duális képzésben részt vevő hallgatók órarendje ugyanolyan, mint a hagyományos 
képzési formában tanuló hallgatóké, ugyanazt az elméleti tudást is kapják meg.

• A különbség a gyakorlati ismeretek megszerzésében, időbeosztás szempontjából 
pedig a vizsgaidőszakokban és a szünetekben van, hiszen a képzés gyakorlati részének 
letöltése legnagyobb részt ezekben az időszakokban történik, a felsőoktatási intézmény 
és a duális képzési gyakorlóhely által közösen elkészített, félévekre és tantárgyakra 
lebontott Egyeztett Duális Képzési Programnak megfelelően. A hallgatót életkorától 
függően évi minimum 20 nap szabadság illeti meg.

Szigeti Ádám, a Duális Képzési Tanács titkára

  
A szintén 15-74 évesekre vonatkozó foglalkoztatási ráta országosan egy év alatt 
kevesebb mint fél százalék-ponttal, 60,5 százalékra csökkent a járvány okozta válság 
következtében. A legmagasabb foglalkoztatási arány Budapesten (65,5 százalék), a 
legalacsonyabb Baranya megyében (53,7 százalék) volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében ez 57,3 százalék lett, 0,9 százalékponttal elmaradva az egy évvel korábbitól. 
A munkanélküliségi ráta a járvány miatt országosan az egy évvel korábbi 3,5 százalékról 
4,4 százalékra nőtt. A területi adatok szerint ez 1,7 és 9,2 százalék között szóródott. A 
legalacsonyabb Nyugat-Magyarországon, s a legmagasabb Kelet-Magyarországon volt. 
Sajnos itt többen vannak, akiket a kormányzat védőhálója nem tudott az elmélyülő 
személyes gondoktól megvédeni. Róluk is gondoskodni kell, ami bár más feladat, de 
újra csak rávilágít arra, hogy a lehetőségek felismerése és kihasználása, az alkalmazko-
dás, az igényes foglalkoztatás feltétele a szakmai képzettség, s általában a felkészültség.
Ezért tartom itt Kelet-Magyarországon különösen fontos missziónak mindazt, amit a 
Kisvárdán és Nyírbátorban működő felsőoktatási központok jelentenek.

Ha a közelebbi-távolabbi jövőt nézzük, joggal bízhatunk abban, hogy az idei központi 
költségvetési törvény végrehajtását el lehet kezdeni, megáll a lábán annak ellenére, 
hogy a makrogazdasági feltételek nem csupán 2020-ra, de 2021-re is rosszabbak, mint 
azt a tervezésnél látták. Egységes a vélekedés abban, hogy a múlt évi, 6 százalék 
közelében lévő visszaesés után a gazdasági teljesítmény idén már 3-4 százalékkal 
növekedni fog, s ez a trend 2022-ben még erőteljesebb lesz. Vélhetően tavasszal újra át 
fogják tekinteni a makrogazdasági és az államháztartási feltételeket. Az már most 
tudható, hogy a 2020. évinél kisebb lehet a hiány, itt is belesimulva az EU 6-7 százalékos 
átlagába. Ha a gazdasági növekedés újraindul, akkor az államadósság GDP-arányos 
mértékének már ismét csökkennie kell.

A magyar gazdaság pozíciói elválaszthatatlanok az EU más országainak – elsősorban 
Németország és a visegrádi országok – teljesítményétől. Általános a prognózis, hogy ott 
is növekedés várható. Jó lenne, ha „tartanánk a formánkat” és visszatérnénk a 2020-at 
megelőző évek trendjére, és az átlagnál nagyobb társadalmi teljesítményt tudnánk 
magunkból kihozni. Ennek feltétele a beruházások felpörgetése az uniós források 
úgynevezett fejnehéz lehívásával és a saját források hatékony felhasználásával. Nem 
mindegy, hogy mikor mire fordítunk.

Nagyon fontos, hogy már tervezhetünk az új, 2021-2027-es periódus uniós forrásaival is. 
Ezekből egyrészt tovább tudjuk folytatni a gazdaság versenyképességének fokozását, a 
területi egyenlőtlenségek mérséklését, ezekkel egyidejűleg a társadalmi felzárkóztatást. 
Másrészt az uniós támogatások segíthetik a strukturális reformok s a hozzájuk kap-
csolódó beruházások megvalósítását, a zöld, valamint a digitális infrastruktúra 
fejlesztését. Remélhetőleg a kormányzati programokat – hasonlóan az előző ciklushoz – 
most a hét éves periódus elején haladéktalanul meghirdetik, a minél hatékonyabb 
forrásfelhasználás érdekében.

Ezek mellett kapunk rövid távon felhasználandó támogatást is a járvány okozta 
nehézségek feloldásához – bértámogatásokhoz, kis- és közepes vállalkozások meg-
segítéséhez, az egészségügy működtetéséhez.

A térség adottságai, szükségletei alapján az uniós pénzekből és a hazai 
társ�nanszírozásból megképzendő különféle pénzalapokból minden bizonnyal az új 
programozási periódusban is számottevő forráshoz jutnak a kelet-magyarországi 
vállalkozások, önkormányzatok.

A beruházások megvalósítása – mint ezt az utóbbi évek kiemelkedő fejlődése itt 
Kelet-Magyarországon is bizonyítja – munkát ad, munkahelyet teremt, adóznak utána, 
addig is hozzájárulva a GDP növekedéséhez. A múlt év beruházási gyakorlatának 
egyenetlenségei bizonyítják, hogy jobb előkészítéssel, hatékonyabb szervezéssel, 
érdekegyeztetéssel, több türelemmel, kontrollal még messzebbre lehetne jutni.

Az alkalmazkodás sokféle érték és érdek harmonizálását kívánja. Ilyen az újra indulás 
feltételeinek megteremtése és a társadalmi szolidaritás feltétlen érvényesítése. Úgy 
vélem, hogy 2021 az erről szóló viták éve lesz, aminek természetesen lényeges költség-
vetési összefüggései is lesznek. Reménykedem, hogy végül itt is jó egyensúlyokat 
találunk, s visszatérünk a fenntartható növekedés pályájára.

Bízom benne magam is, és kívánom, hogy a koronavírus történet minél előbb kiszorul-
jon itt a Nyírségben is, Kisvárdán és Nyírbátorban is a mindennapokból. Az oktatással 
zárva: az online ismeretátadás ne kényszerű működési feltétel, hanem hatékonysági 
meggondolásokra támaszkodó tudásgyarapítási módszer legyen.

Prof. Dr. Kovács Árpád, egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke

„A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség”    
                       III. rész 
Az utóbbihoz kapcsolódva – a KSH munka-
erő-felmérésére támaszkodva – érdemes �gyelmet 
fordítani a legfrissebb adatokra, rápillantva a területi 
különbségekre is. A múlt év végén az ország 15–74 éves 
népességének 63,4 százaléka, 4,7 millió fő tartozott – 
szakszóval – az ún. gazdaságilag aktívak közé. Országo-
san mindössze 35 ezer fővel dolgoztak kevesebben, 
mint 2019 ugyanezen időszakában, s hasonló mértékű 
volt a munkanélküliek számának emelkedése is. 


