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„Az a lényeg, hogy minél több ember szóljon bele a közügyeinkbe. S 
persze mindenki abba szóljon bele, ami számára fontos. Amit elindí-
tottunk, az arról szól, hogy magánembereket, civil csoportokat, intéz-
ményeket kezdjünk minél szélesebb körben bevonni a város ügyeibe. 
A megbeszéltekhez esetleg forrásokat juttatunk” – mondja Máté An-
tal polgármester arról, hogyan lehet társadalmasítani a közügyek in-
tézését. A riporter Nagy Miklós.

 – Az önkormányzat ismét „bele-
állt” a járványügy aktuális szakaszá-
ba, és beindította az „antitest teszte-

lést”. Az eredmények egyáltalán nem 
megnyugtatók, hiszen átlagot nézve, 
mintegy 50 százaléka a megjelentek-

KÖZÖS ÜGYEINK
nek már nem bír ellenanyaggal. Holott 
mindenki kapott két védőoltást. Ez az 
eredmény ró-e valamilyen új feladatot 
az önkormányzatra?
 Kellően átgondoltan szabad és kell-e 
ezekből az eredményekből messzeme-
nő következtetéseket levonni. Az önkor-
mányzatnak az a feladata, hogy lehetősé-
geihez képest, mindenkit segítsen ahhoz, 
hogy a közösség is, illetve a családok is a 
lehető legnagyobb biztonságban legye-
nek. Ezért is végezzük ezt a tesztelést. 

Folytatás a 2–3. oldalon

Ifj. Fekete 
György 

világbajnok!  
Szenzációs teljesítményt nyúj-
tott élete első világbajnokságán 
ifj. Fekete György. A hollandiai 
Kronenberg ben szeptember 9–12. 
között megrendezett Kettesfogat-
hajtó Világbajnokságon rögtön csa-
pattag, ezzel világbajnok lett, va-
lamint egyéniben is kiemelkedően 
teljesített.

14. oldal

Unilever: átadták az új 
gyártócsarnokot 

5. oldal

Pedagógusnapi elismerések 
A városi pedagógusnapot 2021-ben rendhagyó 

módon, a tanév kezdetéhez igazítva rendezte meg az 
önkormányzat. 8–9. oldal

Sokszínű, érdekes, eredményes 
Új vezető a Kerekerdő Óvodában

6–7. oldal
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KÖZÖS ÜGYEINK
Folytatás az 1. oldalról

Persze az eredményeket kellő óvatos-
sággal kell kezelni. Éppen ezért mondják 
a kollégáink, hogy a tesztelés eredmé-
nyének ismeretében mindenki egyez-
tessen a háziorvosával. Nekünk az volt 
a célunk, hogy az emberek tudjanak 
mérlegelni, akár a harmadik oltás felvé-
telét is könnyebben lehet eldönteni így. 
Annak különösen örülök, hogy nagyon 
sokan élnek a tesztelés lehetőségé-
vel. Azt nyilván mindenki tudja, hogy a 
65 évesnél idősebb nyírbátoriak ingyen 
kapják ezt, a többiek is a jelképes, 1000 
Ft-ot fizetik ki a szűrésért. Elvégeztetjük 
a tesztelést az önkormányzati szférában 
is. Egy-másfél hónapon belül kb. 1500 
tesztelést végzünk, ami nagyon komoly 
minta lehet egy 12 ezres városban, akár 
egy statisztikát is lehet készíteni.
 – Ha tényleg komolyan beindul a 
negyedik hullám, akkor ismét lesz be-
tegszűrés, azaz vírustesztelés is?
 – A hozzáállásunk nem változott 
ebben a tekintetben. Persze remény-
kedtünk, hogy egyre kevesebb feladat 
hárul ránk ebben az ügyben. Ha erő-
sebben terjed a járvány, minden korábbi 
gyakorlatot, amit alkalmaztunk, ismét 
vissza fogunk hozni. Tesztelés, fertőtle-
nítőszerek biztosítása, maszkok osztá-
sa… Ez a minimum, amit meg kell tenni. 
Meggyőződésem, hogy a vírustesztelés 
sokat segített a városban.
 – Volt azért pár tömeges rendez-
vény a városban, s közben az „esetszá-
mok” is egyre magasabbak az ország-
ban…
 – Itt két szempont van egyszerre. Az 
emberekben természetes az igény – az 
ismert okok miatt most még inkább – 
hogy szórakozzanak, kikapcsolódjanak, 
beszélgessenek. Az ember, ha nagyon 
bezárkózik, lehet, a járványtól megme-
nekül, de közben olyan depresszióba 
süllyed, ami visszafordíthatatlan káro-
kat okozhat. Így tehát mindent figye-
lembe veszünk minden egyes rendez-
vény előtt. Most az a helyzet van, hogy 
csak rövidtávra tudunk dönteni. Minden 
rendezvény előtt alaposan mérlegeljük 
a járványügyi helyzetet. Az biztos, hogy 
a kötelező szabályokat betartjuk, és 

igyekszünk a lehető legnagyobb bizton-
ságot megteremteni.
 – Ön alaposan odatette magát Tóth 
Viktor mellett az előválasztási kam-
pányban. Valójában, Nyírbátorban mi 
a tétje, hogy melyik ellenzéki képvise-
lő győzheti le a jelenlegi kormánypárti 
képviselőt?
 – Személyesen több szempontból 
is érintett vagyok. Nyilván Tóth Viktort, 
mint az MSZP-Párbeszéd jelöltjét ré-
gen ismerem. Hosszú évek óta együtt 
dolgozunk, s amikor őt jelölték, akkor 
nem volt kérdés, hogy én személy sze-
rint, s szerintem a város is őt támogatja. 
Nemcsak azért, mert hiszünk abban a 
munkában, amit itt letettünk az elmúlt, 
közel húsz évben, hanem azért is, mert a 
városnak az az érdeke, hogy olyan kép-
viselője legyen ennek a választókerület-
nek, akivel jól és szorosan együtt tudunk 
dolgozni. A város szempontjából nem 
kérdés, hogy Viktor a tökéletes képvi-
selő. Neki nem kell elmagyarázni, hogy 
a városban mi mit akarunk, de neki sem 
kell elmagyaráznia, hogy ő mit gondol 
erről. Ezen túl még azt tudni kell, hogy 
amikor Karácsony Gergely létrehozta 
a 99 mozgalmat, annak én is az egyik 
alapítója vagyok. Vagyis teljes a kör. Úgy 
gondolom, hogy ideje megreformálni 
a politikát. Tudjuk, hogy milyen sokan 
megcsömörlöttek a politikától és nem is 
akarnak már vele semmilyen kapcsola-
tot. Szavazni sem akarnak. Pedig el kell 
menni! Végre ideje olyan közállapotokat 
kialakítani, amiben mindenki fontosnak 
érezheti magát, és szavazni is akarna. 
Ezt pedig az első lépéssel lehet elkez-
deni. Menjünk el szavazni! Válasszuk ki 
együtt a tökéletes ellenzéki jelöltet, és 
kezdjünk hozzá a közállapotaink norma-
lizáláshoz.
 – Ha már megemlítette a 99 moz-
galmat, s beszélt a politika megrefor-
málásáról, akkor esetleg arra gondol, 
hogy ez a mozgalom lenne az alapja a 
reformnak? Ja persze, politikán kívüli 
politika nem létezik.
 – Persze, hogy nincs politikamentes 
politika. Egyébként pedig szinte minden 
politika. Nagyon sokan mondják azt, 
hogy szívesen foglalkoznának közélet-
tel, de elegük van a pártpolitikából. Az 

a helyzet, hogy a pártok artikulálják a 
politikát. Az más kérdés, hogy mindez 
mennyire egyezik meg a korábbi válasz-
tói akarattal.
 – Nos tehát mi a 99 Mozgalom?
 – Ez a mozgalom olyan témákkal 
foglalkozik, amelyek előbb-utóbb egy 
párt programját alkothatják. Azt gondo-
lom, hogy először fontos témákról kell 
beszélni, az embereket be kell hozni a 
közéletbe, mint ahogy volt a rendszer-
váltás idején a mi városunkban is. Ideje, 
hogy ismét merjenek leülni és beszélni 
egymással az emberek. Ideje, hogy is-
mét merjék elmondani a véleményüket, 
akár szakkérdésekről is. Ami persze, csak 
akkor érhet valamit, ha egy idő után ez 
képes átalakulni egy intézményesített 
rendszerré, ami a megbeszélteket képes 
lehet megvalósítani. Ezt pedig a pártok 
tudják megtenni. Abban biztos vagyok, 
hogy a jelenlegi pártstruktúra nem jó, ar-
ról meg ne is beszéljünk, hogy mit nevez-
nek ma politikának Magyarországon.
 – Mit tanul mindezekből a nyírbáto-
ri politika? Hogyan tükröződik ez majd 
vissza helyben? Nagyon érdekes pár-
huzamot lehet vonni a városfejlesztési 
fórumsorozattal, ahol igen sokan, bár 
még nem elegen, de elmondhatták a vé-
leményüket, akár szakkérdésekről is.
 – Ez, amit a közelmúltban kipróbál-
tunk, nem újdonság. Nyugat-Európában 
ez a forma már régen ismert. Ebben az 
a lényeg, hogy minél több ember szóljon 
bele a közügyeinkbe. S persze mindenki 
abba szóljon bele, ami számára fontos. 
Amit elindítottunk, arról szól, hogy ma-
gánembereket, civil csoportokat, intéz-
ményeket kezdjünk minél szélesebb 
körben bevonni a város ügyeibe. Ez le-
het egyszerűen egy beszélgetés, ahová 
szakembereket biztosítunk. A megbe-
széltekhez esetleg forrásokat juttatunk. 
Nagyjából úgy, mint amikor a város 
költségvetését is megtervezzük. Ha úgy 
érzik az emberek, hogy van szavuk, ak-
kor annyi új szeme, füle lesz a városnak, 
ahány embert ebbe képesek vagyunk 
bevonni. Sokszor azért nem teszünk 
rendbe apró, bosszantó dolgokat, mert 
nem is tudunk róla. Persze, ma is van, aki 
szól, felhív, mint a korábbi polgármester 
Petróczki Feri, és szól, hogy mit látott, 
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tapasztalt. Ha ez a kör kiszélesedne, és 
eljutnak az információk, vagy még ezzel 
együtt a megoldási javaslatok is, akkor 
máris nagyot léptünk a közösség érde-
kében is előre.
 Van egy ettől is fontosabb lépcső. 
Amikor körvonalazódik egy javaslat, ak-
kor azt fogjuk mondani, hogy a cél jó, mi 
adunk hozzá mindent, ami szükséges, 
és tessék megcsinálni. Lehet alakítani, 
gondozni, fejleszteni. Ez lehet egy kö-
zösségi tér, egy park például. Egy lakóte-
lepi park is nagyon jó terepe lehet ennek 
a közösségi részvételnek. Ehhez mi tu-
dunk pénzt adni.

 – Ezzel most azt mondja, hogy a kö-
vetkező évben ez gyakorlattá is válik?
 – Igen, jövőre biztos, hogy lesz erre 
példa. Először egy kisebb összeggel min-
taként, s aztán, ha ez működik, akkor fo-
lyamatosan bővülő keretet teszünk ide. 
Azt gondolom, hogy erre a célra 10–50 
milliós keretet mindenképpen érdemes 
beállítani.
 – Nagyon érdekes szituáció keletke-
zett mostanában. A polgárőrség megyei 
elnökét Somogyi Jánost rangos állami 
kitüntetésben részesítették, miközben 
példának okául a városban nem nagyon 
sikerül egy hatékony polgárőrséget fel-
állítani, pedig az önkormányzat ezt egy 
fontos programként vállalta fel.
 – Teljesen megérdemelten kapott 
ilyen komoly kitüntetést Somogyi János, 
amihez innen is gratulálok neki. Azt el 
kell ismerni, hogy ezért a mozgalomért 
ő nagyon sokat tett a városban is és 
megyeszerte is, de gyanítom, hogy az 

országban is. Neki nagyon komoly ered-
ményei vannak, amire mi is büszkék le-
hetünk. Nyírbátorban azzal küzdöttünk, 
annak idején ő is, s most mi is, hogy 
nincs elegendő számú, aktív önkéntes, 
akivel ezt a polgárőrséget jól lehetne 
működtetni.
 – Ha ez igaz, akkor ez azt jelenti, 
hogy a városlakók szerint nincs szük-
ség polgárőrségre Nyírbátorban.
 – Valóban, ez a helyzet ezt is je-
lentheti. De azt is jelentheti, hogy nem 
így kell ezt csinálni. Ezek a kezdemé-
nyezések, akkor működnek, ha „alulról” 
szerveződnek. Ez valamikor nálunk is 

így történt. Aztán egy idő után már nem 
működött rendesen. Mi ekkor úgy dön-
töttünk, hogy elölről kezdjük az egészet. 
Talán benne van a pandémia is, de akár 
még az is lehet, hogy az emberek szerint 
nincs annyira rossz a közbiztonság, hogy 
ezért érdemes legyen belépni egy szer-
vezetbe és hetente, havonta feláldozni 
egy estét. Nyilván, ha igazán nagy prob-
lémák lennének közbiztonság terén, ak-
kor lenne elég önkéntes, hogy javuljon a 
helyzet.
 – Persze tudjuk, hogy azért van eb-
ben kívánnivaló…
 – Egyetértek, s talán az a felada-
tunk, hogy rávilágítsunk arra, hogy miért 
is szükséges a polgárőrség.  Azt kell újra-
gondolnunk, hogy megfelelően kommu-
nikáltunk erről, hogy mi lenne a haszna 
az egyénre nézve. Valószínűleg jobban 
fel kell hívni a figyelmet arra, hogy hol 
tud hasznos lenni a polgárőrség, hogy 
egyáltalán mit tehet a polgárőrség. Néz-

zük a gyorshajtást a városban, vagy az 
illegális szemétlerakás megszünteté-
sénél is sokat tudnak segíteni, vagy be-
széljünk a rendezvények biztosításáról, 
esetleg az iskolások átkeléséről a gya-
logátkelőhelyeken. Nagyon sok terület 
van, ahol nagyon fontos szerepe lehet a 
polgárőrségnek. Ugyanakkor azt tudom, 
hogy vannak, akik azt gondolják, hogy ez 
valami furcsa szerzetek bohóckodása az 
utcán. Persze nem adjuk fel, de ma már 
annyit tehetünk, hogy még inkább meg-
próbáljuk elmagyarázni, hogy miért van 
szükség egy ilyen szervezetre. Az erő-
forrásokat ugyanis biztosítja az önkor-
mányzat, már csak emberek kellenek, 
akik mindezt működtetnék.
 – Szag van a városban továbbra is. 
Van, volt lakossági panaszáradat, tör-
tént hatósági intézkedés, zajlottak ez-
zel kapcsolatos beruházások, de a szag 
maradt. Mi a teendő?
 – Pontosan tudom, hogy egyre fo-
kozódó a lakossági elégedetlenség. Ez 
bizony jogos elégedetlenség. Mindenkit 
arra buzdítok, hogy ezt jelentse be annak 
a hatóságnak, amelyik ez ellen tenni tud, 
sőt kötelessége ez ellen fellépni. Ezeket 
a jogköröket elvették az önkormányzat-
tól, s nem tudunk tenni, pedig minden 
lehetőséget megpróbáltunk, de nem ná-
lunk vannak a jogi eszközök. Az önkor-
mányzat mindennel segíti a hatóságot 
ebben a munkájában. Tagadhatatlanul 
történtek változások. Csak az történt, 
hogy amikor az egyik szaghatást meg-
szüntették, előkerült a másik, harma-
dik. Ugyanakkor ma már elég pontosan 
le lehet szűkíteni, hogy honnan erednek 
a szagok. De itt nem szabad egy helyet 
megnevezni, mert ez sok mindentől 
függ. Az állattartó telepeknek biztos, 
hogy van szaga. A város mindenben 
segíti a cégeket, hogy azok a beruházá-
sok minél hamarabb megvalósuljanak, 
amelyek enyhíthetik a bűzt. Az a helyzet, 
hogy a sertés-, a szarvasmarha- és a 
baromfitelep szaggal jár. De nem kérdés, 
hogy mindegyikkel kell valamit kezdeni a 
tulajdonosoknak, ha szeretnének tovább 
működni. Tudom, mert tárgyaltunk erről, 
hogy mindegyik cégnél terveznek, beru-
háznak és fejlesztenek, hogy csökkenjen 
a szaghatás. Ma azt látjuk, hogy a fehér-
jefeldolgozónál történt fejlesztések na-
gyon lecsökkentették a szaghatást. Ez 
jó, csak utána megjelent más szag, amit 
addig nem lehetett észlelni.
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Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata

Nyitunk a jövőre!

Új képzési elemek a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán 
Vállalatbiztonsági specializáció és Gazdaságbiztonsági specializá-
ció a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak programjá-
ban

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar küldetésének központi 
eleme, hogy dinamikusan alkalmazkodjon az üzleti élet, a világgazda-
sági és a geopolitikai folyamatok által támasztott kihívásokhoz – meg-
felelve a munkaadói igényeknek, összhangban a hallgatók érdeklődé-
sének változásaival is.

Örömmel és nem kis büszkeséggel jelenthetjük be, hogy folyama-
tos képzésfejlesztésünk ezúttal egy újabb fontos mérföldkőhöz ért, 
amikor az Oktatási Hivatal a Debreceni Egyetem Szenátusának támo-
gató határozatát követően a Kar kezdeményezésére nyilvántartásba 
vette a Vállalatbiztonsági és a Gazdaságbiztonsági specializációkat, 
lehetővé téve azok indítását egyik legnépszerűbb alapszakunkon, a 
gazdálkodási és menedzsment képzésben.

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara szakterületein az 
ország vezető képzési helyei közé tartozik, hallgatói létszámát tekintve 
a Debreceni Egyetem egyik legnagyobb oktatási szervezeti egysége.

A magyarországi közgazdászképzésben egyedülálló specializációk 
reagálni kívánnak az egyre gyorsabban változó igényekre, amelyek 
közül kiemelkednek a vállalati és munkavállalói környezetnek többek 
között a világjárványra is adott reakciói, valamint a folyamatos geo-
politikai változások. A hagyományos üzletviteli folyamatok és techni-

A Kelet Közösségi Felsőoktatási Kép-
zési Központ és a Debreceni Egyetem 
Gazdaságtudományi Kara öt éve 
dolgozik együtt az Észak-Alföld ré-
gió fiataljaiért.

Az oktatás és a kutatás területén is 
hosszú távú célkitűzéseink vannak. 
Nagy öröm, hogy térségi tehetséges 
fiataljaink számára már a 2021/22-es 
tanévtől a gazdálkodás és menedzs-
ment alapképzés specializációira ja-
vaslatunk a Debreceni Egyetemmel a gazdaságbiztonság és a vállalat-
biztonság területén Európában az egyetemi képzésben egyedülállóan 
elindult, óriási hallgatóérdeklődés és jelentkezés közepette, nemzet-
közileg is ismert nagyszerű magyar oktatókkal. Köszönjük Nyírbátor 
városának is a befogadást!

Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

kák mellett a távoli munkavégzés során felmerülő intenzív adatcsere, 
a mesterséges intelligencia terjedéséből, a big data-ból, a felhőalapú 
adattárolásból a Magyarország Kormánya és az Európai Unió által 
alapvető fontosságúnak nyilvánított személyes adatok szigorú védel-
mének követelményéből, a vállalati, magán- és kormányzati hírszer-
zésből, a vállalati és magáncélú információs szolgáltatások haszná-
latából fakadó különleges kockázatok kezelése rendkívül specifikus 
ismereteket igényel, amelyek néhány szektorban, mint az energeti-
kában, a pénzügyi szektorban, a telekommunikációban, de általában 
minden K+F+I-igényes ágazatban jelen vannak.

Meggyőződésünk, hogy a vállalatbiztonság és a gazdaságbizton-
ság területén speciális ismereteket szerző végzett közgazdászaink 
mind munkavállalóként, mind vállalkozóként, illetve vezetőként képe-
sek lesznek a fenti kihívásoknak való megfelelésre, Magyarország és 
az Európai Unió jogrendjéhez szigorúan alkalmazkodva, ugyanakkor 
felismerve azokat a szervezeten kívüli kockázatokat is, amelyek olyan 
felek részéről érkeznek, amelyek az általuk szilárdan betartott erkölcsi 
és jogrenden kívülről érkeznek és minden körülmények között képe-
sek lesznek megőrizni integritásukat.

Új képzési elemeink ugyanakkor a Debreceni Egyetem fő stratégiai
területei (egészségipar, informatika, mérnöki tudományok, alap és 
alkalmazott kutatások) számára is megfelelő horizontális támogatást 
nyújtanak, hiszen a már említett kihívásoknak intézményünkön belül 
is meg kell felelnünk.

A képzés megvalósításához és fenntartásához nyújtott közremű-
ködéséért köszönet illeti minden szakértő és támogató partnerünket, 
kiemelten a Kelet Közösségi Felsőoktatási Központot, mely Nyírbátor 
és térsége a gazdaságbiztonság kihívásaira is megoldást ad Kelet-Ma-
gyarország határ menti térségében megvalósuló gazdaságfejlesztést 
fenntarthatóvá teszi a végzett egyetemisták magas szintű szaktudása 
és elkötelezettsége. A térségünk legfontosabb biztonsági kihívásainak 
megfelelő szakmai tudás, felkészültség áll a hallgatók rendelkezésére, 
magas szintű, nemzetközileg is elismert vezető szaktekintélyek, mint 
egyetemi oktatók többek között a gazdaságbiztonság köz-és magán-
jogi keretrendszerében, a biztonsági szervezetek nemzeti és nemzet-
közi szintéren, a munkavállalói/személyiségi jogok és gazdasági érde-
kek mentén, a vállalati biztonsági rendszerek belső normakörnyezete, 
nemzetgazdasági (költségvetési) kockázatok vállalati hatásai, nemzet-
biztonsági stratégiák gazdaságbiztonsági aspektusai, speciális ágazati 
ismeretek energetika, bankszektor és a telekommunikáció területén, a 
biztonság értelmezése vállalati környezetben, biztonsági kockázatok, 
protokollok, vállalati biztonsági kockázatok, rendszerek és struktúrák, 
üzleti hírszerzés és döntéstámogatás, vállalati belső biztonsági vizsgá-
latok eljárásrendje, IT-biztonság vállalati környezetben, incidenskeze-
lés, felhasználói kockázatok.

Újabb gazdasági és vállalati kihívásokra értékinnováció, tudás ala-
pú kezelés, egyetemi képzés a tudomány, a tudás, siker, közösség öt 
éve együtt Debreceni Egyetem KKFKK, nyitunk a JÖVŐRE.

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

Egyetemi partnerünkkel, a Debreceni Egyetemmel elindult a tanév. 
2021. szeptember 5.

555N Y Í R B Á T O R
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KELET KÖZÖSSÉGI FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT555év555év555év555
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Keresztrejtvény
1. Egészítsd ki a mondatot! Az ________ súlyosan károsít-

hatja a tudatlanságot!
2. Ennyi könyv kölcsönözhető maximum egy alkalommal 
3. A legfontosabb térítésmentes szolgáltatásunk 
4. Mikor, hány órakor nyit a könyvtár? 
5. Van hagyományos, papír alapú katalógusunk. Még milyen 

van? 
6. Kit, kiket vár a könyvtár? 
7. Ennyi könyv kölcsönözhető maximum egy alkalommal 

Keresztrejtvény

1. Egészítsd ki a mondatot! Az ________ súlyosan károsíthatja a tudatlanságot!

2. Ennyi könyv kölcsönözhető maximum egy alkalommal 

3. A legfontosabb térítésmentes szolgáltatásunk 

4. Mikor, hány órakor nyit a könyvtár? 

5. Van hagyományos, papír alapú katalógusunk. Még milyen van? 

6. Kit, kiket vár a könyvtár? 

2. Ennyi könyv kölcsönözhető maximum egy alkalommal 

Megoldás: TUDÁS _ _ _ _ _ _ _

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Megoldás: TUDÁS ......................................

Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata

Nyitunk a jövőre!

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

Több, mint 17 milliárd forintos 
beruházás első részeként az 
új gyártócsarnokot adták át 
az UNILEVER Magyarország 
Kft. nyírbátori telephelyén. 

Buss Viktor gyárigazgató 
arról beszélt, hogy az elmúlt 
10 évben a nyírbátori gyár a 
cégcsoport stratégiai jelentő-
ségű része lett, s a dolgozók 

magas színvonalú munkájá-
nak köszönhetően döntöt-
tek a nyírbátori fejlesztésről. 
Máté Antal polgármester azt 
emelte ki, hogy az Unilever 

a város legrégebben műkö-
dő, óriási jelentőségű gyárát 
vette meg, s szerencsére, az 
előd céghez hasonló fontos-
ságúnak tartják a kapcsolatot 
a várossal, s ennek megfe-
lelően fejlesztenek is, ami a 
jövő szempontjából is nagyon 
fontos. Ezzel a fejlesztéssel, 
illetve a jövőre már szintén 
kész raktárfejlesztéssel kb. 
100 új munkahely is létrejött, 
s ez tökéletesen tükrözi a kor-
mány szándékait is – mondta 
 Szijjártó Péter. A külgazda-
sági és külügyminiszter azt 
emelte ki, hogy a kormány, a 
járvány hatásainak ellensú-
lyozására beruházás ösztön-
ző gazdaságpolitikát válasz-
tott, aminek eredményeként 
napjainkban dolgoznak a leg-
többen a rendszerváltás óta. 

 

! Október 7-én hozd be 
a megoldott rejtvényt és 
vedd át a nyereményedet!   

Örüljünk EGYÜTT!!! :) 

 
Tarts velünk! 

Szeretettel várunk!  
Városi Könyvtár 

4300 Nyírbátor Szabadság tér 24. 
 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK – 
2021. 

Idén is csatlakozunk! 
 

EGYÜTT. MŰKÖDIK! –  
TALÁLKOZÁSOK A KÖNYVTÁRAK 
VALÓS ÉS VIRTUÁLIS TEREIBEN 

 
Mindig és mindenhol Téged várunk! ;) 
 

FELHÍVÁS 

! Szeptember 15-től 
elérhető a honlapunkon 
és a facebook oldalunk 
egy bemutató a könyvtár 
működéséről. Nézd meg! 

! Szeptember 20. 
után megjelenik a Bátor 
újság. Szerezd meg! Oldd 

meg a benne lévő 
keresztrejtvényünket! 

 

UNILEVER: új gyártócsarnokot avattak
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SOKSZÍNŰ, ÉRDEKES, EREDMÉNYES

„Az óvónőnek mindenképpen 
meg kell találni a kapcsolatot 
a szülővel. S, ha ez a kapcsolat 
kiépült, megerősödött, akkor az 
már nem fordulhat elő, hogy a 
szülővel szemben kellene bár-
mit is megfogalmazni” – vallja 
Pappné Takács Ildikó a Kere-
kerdő Óvoda új vezetője, akit 
Nagy Miklós kérdezett a hiva-
tásáról.

 – Hogy került erre a pályára?
 – Eredetileg középiskolai tanári ál-
maim voltak, de az első felvételim nem 
sikerült (szerencsére), s így kerültem a 
pályára. Képesítés nélkül. A következő 
évben már az óvónőképzőbe adtam be a 
jelentkezésemet.
 – Volt valami konkrét oka, hogy 
éppen egy óvodában helyezkedett el? 
Vagy éppen ott volt üres állás?
 – Mint említettem, középiskolai tör-
ténelem-orosz szakos tanári pálya volt 
az első elképzelésem, s miután nem 
vettek fel, nyilván kellett egy állás. Akár 
véletlennek is tekinthető, hogy felvet-
tek a 4-es számú Óvodába. Egyszerűen 
ottragadtam. Nagyon megtetszett ez 
a munka. Annyiszor csodálkoztam ma-
gamon, hogy vajon miért is akartam én 
középiskolában tanítani, amikor ezekkel 
a kicsikkel a világon a legjobb foglalkoz-
ni. Ugyanakkor az is igaz, hogy közben 
megismerkedtem a későbbi férjemmel 
és már nem is akartam elmenni 5 évre, 
nappali tagozatra, egy másik városba.
 – Egyszer sem gondolta azt, hogy 
jobb lenne középiskolásokat tanítani?
 – Nem, soha nem bántam meg az 
akkori döntésemet.
 – Ha egy mondatban kellene meg-
fogalmazni, hogy mi a legjobb ebben 
a hivatásban, akkor mi jut eszébe elő-
ször?
 – Mindenképpen ezeknek a kicsi 
gyerekeknek a ragaszkodása, szeretete. 
Folyamatosan azt érzem az egész pá-
lyám alatt, hogy teljesen természetesen 
találom meg hozzájuk az utat. Nagyon 

Új vezető a Kerekerdő Óvodában
gyorsan, nagyon szilárd bizalmi kapcso-
lat alakul ki közöttünk. Ugye megérti, 
hogy így könnyű szárnyalni még majd 4 
évtized után is?
 – Egy kisgyerek életében mit jelent 
egy óvónő?
 – Szerintem mi, óvónők vagyunk 
számukra a követendő minta.
 – Adott esetben akár a szülővel 
szemben is az óvónő lehet a minta?
 – Adott esetben akár ez is lehet, de 
soha nem ez a cél. Az óvónőnek minden-
képpen meg kell találni a kapcsolatot 
a szülővel. S, ha ez a kapcsolat kiépült, 
megerősödött, akkor az már nem for-
dulhat elő, hogy a szülővel szemben 
kellene bármit is megfogalmazni. Az 
egyébként soha nem lehet szerencsés, 
hogy valamit a szülővel szemben tegyen 
az óvónő, még akkor sem, ha egyébként 
azt gondolnánk helyes lépésnek. Vannak 
helyzetek, amikor az a legfontosabb a 
részünkről, hogy elfogadtassuk a szülő-
vel, hogy jó az, ha az óvónő lesz a gyere-
ke számára a minta. Mondjuk, az egyik 
minta.
 – Jól értem, sokszor a szülővel ne-
hezebb boldogulni, mint egy tucat kis-
gyerekkel?
 – Nem mondom, hogy ebből a 
szempontból mindig tükörsima minden.
 – Gondolom a legkönnyebb azokkal 
a szülőkkel, akik esetleg már szintén 
önnél voltak óvodások?
 – Kétségtelen, hogy velük hamar 
megtaláljuk a közös hangot. Ők tudják, 
hogy mi várhat a gyerekeikre ennél-an-
nál az óvónőnél. Talán pontosan azért 
hozzák vissza a gyerekeiket is, mert is-
mernek, és bíznak bennem.
 – Vannak olyan, egykori óvodások, 
akikkel ma is szorosabb kapcsolatot 
tart?
 – Természetesen nagyon sok ilyen 
nyírbátori család van. Akár még olyanok 
is lehetnek, ahol mindkét szülőnek lehet-
tem az „óvó nénije”. Hosszú ez a 38 év.
 – Önnek volt „minta” óvó nénije?
 – Természetesen. Volt negatív min-
ta is. Egy olyan, kőkemény, de igazság-
talan óvó nénim is volt, aki arra példa, 
hogy milyen nem lehet egy óvodai peda-

gógus. Egyébként az itt meg nem neve-
zett óvónő miatt én nagyon nem szeret-
tem óvodába járni. Hiszem, hogy nálunk 
soha, senki nem lesz ilyen, s nem is volt 
ilyen. Gondolja csak el, hogy egy kisgye-
rek, egy piti ügy miatt akkora pofont kap, 
hogy a másik oldalról a kályha támasztja 
meg. Egy világ dőlt össze bennem, per-
sze a kályha az kitartott.
 – Esetleg egy pozitív példája is van, 
volt?
 – Természetesen. Amikor a Zrínyi úti 
óvodába kerültem, egy csupaszív óvónő 
párja lettem. Akitől láttam, hogy milyen 
is az igazi óvónő.
 – Ezek a minták határozták meg, 
hogy mivé vált ezen a pályán?
 – Persze, és persze a szakmai tudás, 
amit viszont az iskolában tanítanak meg 
az embernek. Nagyon összetett feladat 
a miénk, bármennyire is azt hiszik, csak 
vigyázunk a gyerekekre, s jó esetben 
játszunk velük. Pontosan tudjuk, hogy 
minden gyerek önálló egyéniség, aki 
nem nagyon hasonlít a másik gyerekre. 
Minden gyerekhez külön út vezet, s a 
megtalált külön utakon érhetünk velük 
célt. Ebben pedig jó, ha az embernek van 
pszichológiai, pedagógiai tudása, hogy 
tudja, milyen jeleket kell észrevenni, il-
letve, hogy adott esetben, ugyanarra a 
szituációra miért másképpen reagálnak 
a gyerekeink. Nyilván vannak ösztö-
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nös lépéseink, reakcióink, de ha az em-
ber tudja a módszertant is, akkor lehet 
könnyebben, gyorsabban lesz eredmé-
nyes. Ezzel csak mindenki jól járhat.
 – Egy óvónőnél mi számít siker-
nek?
 – Az legalább fél siker, ha a gyerekek 
megszeretik az óvónőt. Akkor a gyere-
kek otthon is elmondják, kimutatják ezt 
a szeretetet. Ezzel már a szülőknél is jól 
állunk, később könnyebb egy ilyen alap-
ról együtt tovább lépni. Még a nehéznek 
tűnő helyzeteket is meg tudjuk oldani. 
Azért ne felejtsük el, hogy ugyan ebben a 
korban minden nagyon játékosnak tűnik, 
de valójában ilyenkor óriási fejlődésben 
vannak a gyerekek. Nem kis felelősség 
ez, de annál nagyobb öröm, büszkeség 
egy pedagógusnak.
 – Egy óvónőnek mindig derűsnek, 
türelmesnek kell lenni? Függetlenül 
attól, hogy ő is egy hétköznapi ember, 
akit ugyanolyan bosszúságok érhet-
nek, mint bármelyikünket?
 – Az a legszerencsésebb, ha ezek az 
óvónőt ért külső, negatív hatások nem 
vetülnek ki a gyerekekre. Az óvónő egy 
minta.
 – De a világ nem csupa derű. Vagy 
azt mondja, hogy a negatívabb képet 
inkább máshol tapasztalja meg a gye-
rek?
 – Akár ezt is mondhatnám, hiszen 
óvónő vagyok. Benne van a hivatásom 
elnevezésében, hogy milyen módon áll-
jak a gyerekek elé, közé, mellé. Egyéb-
ként pedig a gyerekek természetesen 
megérzik azt, ha van valami gond az 
óvónőnél. Egy kisgyermek nagyon érzé-
keny „műszer”. Csak nagyon időlegesen 
lehetne becsapni, jobb ezt elkerülni.
 – Mit gondol, ma már Ön is minta a 
fiatalabb óvónők előtt?
 – Miután a kollégáim, a fiatalabbak, 
idősebbek is biztattak, hogy pályázzam 
meg a vezetői állást, úgy gondolom, 
hogy elfogadtak, talán néhányuk szá-
mára még minta is lehet, ahogy ezt én 
csinálom.
 – Mit gondol, egy vezetőnek szak-
mailag mindig jobbnak kell lenni, mint 
a beosztottaknak?
 – Azt gondolom, hogy legalább 
ugyanolyan jónak kell lenni, mint a be-
osztottaknak. Nálunk nagyon jó a szak-
maiság. Úgy gondolom, hogy hihetetle-
nül stabil, erős a szakmai munka a teljes 
óvodában, a tagóvodáinkat is beleértve.

 – Lesz bármilyen 
érzékelhető változás 
azzal, hogy Ön lett a ve-
zető?
 – Én teljesen más 
egyéniség vagyok, mint 
az elődöm volt. Úgy gon-
dolom, hogy a szakmát 
mindenképpen ezen a 
magas színvonalon fog-
juk folytatni, de talán az 
„előadásmódom” lesz 
egy kicsit más.
 – Ez azt jelenti, 
hogy ugyan a színdarab 
ugyanaz lesz, csak a szí-
nész eszközei egy kicsit 
mások lesznek, mint a 
korábbi főszereplőé vol-
tak?
 – Ez természetes, 
hiszen nem vagyunk 
egyformák. Talán széle-
sebb körben beszéljük 
majd meg a dolgainkat, 
s nem tartom bajnak, ha, 
akár vitatkozunk is, de a döntés után a 
következetes végrehajtás híve vagyok 
én is. Az a helyzet egyébként, hogy le-
hetnek olyan szituációk, amikor nem én 
leszek az, aki a „tutit” tudja. Ezzel nekem 
nem lesz bajom, s képes is leszek ezt 
elfogadni, és persze felhasználni, hogy 
még jobbak legyünk.
 – Ma már versenyhelyzet van a vá-
rosban működő óvodák között. Van-e 
versenyelőnye az önkormányzati óvo-
dának?
 – Tessék kimenni az udvarra! Ami 
ott van, talán az egész megyében 
megirigyelhetnék. Ez biztosan verseny-
előny. De hasonló jó körülményekre tö-

rekszünk a tagóvodákban is. Sokszínű, 
sokféle, nagyon jószellemű a testüle-
tünk. Kimagasló a felszereltségünk, s 
ami a legfontosabb: a legnagyobb har-
móniára, együttműködésre törekszünk 
a szülői körrel.  Az összes felmérés azt 
mutatja, hogy a szülők szívesen választ-
ják az óvodánkat, mert megtalálják azt 
az óvónőt, akinek a legjobb híre van a 
városban, a szülők között. Kinek-kinek 
az elvárása szerinti óvónő. Azaz kellően 
sokszínű, jóhírű, eredményes és érdekes 
intézmény vagyunk, mindenféle kény-
szer nélkül. Ezért vagyok nyugodt, hogy 
a versenytársaink ellenére bőven lesz 
gyerek a következő években is nálunk.

Szüreteltek a Kere-
kerdő Óvodában. 

Az őszi munkákkal 
ismerkedtek a Kere-
kerdő Óvodába járó 
kicsinyek, akik előbb 
szőlőt szüreteltek, 
majd a szőlőpréssel 
is ismerkedtek, ma-
guk is kipróbálhat-
ták, hogyan készül az 
édes must.
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A városi pedagógusnapot 2021-ben rendhagyó módon, a tanév kezde-
téhez igazítva rendezte meg az önkormányzat. Az augusztus 27-i ün-
nepségen elismeréseket adtak át a nyírbátori nevelési, oktatási intéz-
mények korábbi és jelenlegi dolgozóinak.

A Nyírbátori Kulturális Központ színház-
termében köszöntötték a nyugdíjas és 
aktív nevelőket, az arany-, gyémánt- és 
vasdiplomás pedagógusokat, az óvoda-
pedagógusokat, a bölcsődei nevelőket, 
a tanítókat, az általános és középisko-
lai tanárokat, a gyógypedagógusokat, a 
művésztanárokat, a kollégiumi nevelő-
ket, a szakoktatókat és minden peda-
gógiai munkát segítő munkatársat. Az 
ünnepi műsor részeként a Nyírbátori 
Kerekerdő Óvoda kisgyermekei peda-
gógusnapi köszöntő verseket szavaltak. 
A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola 
Nyírbátori Tagintézménye pedagógusai, 
Kiss Irma és Szabolcsiné Káplár Csilla 
közös produkcióval, valamint a Kis Rigók 
Kamarakórus csodaszép dallamokkal 
színesítették a rendezvényt.

Aranygyűrű elismerést kapott

• Bana Gabriella Magdolna - Nyírbátori 
Kerekerdő Óvoda

• Emőd Zoltánné - Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola és Óvoda

• Schlosserné Csernai Éva - Báthory 
Anna Református Általános Iskola és 
Óvoda

• Kardos Eleonóra - Báthory Anna Re-
formátus Általános Iskola és Óvoda

Pedagógusnapi elismerések

• Csapos Zsolt - Báthory István Katoli-
kus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és Gimnázium

• Szondi Csabáné - Báthory István Ka-
tolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és Gimnázium

• Templom Sándorné - Nyírbátori Ma-
gyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

• Baracsiné Magyar Csilla - Nyírbátori Ma-
gyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

• Bokotey Beáta - Szatmár Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Nyírbátori Tagintézménye

Bethlen-díjban részesült
• Nagyné Varga Zsuzsanna - Mátészal-

kai Szakképzési Centrum Bethlen Gá-
bor Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium

Pedagógusnapi Elismerő Okle-
velet vehetett át

• Cséke Dóra Katalin - Nyírbátori Kere-
kerdő Óvoda

• Nemesné Somlyai Nóra - Nyírbátori 
Kerekerdő Óvoda

• Albeczné Szabó Mária - Báthory Anna 
Református Általános Iskola és Óvoda

• Dankóné Lucsánszki Erika - Báthory 
Anna Református Általános Iskola és 
Óvoda

• Tanyik Józsefné - Báthory István Ka-
tolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és Gimnázium

• Popovics Éva - Báthory István Katoli-
kus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és Gimnázium

• Hornyákné Helmeczi Orsolya - Leo-
nardo Média Akadémia Gimnázium, 
Szakgimnázium és Általános Iskola 
Nyírbátori Tagintézménye

• Oláh Éva - Leonardo Média Akadémia 
Gimnázium, Szakgimnázium és Általá-
nos Iskola Nyírbátori Tagintézménye

• Csohány Ferenc - Mátészalkai SZC 
Bethlen Gábor Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium

• Pálvölgyi Kinga - Mátészalkai SZC 
Bethlen Gábor Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium

• Sáriné Matolcsi Anikó - Nyírbátori 
Magyar - Angol Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola

• Koós Gábor - Nyírbátori Magyar - An-
gol Kéttannyelvű Általános Iskola

• Vitányi-Farkas Tímea - Szatmár Alap-
fokú Művészeti Iskola Nyírbátori Ta-
gintézménye

Pedagógus Szolgálati Emléké-
rem kitüntetést kapott

• Bana Gabriella Magdolna - Nyírbátori 
Kerekerdő Óvoda

• Bukovenszki Gáborné - Nyírbátori Ke-
rekerdő Óvoda

• Fodor Lászlóné - Nyírbátori Kerekerdő 
Óvoda

• Fülepné Oláh Mária - Nyírbátori Kere-
kerdő Óvoda



92021 bátor •

Varga Józsefet köszöntötték 
90. születésnapján

Varga József Fülpösdarócon szüle-
tett 1931-ben, ahol a kerékgyártó 
mesterséggel is megismerkedett. 
Az 1950-es években elsajátította a 
szerszámkészítés fortélyait, és az 
inasidő után segéddé vált. A katonai 
szolgálatból 1953-ban leszerelt és 
Fülpösdarócon kőfaragóként kezdte 
munkáját.
 Nyírbátorba a ’70-es árvíz idején 
került. Azóta számos, kőből készült képet is készített, amit kézzel csiszolt. Igazi 
gyűjteményt halmozott fel az évek során kőképeiből, faragásaiból.
Józsi bácsi nagyon szeret dolgozni. Mai napig maga termel meg mindent a kertjé-
ben, amire szüksége van a családnak. Egyedül ássa fel a kertet, s nyírja a háza előt-
ti sövényt is. Mert azt olyan szépen, megnyírni csak Józsi bácsi tudja. Feleségével 

s z e re t e t b e n 
élnek, s mindig 
öröm számá-
ra, ha együtt 
lehet a család-
jával. 

Polyák Dézi

A Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Közgyűlés 
Veres Jánosné vezető 
szaktanácsadó részére 
a megyei oktatás-neve-
lés területén kifejtett, ki-
emelkedő tevékenysége 
elismeréseként Kiss Áron 
kitüntető díjat adomá-
nyozott. A díjat Seszták 
Oszkár, a megyei köz-
gyűlés elnöke adta át 
szeptember 10-én Tisza-
vasváriban, a megyenapi 
ünnepségen.
 Veres Jánosné a díj 
átvétele után elmondta, 
hogy jelenleg is vezető 
szaktanácsadói feladatot 
lát el. „A Szabolcs-Szat-

már-Bereg megyei szak-
tanácsadók munkájának 
koordinálása, valamint 
az intézményvezetők, 
az óvodapedagógusok 
munkájának segítése a 
feladatom. A megyében 

a Tűzmanók miatt is is-
merhetnek, akikkel részt 
vettünk már különböző 
rendezvényeken. Mindezt 
a továbbiakban is folytat-
juk.”

Polyák Dézi

VÁROSI HÍREK

Varga József, Szűk utcai városlakót köszöntötte 90. születésnapján 
Máté Antal polgármester. A jó egészségnek örvendő Józsi bácsi ma is 
aktívan éli az életét. Szakmája szerint kerékgyártó mester, bognár.

A megye is elismerte 
Veres Jánosné munkáját

• Gyarmati Valéria - Nyírbátori Kereker-
dő Óvoda

• Nagy Istvánné - Nyírbátori Kerekerdő 
Óvoda

• Vigh Béláné - Nyírbátori Kerekerdő 
Óvoda

• Nagy Józsefné - Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola és Óvoda

• Pócsi Irén - Báthory Anna Református 
Általános Iskola és Óvoda

• Világosi László - Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola és Óvoda

• Dr. Báthori Gáborné - Báthory Anna 
Református Általános Iskola és Óvoda

• Vida Ferencné - Nyírbátori Magyar - 
Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

• Varga Csaba Andrásné - Nyírbátori 
Magyar - Angol Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola

• Héder Károly - Szatmár Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Nyírbátori Tagintézménye

• Fazekas Mihály - Szatmár Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Nyírbátori Tagintézménye

Jubiláló pedagógusok:

40 éve kapott diplomát: Kovács Gá-
borné • Lámfalussy Árpádné • Orosz 
Györgyné • Tóth Árpádné
50 éve kapott diplomát (aranydiploma): 
Király Emma Zsófia • Márku Györgyné • 
Dr. Sztanojevné Kiss Erzsébet
60 éve kapott diplomát (gyémántdiplo-
ma): Horváth Sándorné
70 éve kapott diplomát (rubindiploma): 
Kemecsei Sándorné

 Minden elismerésben részesült peda-
gógusnak szívből gratulálunk.

Polyák Dézi
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SZÜLETÉS
Linett  (2021.07.29.) Palicskó Rita Fülep Imre
Zsolt Kerekes Valentina Kanalas Zsolt
Dominik Varga Alexandra Varga István 
Karina Dócs Klaudia Virágh István
Dóra Székely Ágnes Juhász-Nagy Imre
Zoé Zara Helmeczi Lilla Nógrádi Sándor
Nándor Lőrincz Zsuzsanna Dévai Zoltán
Janka  Kiss Tamás Szalai Enikő

HÁZASSÁG
2021.  AUGUSZTUS 01 – 2021. AUGUSZTUS 31. közötti időtar-

tamban összesen 15 házasság jött létre, melyből 2 esemény 
házasságkötés megerősítése. Az alábbi párok járultak hozzá, hogy 

a BÁTOR újságban megjelenjen házasságkötésük:
 Varga Kálmán – Szilágyi Mária

Czimbalmos Máté Zoltán – Baracsi Beatrix Mónika
Szabó László – Sáfrány Tünde Cintia
Kiss Roland – Fekete Vivien Ágnes

Csoba Richárd – Kanálos Cintia
Molnár Attila – Kovács Krisztina
Nemes Róbert – Somlyai Nóra

Zichar Ferenc – Németh Kinga Bernadett
Bihari Sándor – Kosztyu Klaudia Irén

Kelemen Zoltán – Mihaleczku Edit 

HALÁLESET 2021. július

Izsvák Sándor • Lódi Béla • Fucskó Jánosné • Csiki Róbert 
Lengyel Lajos • Révész Béláné • Sepovics Sándor

Talpas Andrásné • Jenei Barna • Drabik István
Majorosné Kovács Szilvia • Buláné Bakó Zita • Tóth Albert

Ebben az évben két alkalommal tettek állampolgársági 
esküt a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Ter-
mében: április 16-án Ignátyuk Gábor Ottó, Ignátyuk Elisabeta, 
Laczi-Csani Zoltán Botond, Laczi-Csani Gabriella, Ignátyuk Ivett 
Hilda, Ignátyuk Roland és Varga Zsombor, míg szeptember 10-
én Katona Ádám, Katona Melinda, Katona Alíz Viktória, Katona 

Katalin, Muszka Marina és Bereczki Béla.

Anyakönyvi események
2021. augusztusMint a legutóbbi lapszámban jeleztük, augusztus 

10-13. között egyesületünk tagjai néhány vendég 
részvételével négynapos kiránduláson vett részt 
Békés megyében. 

Az első napon Gyomaendrődön néztünk körül, ahol a Kner Múze-
um, a tájház, valamint a „Bárka” látogatóközpont  nyújtott maradan-
dó élményeket. Orosházán bekvártélyoztuk magunkat a „Táncsics” 
kollégiumba, ahol felkészülhettünk a következő napi programra, ne-
vezetesen a Szarvasi Arborétum, azon belül is a „mini Magyarország” 
megtekintésére, valamint a sétahajózásra. 

 A szarvasi programot követően némi buszozás után Békéscsa-
bán találtuk magunkat, ahol a Munkácsi Múzeumot tekintettük meg, 
majd felkerestük a Babaházat. Mindkét kulturális létesítményben tett 
látogatásunk élénk érdeklődést váltott ki tagjaink körében. A prog-
ram végén kisvonatra szálltunk és bejártuk a város nevezetességeit 
bemutató útvonalat.
 A kirándulásunk harmadik napját Gyulán töltöttük, ahol megis-
merhettük a város nevezetességeit.
 A nap zárásaként Orosháza Gyopárosfürdőn a Nyugdíjas Ha-
tárőrök Orosházi Egyesülete vendégszeretetét élvezve egy nagysze-
rű vacsorán vettünk részt. Az utolsó, negyedik nap megtekintettük az 
Orosházi Határőr (volt) laktanya objektumában  létrehozott Határőr 
Múzeumot, majd egy kis gyopárosi fürdőzés után indultunk haza.
 Hosszú idő után, végre egy jól sikerült közösségi programot tel-
jesítettünk... 

Janovics János 

Folytattuk…

Egyesületünk augusztus utolsó napjait Segesváron töltötte. 
A nyár végi kirándulás remek időben, emelkedett hangulatban, teli 
szenzációs élményekkel bonyolódott. Erdőszentgyörgyön meg-
néztük a Rédey-kastélyt, az ottani református templomot. Estére 
értünk mindent überelő szállásunkra Segesvárra, a Casa Madorba. 
Régi vágyunk teljesült azzal, hogy tovább léphettünk Petőfi Sán-
dor életútjának nyomában, ezúttal Segesváron. Reggel elindul-
tunk a „Petőfi Múzeumba” Fehéregyházára, majd a múzeum kert-
jében álló Petőfi szobornál tagjaink elmondhatták kedvenc Petőfi 
versüket. Ezután énekléssel, koszorúzással búcsúztunk a helytől.
 Kisvonattal „bejártuk” Segesvárt, szuper idegenvezetéssel, 
amit egyik tagunk, Nagyné Varga Mária biztosított számunkra.
 Mindehhez a Szaki Tours, szuper kivitelezésére volt szükség. 
Köszönet a segítőknek ezért. 

Csatári Balázsné
„Bátori Nőegylet” Egyesület elnöke

KÉT ÉV UTÁN ÚJRA EGYÜTT. Fergeteges napot töltött nagykárolyi nyug-
díjas barátaival a Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete. Előbbre hoztuk az 
idősek világnapi megemlékezésünket a 4. vírushullámtól tartva.
 Egyesületünk irodalmi műsorral, vidám jelenettel, és közös éneklés-
sel kedveskedett a vendégeknek. Kihasználva a csodálatos napsütéses 
időjárást, megnéztük a 2-es Pubot, a Várkastélyt, majd a történelmi sé-
tányon haladtunk tovább. Jó étvággyal fogyasztottuk el a finom ebédet 
és süteményeket. A talpalávalóról a már jól ismert nagykárolyi zenészek 
gondoskodtak.
 Mindenki felhőtlenül szórakozott, kicsit bepótolva a vírushelyzet mi-
att kimaradt 2 évet is. Mivel minden jónak vége szakad egyszer, nehezen 
váltunk el egymástól, de reménykedünk, hogy nem kell újabb 2 évet várni 
a következő találkozásig.

Tóth Árpádné, az egyesület elnöke

A csoport a Szarvasi Arborétumban
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Az iskola mérhető vál-
tozáson ment át a nyár 
folyamán. Számos át-
alakítás, szépítés, fel-
újítás történt. Köszö-
net érte az Esélytér 
Intézményfenntartó 
vezetőjének, Nemes 
Ágnesnek és a fenn-
tartó valamennyi dol-
gozójának. Köszönet 

Nyírbátor Város Önkormányzatának, kü-
lön köszönjük Máté Antal polgármester 
úrnak és Dr. Fülöp Enikőnek, a Városgaz-
dálkodási Osztály vezetőjének a fejlesz-
tésben való közreműködést. Köszönet az 
iskola valamennyi dolgozójának, hogy a 
tanévkezdésre minden a helyére került.

BEILLESZKEDTEK A FELSŐSÖK

A felső tagozatos diákok, akik szeptem-
bertől már a mi iskolánkban folytatják 
tanulmányaikat, hamar megszokták az új 
sulit, beilleszkedtek a családi közösség-
be. Az újonnan érkező kollégák is hamar 
felvették a ritmust. A főállású pedagógu-
sok csapatához, akik a felsősöket tanít-
ják, csatlakozott még Zséder Gábor.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, 
hiszen a nyírbátori Báthory Anna Re-
formátus Általános Iskola és Óvodában 
gondoskodó, türelmes nevelőkkel ta-
lálkoznak tanítványaink. Ilyen pedagó-
gusok kellenek ahhoz, hogy az óvodai, 
iskolai éveket élményekben gazdagon 
tölthessék el gyermekeink. Szeressenek 
iskolába, óvodába járni, tudják magukba 
szívni nemcsak a lelki töltődést, melyet 
a nyírbátori református intézmények 
szellemisége ad, hanem azt az alapis-
meretet, jártasságot mely műveltségük-
höz elengedhetetlen. Az idei év a járvány 

nehézségei ellenére is jól sikerült esz-
tendőnek számított a nyírbátori refisek 
körében. A tanulmányi versenyeink mu-
tatják, hogy gyermekeink magabiztos 
tudást és közösségeket alkotnak. Pe-
dagógusaink sokéves tapasztalatának, 
folyamatos képzéseinek köszönhetően 
diákjaink a legmodernebb és leghaté-
konyabb eszközök segítségével sajátít-
hatják el az alapismereteket. Tantestü-
letünk közel hatvan nevelője felkészült, 
naprakész pedagógiai módszerekkel 
segíti a diákok szellemi, lelki fejlődését, 
töltődését egyaránt. Hit, tudás, sze-

retet a hármas 
pillér, amelyet 
bármelyik intéz-
ményünk kínál az 
ide érkezőknek. 
A  képzés mellett 
arra is nagyon 
figyelünk, hogy 
2019 óta Refor-
mátus Bázisi-
nt é z m é ny ké nt 
működő iskolánk, 
olyan plusz okta-
tási lehetősége-

ket kínáljon, amely segíti a gyermekek 
tehetséggondozását. 
 Gazdagító Programunkkal már alsó 
tagozaton megkapják a tanulók a logikai 
gondolkodás területére épülő képes-
ségfejlesztő tevékenységet. Nevelőink 
sokéves pedagógiai tapasztalattal, ruti-
nos versenyeztetési ismeretekkel erő-
sítik közösségeinket. Fejlesztő pedagó-
gusaink munkája nagy segítség a diákok 
számára, hiszen a személyre szabott 
képességek, készségek, jártasságok fej-
lesztése elengedhetetlen a nehézségek 
megoldásában, a részképességek fej-
lesztésében, hiányosságok pótlásában. 
Az idén nagyon sok elismerést kaptak 
diákjaink nemzetközi, országos és me-
gyei megmérettetéseken. Büszkék lehe-
tünk arra, hogy tanár-diák-szülő hármas 
köteléke közös erővel, kitartással és 
munkával érhet el sikereket. Elégedet-
tek lehetünk, hiszen intézményeinkben 
ez a többször megjelenő bűvös hármas 
pillér itt is jelen van, és ad lelki erőt, ma-
gabiztos ismeretet a jövő nemzedéké-
nek a tudás megszerzéséhez.  

Sivadóné Cselenyák Dóra
intézményvezető

Kitárta kapuját a megújult Élménysuli. A második tanévnyitó ünnep-
ségünkön igazi családi hangulat volt. Az aulában a szülők, az 1-8. 
osztályos tanulók, a pedagógusok együtt köszöntötték az új, azaz a 
2021/2022-es tanévet. Az ünnepség fénypontja az első osztályosaink 
élménysulissá avatása volt.

ISKOLAI HÍREK

Mester és tanítvány

„Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanít-
ványt, hogy legjobb tudását latba vetve fölfedezze azt, amit már eddig is 
tudott.” (Paulo Coelho)

A közös munka gyümölcse

Élménydús tanévkezdés
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A meglévő képzési formák mellett e tan-
évtől újak is megjelentek: lovaskultúra- 
és néptáncoktatás, szivacskézilabda, ro-
botika szaktanterem, Ökoiskola, Boldog 
Iskola és Erősségközpontú Iskola. 

Lovaskultúra oktatás

2012. március 12-én lépett hatályba a 
Kincsem Nemzeti Lovasprogram, mely-

nek célkitűzései 
között szerepelt, 
a mindennapos 
testnevelésórák 
keretében, a lovaskultúra oktatás beve-
zetése. Ezt figyelembe véve építettük be 
iskolánk képzési formájába a nyírbátori 
Fedeles Lovardában, képzett lovaskul-
túra oktató irányításával. 
 Tanulóink között akadnak különle-

ges bánásmódot 
igénylő gyermekek, 
akik számára bizo-
nyított a lovaglás 
jótékony hatása. 

Néptánc

 Az elmúlt tanév-
ben intézményünk 
a Mátészalkai 
Szatmár Alapfokú 
Művészeti Iskola 
feladatellátási he-
lye lett. Ezért je-

lenleg a néptánc oktatást a művészeti 
iskola pedagógusai látják el. A tánccal 
fejlődik a gyermekek ritmusérzéke, javul 
a testtartásuk. 

Szivacs kézilabda

A szivacslabda olyan eszköz, amelyet 
számos sportág használ. Anyagának 
köszönhetően lehetővé teszi az élet-
kori sajátosságoknak megfelelő tech-
nikai elemek végrehajtását, a gyerme-
kek mozgáskészségének és kognitív 
folyamataiknak fejlesztését, a sportág 
alapjainak lerakását, és a kézilabdajáték 
megszerettetését. 

Robotika szaktanterem

A Mátészalkai Tankerületi Központ az 
EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális 

ISKOLAI HÍREK

A jelenléti oktatás egész évre kiterjedő reményével, 
ötletekkel gazdagon felvértezett pedagógusokkal, 
újra megnyitotta iskolánk a kapuját. A 2021/2022-
es tanévet ismét zökkenőmentesen, 100%-os szakos 
ellátottsággal indítottuk. Az elsős tanulóink közül 
az „a” osztály kéttannyelvű, a „b” osztály néptánc, a 
„c” osztály pedig lovaskultúra oktatásban vesz részt 
a mindennapos testnevelésórák keretében. Minde-
zek mellett a „c” osztály a magas tanulólétszám mi-
att csoportbontásban tanul. 

 Zséder Gábor – Informatika-technika szakos tanár „Az 
informatika és a technika a teljes életünket behálózza, kényel-
messé teszi, de egyben fel is gyorsítja. Olyan oktatást nyújtok 

diákjaimnak, amelyben a digitális eszközök 
használatával a különböző problémákra 
könnyedén megoldást találhatnak. Isko-
lánkban minden digitális, technikai feltétel 
adott, hogy a tanulók különböző élménye-
ket átélve szerezzék meg azt a tudást, amit 
az életben tudnak kamatoztatni. Szeretem 
a sportot, és folyamatosan ösztönzöm ta-

nulóinkat az egészséges életmód elsajátítására.”
 A tanév kezdetén a tanulóink szép eredményeiről is be-
számolhatunk. „KÜLDD TOVÁBB A TELÓDRÓL!” címmel videó-
pályázatot hirdettünk a nyári nyírbátori kalandok megörökíté-
sére általános iskolások részére. 

 Kimagasló teljesítményéért oklevelet kapott: Fucskó Alíz, 
Lehoczky Lili, Májer Dorka, Májer Zétény, Posta Dominik.

az Élménysuli Nevelőtestülete

Bővülő képzési paletta a Kéttannyelvűben
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Szeptember 18-án harmadik 
alkalommal rendeztük meg a 
Horváth Gábor emlékversenyt 
az önkormányzat és a Sárkány 
Wellness és Gyógyfürdő támo-
gatásával.  Sajnos a vírushelyzet 
miatt a tavalyi évben nem volt 
lehetőségünk ezt megtartani.

kompetencia fejlesztése” projekt kere-
tében biztosított iskolánk számára esz-
közöket. A legkisebbeknek is használha-
tó LEGO robotokból 55 bázis állomást, 
és az ehhez tartozó 7” Lenovo tabletet 
is megkaptuk. A bázisokban található: 
24 db LEGO Education WeDo 2.0, 17 
db LEGO Education Spike Prime, 14 db 
LEGO Education EV3.

 Szintén ebben a tanévben kerül sor 
a humanoid robot használatára. Az AL-
pha 1E nevű robot az emberi mozgást 
csaknem teljes egészében utánozni ké-
pes.  Angol nyelvű hangparancsokkal is 
vezérelhető robot, ezért nagyszerű se-
gítség az angol nyelvtanulás és gyakor-
lás során is. 
 Az Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma és a Vidékfej-
lesztési Miniszté-
rium megbízásából 
az Oktatáskutató 
és Fejlesztő Inté-
zet nyílt pályázatán 
2019-ben elnyer-
tük, és azóta is bir-
tokosai vagyunk az 
Ökoiskola címnek.
 Ökoiskolának 
lenni a legmaga-
sabb szintű állami 

elismerés. Vállalt iskolafejlesztési, pe-
dagógiai munkánk a diákok környezet-
tudatos nevelése, és a fenntarthatóság 
megismertetése az iskolai élet minden 
területén. 
 Továbbra is büszkélkedhetünk a 
Boldog Iskola kitüntető címmel. A Bol-
dogságóra Program olyan élménypeda-
gógiai módszer, amely a pedagógusok 
és gyermekek lelki jóllétével foglalkozik. 
Nagyszerű kiegészítője az iskola okta-
tó-nevelő munkájának, segítő kéz, út-
mutatás a problémák, kihívások megol-
dásában.
 Célunk olyan optimista, magabiztos 
és kitartó óvodások és iskolások nevelé-
se, akik megoldandó feladatként kezelik 
a mindennapi kihívásokat, észreveszik 
az élet szépségeit, az örömteli pillana-
tokat, és boldog, határozott, pozitív én-
képpel rendelkező iskolássá, majd fel-
nőtté válnak.

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja

Felelős kiadó: 
Nyírbátor Város Önkormányzata, 

Máté Antal polgármester.
Felelős szerkesztő: 

Nagy Miklós;
info.batormedia@gmail.com

Szerkesztőség: 
Nyírbátor, Szabadság tér 8–9. 

Kulturális Központ földszint
Tel.: 42/291-865

vagy 06-70/337-2587.
Nyomdai előkészítés: 

Talpas Design Grafikai Kft., Nyíregyháza
Készült Nyíregyházán, a Grafit Nyomda „R” Kft. 

nyomdaüzemében
Felelős vezető: Ördögh J. Gábor

HU ISSN: 0864–7259

Ezzel a versennyel emlékezünk az 53 
évesen elhunyt Horváth Gábor ügy-
vezető igazgatóra, a fürdő vezetőjére, 
a Bátori Sárkány Úszóegyesület alapí-
tó tagjára, aki szívügyének tekintette, 
és mindvégig támogatta a nyírbátori 
úszósport létrehozását, fennmaradását. 
Ember volt a szó szoros értelemben, aki 
mindig a problémák megoldására töre-

kedett, igyekezett minden támogatást 
megadni egyesületünknek, hogy mind-
végig minőségi munkát végezhessünk.
 Megtisztelte jelenlétével a versenyt 
Horváth Gábor édesanyja és leánytest-
vére is.
 Erre a versenyre 8 egyesület 165 
versenyzőjét nevezték be Nyíregyházá-
ról, Vásárosnaményból, Ibrányból, Má-
tészalkáról, Nagyvarsányból és a helyi 
egyesületek.
 Kissé más volt ennek a versenynek 
a lebonyolítása, hangulata.  Ez most egy 
felmérést biztosított mindenkinek az 
elmúlt nehéz időszak miatt, hiszen az 
igazolt versenyzőkön kívül a „B” kate-
góriások és a hobbiúszók csak nemrég 
kezdhették el az edzéseket.

 A megmérettetésen 25 métert úsz-
tak a teljesen kezdők az úgynevezett 
„avató” versenyszámban. A többiek 50 
és 100 méteren mérhették össze tudá-
sukat. Minden versenyző emlékéremmel 
és egy kis ajándékcsomaggal térhetett 
haza erről a jó hangulatú emlékverseny-
ről.

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány Úszóegyesület elnök

Horváth Gábor emlékverseny



14 • 2021 bátor SPORT

Ifj. Fekete György világbajnok

Európa legjobbjai között Szakács Róbert

Szenzációs teljesítményt nyújtott élete első világbaj-
nokságán ifj. Fekete György. A hollandiai Kronenberg-
ben szeptember 9–12. között megrendezett Kettes-
fogathajtó Világbajnokságon rögtön csapattag, ezzel 
világbajnok lett, valamint egyéniben is kiemelkedően 
teljesített. 

Szakács Róbert és csapata élete első Négyesfogathajtó 
Európa-bajnokságán, a budapesti Kincsem Parkban Eu-
rópa legjobbjaival versenyzett szeptember 2-5. között. 
Csapatával összetett 24. helyezést ért el, ezzel pedig a 
középmezőnyben végzett. A rangos tornán kiváló telje-
sítményt nyújtottak a lovak, a négy pej testvérpár (Oki, 
Oliva, Gréti, Grieve), illetve a kis lipicai kanca, Szellő. Az 
esemény fényét emelte, hogy 50 évvel ezelőtt rendez-
ték Budapesten az első Négyesfogathajtó Európa-baj-
nokságot. Szakács Róbertet Polyák Dézi kérdezte.

„A díjhajtás verseny-
számban 83. lettem. 
Utána következett a 
maraton, ahol az előke-
lő 2. helyen végeztem. 
Az utolsó nap az aka-
dályhajtás volt, amit 
megnyertem, és a csa-
patot hozzásegítettem 
a világbajnoksághoz” – tudtuk meg a fo-
gathajtótól.
 Ifj. Fekete György az éves verse-
nyeredményeinek köszönhetően került 
a válogatott csapatba. Izgalomban nem 
volt hiány, mivel a nagy megmérettetés 
előtt lesérült az egyik lova, így cserelóval 
indult a futamokon. A szövetségi kapitány 
ennek ellenére is bizalmat szavazott a fo-
gathajtónak, és beválogatta a csapatba.
 „A legnagyobb motivációt Bartha István 
adta, aki az edzőm volt sokáig. Tavaly sajnos 

 – Életed első 
Négyesfogathajtó 
Európa-bajnoksá-
gán kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtot-
tál.
 – A középme-
zőny volt a célunk, 
bár szerettünk volna előrébb 
is végezni. Mondhatni, a vi-
lág legjobb négyesfogathaj-
tói voltak az Európa-bajnok-
ságon. A teljesítményünket 
nagyon jóra értékelem. Nem 

indult szerencsésen, 
mert csütörtökön a 
második díjhatónak 
soroltak bennün-
ket. Erre szokták azt 
mondani, hogy ve-
lünk porolták az asz-
talt. Itt 6–7 pontot 

buktunk.
 – Volt viszont olyan fu-
tam, ahol hibátlanul teljesí-
tetted a pályát.
 – Vasárnap az akadály-
hajtás. A hibátlanból annyi az 

igaz, hogy nem ütöttünk, és 
volt időtúllépésünk. Az volt 
nehéz, hogy pontosan, de 
gyorsan kellett hajtani. Nagy 
koncentrációt igényelt. Aka-
dályhajtásból mi mentünk 
elsőként hibátlanul. A kilenc 
magyar induló közül csak mi 
nem ütöttünk akadályt.
 A motiváció végig dolgo-
zott bennünk, hiszen a leg-
jobbak ellen mentünk. Ren-
geteget tanultunk is tőlük. A 

világ legjobb fogathajtóival 
versenyezhettünk, köztük az 
idősebb és ifjabb Chardon-
nal. Számomra ez történelmi 
esemény volt.
 – Elfoglalt üzletember 
lévén hogyan oldod meg, 
hogy kellő időt tölts a lovak-
kal?
 –  Ez egy életritmus. Dé-
lelőtt a cégnél, délután Sza-
kolyban vagyok. Van segítsé-
gem a háttérben szerencsére 

elhunyt. Meg szeret-
tem volna mutatni 
neki is, hogy meg tu-
dom csinálni. A csa-
patom pedig végig 
a felkészülésben is 
és a világbajnokság 
alatt is segített mindenben” – mondta a vi-
lágbajnok. Ifj. Fekete György segédhajtói a 
húga, Fekete Gabriella és Zsadányi Gábor 
voltak. A csapat tagja volt még édesapja, 
Fekete György, Bartha Eszter, Ádám Ist-
ván, Mócsán Norbert és Varga Levente. 
 A fogatot lipicai lovak – Conversa-
no Carmen, Conversano Szellő - és egy 
magyar félvérű ló – Dínó - alkották. Ami 
érdekesség, hogy a lipicai lovakat a vi-
lágbajnokságon hajtotta először ifj. Fe-
kete György, köztük Szellőt, aki Szakács 
Róbert négyesfogathajtó csapatában 
volt egy héttel korábban a budapesti Eu-

rópa-bajnokságon. A lipicai ló mindkét 
világszínvonalú eseményen szerencsét 
hozott a nyírbátori egyesületi színekben 
versenyző fogathajtóknak.
 Az újonc világbajnok tizenöt éve űzi 
versenyszerűen ezt a sportot, naponta 
4-5 órát tölt a lovakkal főként Bátorli-
get-Újtanyán, de Szakács Róberttel közö-
sen is edz Szakolyban. 
 Ifj. Fekete György, ahogyan fogal-
mazott: „az álmainkon is túl teljesítettünk. 
Folytatom a felkészülést. A következő cél az 
egyéni világbajnokság.”

Polyák Dézi
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János néven talán csak 1950-ben nevezte őt a pap, 
aki megkeresztelte. Később Vargajani lett. Puszta-
teremen született. A település ugyan maradt, a neve 
viszont Teremre változott.  

VARGA JÁNOS – JANI

Az iskolában 
Görög Zoltán 
volt az igazga-
tó, Laczkó László 
a testnevelő, de 
a focit nem tő-
lük tanulta. Ras-
ka Zoltán barátja 
hívta minden nap 
a pályára focizni. 
Mivel többnyire 
csak ketten voltak, 
sokat gyakorolták a szabad-
rúgásokat. Ennek később a 
nyírbátori futballcsapat látta 
hasznát, sok gólt lőtt sza-
badrúgásból. Tizennégy éves 
korában Pestre került, ipari 
tanulónak. A M.Ű.M. 24-es 
intézetében tanulta a ka-
zánkovács, lakatos szakmát. 
A kollégium a Népstadion 
szomszédságában volt, ez 
további ösztönzést jelentett 
a sportoláshoz. Testnevelője 
figyelt fel mozgására, kezdett 
vele szakszerűen foglalkozni. 
Tizenhét évesen már a Láng 
Gépgyár csapatában játszott, 
ahol két évet húzott le.
 Katonaidejét Debre-
cenben töltötte. Katonatár-
sa volt Gottdiener László, 
Benyáts Balázs, a Debreceni 
Dózsa bajnok kézilabda csa-
patának két kiválósága is. 
Nem véletlen, hogy ha csak 

tehette, ott volt 
minden Dózsa 
meccsen. A foci-
val Debrecenben 
sem hagyott fel, 
a Volánban ját-
szott.
 1 9 7 1 - b e n 
szerelt le, s jött 
haza Nyírbá-
torba. A Vastö-
megcikknél he-

lyezkedett el lakatosként. 
Munkatársai voltak a Ger-
gely testvérek, Gábor és Ta-
más, akik szintén fociztak. 
Így aztán nem véletlen, hogy 
Mike Károly szakosztályve-
zető, Kovács Kálmán intéző 

és Forgács László edző rög-
tön megkeresték átigazolása 
ügyében. Ettől kezdve lett 
nyírbátori labdarúgó. Kapás-
ból sorolja, hogy kik voltak 

játékostársai a kezdeti idők-
ben. Májer Zoli és Csabina 
Jani a kapuban, a mezőny-
ben Botos Feri, Mankó Tibi, 
Dévai Lajos, Szabó Feri, 
Vágó Laci, Madarász Sanyi, 
Somogyi Lajka, Veszprémi 
Feri, Hapucsák Bandi, Ba-
racsi Feri és Jani, Csonka 
Pista és Gabi. Később ter-
mészetesen másokkal is 
játszott, mint például Kokas 
Laci, Kinál Laci, Csernyi Jani, 
Német Béla, Iski Laci, Szalai 
Árpi, Gulyás Laci, Papp Pisti, 
Bakó Zoli és Gyuszi. A nyír-
bátori labdarúgás számos 
kiválósága van köztük. 
 Pályafutása során edzői 
voltak: Bodnár István, Fe-
renczi István, Forgács László, 
Molnár Pál. Gólerős csatár 
volt, állandó veszélyt jelentett 
az ellenfél kapujára. Ráadásul 
kétlábas, és a fejjátéka is átla-
gon felüli. Gyorsasága, gólér-
zékenysége, sportszerűsége 
miatt méltán vált közönség-
kedvenccé. Sok sikerélmény-

ben volt része. Az NBII-be 
jutásért kiírt osztályozó kap-
csán még ma is bosszúságot 
érez. Már a szoboszlói edző-
tábor sem sikerült jól, a mér-

kőzésen pedig olyan szakmai 
baklövések történtek, ame-
lyek megpecsételték ennek a 
kitűnő képességű csapatnak 
a sorsát. 1980-ban Kislétára 
igazolt. 1985-ben fejezte be 
aktív labdarúgó pályafutását. 
Harminchét évig dolgozott 
egy helyen. A Vastömegcikk-
nél kezdte, ez lett később 
CSEPEL, a rendszerváltás 
után MSK. Úgy is fogalmaz-
hatnék, hogy a folytonos 
változásban Varga Jani kép-
viselte az állandóságot. Volt 
csoportvezető, művezető, 
háromszoros kiváló dolgozó. 
1974-ben nősült, stílszerűen 
sportcsaládba: apósa a haj-
dani kiváló futballista Bánki 
Károly, felesége a röplabdázó 
Bánki Margit. (Nem mellesleg 
öccse, Varga Miki – Dudva is 
focizott.) Egy gyereket nevel-
tek, fiuk jogászként diplomá-
zott. Nyugdíjasként is aktív 
életet él, kertészkedik, és se-
gít kilencven éves édesany-
jának. Janikám! Sok örömet 

szereztél góljaiddal a szurko-
lóknak, ők ma is szeretettel 
gondolnak rád.
 Baráti öleléssel: 

Szabó Laci

mind a cégnél, mind a lovar-
dánál.
 – Kik segítették a felké-
szülést az Európa-bajnok-
ságra?
 –  Bégányi Csaba, Sarka 
István és Rácz József, akikkel 
állandó kapcsolatban vagyok. 
Dr. Járos Ildikónak, az állat-
orvosunknak óriási szerepe 

van ebben, mert a lovaink 
nagy igénybevételnek vannak 
kitéve, folyamatosan kezelni 
kell őket. Az Európa-bajnok-
ságon is, mint minden más 
lovasversenyen, nagyon ko-
moly állatorvosi vizsgálatok 
vannak. Ha kisebb sérülés 
adódik a lóval, azonnal kizár-
ják a versenyzőt.

 – Milyen volt a hangulat 
a világversenynek számító 
bajnokságon?
 – Rengeteg nemzetközi 
szakemberrel, nézővel talál-
koztunk. A Kincsem Parkban 
több tízezren voltak, ami na-
gyon jó érzés volt nekünk is. Át 
kell élni ezt a hangulatot, ami 
még jobban ösztönöz a foly-

tatásra. Mindent el is fogok 
követni, hogy idomításban a lo-
vaink nagyon jók és még inkább 
megfelelőek legyenek erre a 
sportra, az ilyen világszínvo-
nalú versenyekre. Legközelebb 
októberben lesz az országos 
bajnoki döntő. A cél, hogy a 
kvalifikációt követően kijussunk 
a jövő évi világbajnokságra.
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Meghívó

A Kelet Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ / KKFKK és a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar 
tisztelettel meghívja Önt

TANÉVNYITÓ GAZDASÁGI KONFERENCIÁJÁRA,
– A gazdaságbiztonság kihívásai és megoldásai – 

melyet 2021. szeptember 3-án, pénteken 10 órai kezdettel tartunk 
a Debreceni Egyetem Főépület – Karácsony Sándor termében (Debrecen, Egyetem tér 1.)

Részvételi szándékát a kkfkk.titkarsag@gmail.com címen várjuk szeptember 1-ig.

Prof. Dr. Pető Károly
dékán

Belinszky Katalin
igazgató

PROGRAMPROGRAM
KÖSZÖNTŐKÖSZÖNTŐ

10:00 Prof. Dr. Szilvássy ZoltánProf. Dr. Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem
10:10 Belinszky KatalinBelinszky Katalin igazgató, KKFKK

10:20 Prof. Dr. Bács Zoltán kancellár, Debreceni Egyetem kancellár, Debreceni Egyetem
ELŐADÁSELŐADÁS

10:30 Dr. Szabó Hedvig nb. altábornagy, főigazgató, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  nb. altábornagy, főigazgató, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 10:30 Dr. Szabó Hedvig nb. altábornagy, főigazgató, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 10:30 Dr. Szabó Hedvig
Gazdálkodás, menedzsment–biztonság címmelGazdálkodás, menedzsment–biztonság címmel

11:00 Prof. Dr. Kovács Árpád elnök, Költségvetési Tanács; egyetemi tanárelnök, Költségvetési Tanács; egyetemi tanár
Gazdasági helyzetkép – Covid után, Covid előtt címmelGazdasági helyzetkép – Covid után, Covid előtt címmel

ZÁRSZÓZÁRSZÓ
11:30 Prof. Dr. Pető Károly dékán, GTK Debreceni Egyetem dékán, GTK Debreceni Egyetem 

FOGADÁSFOGADÁS

Európában egyedülálló, gazdaság- és vállalatbiztonság-
gal foglalkozó specializációk indulnak a következő tanév-gal foglalkozó specializációk indulnak a következő tanév-gal foglalkozó specializációk indulnak a következő tanév
től a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán. 

A specializációk a Debreceni Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Karának (GTK) egyik legnépszerűbb alapszakán, 
a gazdálkodási és menedzsment képzésekben lesznek 
elérhetők jövő ősztől. A most induló tanévben a spe-
cializációk néhány tantárgyát (szabadon választható 
tárgyakként) vehetik fel a hallgatók. Ezek iránt olyan je-
lentős az érdeklődés, hogy máris ki kellett bővíteni lét-
számkereteiket. A GTK-s hallgatók mellett, főleg infor-
matikus szakos diákok jelentkeznek ide – jelentették be 
a kar és a Kelet Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ 
(KKFKK) által közösen szervezett Tanévnyitó Gazdasági 
Konferenciáján Debrecenben.

Biztonsági specializációk a GTK-n


