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Dani az év 
első babája

A 43 éves anyuka császármetszéssel 
hozta világra gyermekét a nyíregyházi 
kórházban. Büszke az újszülött kisfiára, 
és örül annak, hogy ő lett 2021-ben Nyír-
bátor elsőszülött babája.
 A csöppségnek két keresztneve is 
van: az anyukának az Áron, míg az apu-
kának a Dániel tetszett inkább.
 „Nekem is két nevem van, nálunk ez 
családi hagyomány. Ezt szerettem vol-
na továbbvinni. Mindkét választott név 
kedves számunkra” – mondta Mónika, 
a kisbaba anyukája. Hozzátette, kezdet-
ben a Dániel nevet fogják használni, a fiú 
pedig később szabadon eldöntheti majd, 
melyik számára a szimpatikusabb.
 A kicsinek egy 10 és egy 14 éves 
báty ja is van, akik nagy izgalommal vár-
ták testvérük érkezését. 

Folyatás a 7. oldalon

Juhász Dániel Áron 2021. január 
3-án 14 óra 25 perckor született . 
Súlya 3150 gramm és 51 cm hosszú.

Az első lakók már beköltöztek a Szénaréti lakóparkba 
 16. oldal

„Valamikor május-június környékére várják a szakemberek, hogy megfordul a 
trend, több lesz a vakcina, mint az igény. Akkor jön el a mi időnk, hogy a szabadpi-
acon próbáljunk beszerezni engedélyezett vakcinát” mondta Máté Antal, aki sze-
rint alaposan fel lehet gyorsítani az oltást, ha az önkormányzat tudna vásárolni 
oltóanyagot. A városvezető arról is beszélt: akár ezren is élhetnek Nyírbátorban 
illegálisan. Ha bejelentkeznének, és mindent összevetünk, akkor a város költség-
vetése akár 100 millió forinttal erősödhetne”… Nagy Miklós interjúja.

FELELŐSEN A VÁROSÉRT

– Egy önkormányzatnak van arra lehetősége, jogosultsága, hogy saját beszerzésű 
vakcinával felgyorsítsa a koronavírus ellen védelmet nyújtó oltás elérését? Már per-
sze, ha egyáltalán be tudják szerezni az oltóanyagot.
 – Sokan emlékezhetnek, hogy tavaly hasonló folyamat játszódott le a tesztelésekkel 
kapcsolatban. Akkor is folyt a vita, hogy mennyi embert kell, illetve lehet szűrni, ki tudja ezt 
megszervezni, vagy akár még az is felmerült, hogy egyáltalán van-e értelme a tömeges szű-
résnek. Mi akkor, még novemberben azt mondtuk, hogy a tesztelésnek értelme is, hatása is 
van, és saját beszerzésű tesztekkel nagyon sok embert szűrtünk és szűrünk rendszeresen a 
városban. Folyatás a 2. oldalon

Visszapillantó
Rányomta a bélyegét a járvány a 2020.
as évre. Ennek ellenére is van mire 
visszaemlékezni, büszkének lenni. A 
többi között arra, hogy felkerült Nyír-
bátor a magyar felsőoktatási térkénre. 
Az elmúlt év történéseinek képes ösz-
szefoglalója a 8-9. oldalon.

Mit vár 2021-től? Mi a leg-
fontosabb az Ön számára a 
2021-es esztendőt illetően? – 
ezzel a két kérdéssel kerestük 
meg Nyírbátor képviselő-tes-
tületének tagjait.  6–7. oldal

A véletlen néha csodákat mű-
vel. Életeket, sorsokat fordít jó, 
vagy rossz irányba. Mint pél-
dául Iváncsik Misi esetében. 

15. oldal
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„Valamikor május-június környékére várják a szakemberek, hogy meg-
fordul a trend, több lesz a vakcina, mint az igény. Akkor jön el a mi időnk, 
hogy a szabadpiacon próbáljunk beszerezni engedélyezett vakcinát” 
mondta Máté Antal, aki szerint alaposan fel lehet gyorsítani az oltást, 
ha az önkormányzat tudna vásárolni oltóanyagot. A városvezető arról is 
beszélt: akár ezren is élhetnek Nyírbátorban illegálisan. Ha bejelentkez-
nének, és mindent összevetünk, akkor a város költségvetése akár 100 
millió forinttal erősödhetne”… Nagy Miklós interjúja.

FELELŐSEN A VÁROSÉRT

 – Egy önkormányzatnak van arra 
lehetősége, jogosultsága, hogy saját 
beszerzésű vakcinával felgyorsítsa a 
koronavírus ellen védelmet nyújtó oltás 
elérését? Már persze, ha egyáltalán be 
tudják szerezni az oltóanyagot.
 – Sokan emlékezhetnek, hogy tavaly 
hasonló folyamat játszódott le a tesztelé-
sekkel kapcsolatban. Akkor is folyt a vita, 
hogy mennyi embert kell, illetve lehet szűrni, 
ki tudja ezt megszervezni, vagy akár még az 
is felmerült, hogy egy-
általán van-e értelme 
a tömeges szűrésnek. 
Mi akkor, még novem-
berben azt mondtuk, 
hogy a tesztelésnek 
értelme is, hatása is 
van, és saját beszer-
zésű tesztekkel na-
gyon sok embert szűrtünk és szűrünk rend-
szeresen a városban.
 – Ha már a tesztelést említi, mik a 
tapasztalatok?
 – Mára a városban jelentősen csök-
ken a pozitív tesztek száma. Szerencsére 
nem találtunk pozitív eseteket az utóbbi 
szűrések alkalmával a legtöbb intézmé-
nyünknél. Meggyőződésem: a városi, 
viszonylag jó helyzet kialakulásához je-
lentősen hozzájárult az is, hogy időben ki-
szűrtük, és a munkahelyekről kiemeltük a 
fertőzött munkatársakat. Nem véletlenül 
döntöttünk úgy, hogy a tesztelést kiter-
jesztjük a Nyírbátori Járás lakóira is.
 – Térjünk vissza az oltásra! Beavat-
kozhat az állami Covid elleni oltási kam-
pányba egy önkormányzat?
 – Erre vonatkozóan semmilyen kor-
látozó jogszabály nincs. Egyébként ná-
lunk ez sem teljesen előzmény nélküli. A 
mi önkormányzatunk már évek óta meg-
vásárolja a Rotarix védőoltást az újszü-
lött gyerekek számára. Együttműködési 
megállapodásunk van a háziorvosokkal 
és a forgalmazóval. Ahol a szülők igénylik, 

Máté Antal: akár ezren is élhetnek Nyírbátorban bejelentkezés nélkül, illegálisan

minden újszülött megkapja ezt az oltást. 
Csak megjegyzem, az is egy kettős oltás-
sal nyújt teljes védettséget. Jogszabályi 
értelemben ez a koronavírus elleni oltás is 
egy védőoltásnak számít.
 – Ma tehát biztosan tudjuk, hogy az 
önkormányzat, ha a piacon hozzájutna a 
vakcinához, azt itt minden további nél-
kül felkínálhatná nyírbátoriaknak?
 – A jelenlegi jogszabályok szerint erre 
megvan a jogosultságunk.

 – Van erre pénze a városnak? Már 
többször beszéltünk arról, hogy milyen 
nehéz anyagi helyzetbe kerültek az ön-
kormányzatok.
 – Ma még kevesebb a vakcina, mint 
amennyire igény van. Azt is tudjuk, hogy 
egyre több vakcina engedélyeztetése van 
folyamatban. Valamikor május-június kör-
nyékére várják a szakemberek, hogy meg-
fordul a trend, több lesz a vakcina, mint az 
igény. Akkor jön el a mi időnk, hogy a sza-
badpiacon próbáljunk beszerezni engedé-
lyezett vakcinát. Ma az a feladatunk, hogy 
akkorra kialakítsunk egy olyan rendszert, 
amelyben képesek leszünk gyorsan, ha-
tékonyan végigoltani azokat városlakókat, 
akik szeretnének védőoltást.
 – Ha jól értem, akkor úgy véli, hogy 
május-júniusra, államilag még közel sem 
oltják be a lakosság szükséges részét?
 – Nagyon örülnék, ha addigra min-
denkit beoltanának, aki igényli, és már 
nem is lenne szükség a mi beavatko-
zásunkra. A jelenlegi számokat látva, a 
folyamatokat figyelve, ebben azért két-
ségeim vannak. Ráadásul itt van a regiszt-

rációs vita is, ami sokakban egy elzárkó-
zási hajlandóságot erősített meg. Abban 
hiszek, hogy ezt a folyamatot az adott 
személy, a háziorvosával, önkormányzati 
vakcinával minden gond nélkül megoldja. 
Ezt sokkal egyszerűbben is meg lehetett 
volna csinálni. Emlékezzünk csak a ma-
dárinfluenza elleni védőoltásra. Akkoriban 
kisebb felhajtással, de többmilliós nagy-
ságrendben végezték el a védőoltást. Az 
ember, ha valakiben megbízik, akkor az a 
háziorvosa.
 – Mire számítanak, milyen arányú 
lehet az átoltottság akkorra, amikor már 
a szabadpiacon is hozzáférhető lesz a 
vakcina?
 – Úgy gondoljuk, hogy a lakosság 30-
40 százaléka az állami rendszeren keresz-
tül megkapja addigra az oltást, s nekünk a 
másik 30–40 százalékát kell gyorsan vak-
cinához juttatni, hogy minél hamarabb ki-
alakuljon a biztonságunk. Mostani tervek 
szerint 7000 vakcinára lesz szükségünk, 
hogy a 3000–3500 embert be tudják ol-
tani. Ennek az anyagi része 15–25 millió 
forint körülbelül, ezt a pénzt elő fogjuk 
teremteni. Ez az a kategória, amire meg-
találjuk a forrást.
 – Megkérdezték erről a lakosságot, 
vagy milyen igény alapján merült fel az 
önkormányzat beavatkozásának a szük-
ségessége?
 – Nem volt ebben kutatás, de nagyon 
sok ember sürgető igényként vetette fel 
az oltás kérdését. Egyébként is az önkén-
tességet kell hangsúlyozni. Ha ezt egy jó 
kommunikációval széles körben népsze-
rűsítjük, az ingyenességet természetes-
nek vesszük, akkor nagyon sokan igényelni 
fogják minden előzetes regisztráció nélkül 
is. A cél, hogy minél hamarabb elérjük a 
legalább 60 százalékos átoltottságot. Azt 
is tudnunk kell, hogy az esetleg valamilyen 
betegség miatt nem olthatókat azzal tud-
juk védeni, ha mi beoltatjuk magunkat. En-
nek is a függvénye, hogy minél hamarabb 
tudjunk ismét normálisan élni.
 – Ebben az ügyben lesz valamilyen 
együttműködés az ipari park cégeivel? Hi-
szen sokezren járnak dolgozni Nyírbátorba.
 – Már tárgyaltunk is több céggel, és 
valamennyi nagy foglalkoztatóval találko-
zunk még a következő hetekben. Nyilván-
valóan a cégek is abban érdekeltek, hogy 
a dolgozóik minél nagyobb százalékban 
vegyék fel a védőoltást. Egy cég műkö-

A tervek szerint 7000 vakcinára lesz szüksé-
günk, hogy a 3000-3500 embert be tudják 
oltani. Ennek az anyagi része 15-25 millió Ft 
körülbelül, ezt a pénzt elő fogjuk teremteni. 
Ez az a kategória, amire megtaláljuk a forrást.
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désének garanciája, ha egészségesek 
és munkára képesek a dolgozói. Szóval 
igyekszünk bevonni a cégeket is. Ha ezt 
sikerre visszük, akkor nemcsak a várost, 
hanem a térséget is védeni tudjuk, hiszen 
tényleg többezer ember jár a térségből az 
ipari parkba dolgozni.
 – Ha a becslések megközelítik a va-
lóságot, akkor kb. ezren is élhetnek a 
városban úgy, hogy sem ideiglenes, sem 
állandó lakcímük nincs Nyírbátorban. 
Most egy határozott cselekvés indul az 
önkormányzat részéről, hogy ez a hely-
zet megváltozzon. Mit tudnak tenni?
 – A jogszabályok pontosan megha-
tározzák, hogy egy adott személynek mi 
az állandó és mi az ideiglenes lakcíme. 
Az tekinthető állandó lakcímnek, ahol a 
személy életvitelszerűen él. Ahonnan a 
gyerekemet viszem az iskolába, ahonnan 
megyek munkába, ahová hazamegyek 
aludni, ahol a közszolgáltatásokat igény-
be veszem. Ha tehát valaki itt a városban 
kivesz egy apartmant, tartósan itt él, itt 
rendezkedik be, és nap mint nap itt él, 
akkor ez joggal nevezhető állandó lak-
címének. Ezt be is kell jegyeztetni. Nem 
mi találtuk ki, ez benne van az erről szóló 
jogszabályban.  Az ideiglenes lakcím lehet 
pl. a kollégium. Amikor hét közben itt élek, 
hétvégén hazamegyek. 
 Azt vettük észre, hogy megindult egy 
pozitív folyamat a városban. Egyre többen 
vannak, akik már évek óta a város valame-
lyik cégénél dolgoznak, és igyekeznek be-
költözni a városba. Ez egy helyes törekvés. 
Szerencsére megindult egy apartmanfej-
lesztési hullám a városban, vannak albér-
letek is, azaz van hová beköltözni. Ennek 
mi örülünk, csak az a problémánk, hogy 
ezeknek az embereknek a döntő többsége 
nem jelentkezett be nyírbátori lakcímre.
 – Nyilván sokan lakhatnak így, de az 
ezres nagyság azért lehet, hogy túlzó.
 – Ha figyelembe vesszük, hogy mennyi 
ingatlan van hivatalosan üresen, és közben 
ugyanezekben mégis mennyien lakhatnak, 
mert mi is itt élünk, és tudjuk, hogy a sok 
„üres” ház, lakás mégsem üres, akkor az 
ezres szám helytálló lehet. Ezt majd ak-
kor látjuk pontosan, ha a folyamat végén 
ezek az emberek bejelentkeznek. Nézzük 
a probléma egyik részét! Ezek az emberek 
pontosan úgy veszik igénybe a közszolgál-
tatásokat, mint azok, akik nyírbátoriként te-
szik, csak éppen az előző csoport bizonyos 
szolgáltatásokért nem fizet. Banális példa 
a hulladékszállítás. Aki bejelentett lakó, az 
fizet a hulladékszállításért, aki csak lakik, az 
nem fizet. Egyáltalán nem mindegy, hogy 
egy átalakított ingatlanban, a korábbi egy 

család helyett – az átalakítás után – akár 
négy család él, de a tulajdonos jó esetben 
csak egy családért fizeti a szolgáltatást. 
Most tehát az a legfontosabb, hogy elérjük: 
aki itt él, az jelentkezzen be Nyírbátorban.
 – Ez miért csak most lett hirtelen 
ekkora probléma?
 – Ez mindig fájt, de mára már annyian 
vannak, hogy ez sok területen érzékelhető, 
ráadásul ez folyamatosan növekvő prob-
léma. Ma, amikor az önkormányzat olyan 
elvonásokkal kénytelen számolni, amelyek 
korábban nem voltak, akkor a „minden fo-
rint számít” elv alapján igyekszünk eljárni.  
Beszéltünk már korábban arról, hogy a 
különféle kormányzati intézkedések miatt 
nagyjából 500-600 millió forinttal csökken 
a költségvetésünk, akkor törekszünk arra, 
hogy a kisebb-nagyobb megtalálható for-
rásokat felderítsük.
 Ugyanakkor ez egy igazságossági 
kérdés is. Ha valaki Nyírbátorban lakik és 
igénybe veszi a nyírbátori adófizetők által 
működtetett szolgáltatásokat – ezek kö-
zött több ingyenes szolgáltatás is van – 
akkor bizony elvárható, hogy jelentkezzen 
be hozzánk. Ez a minimum, s ez még nem 
is kerül pénzébe senkinek.
 – Az albérlőnek, vagy az apartma-
nok bérlőjének ez tényleg csak ennyi, de 
az is teljesen nyilvánvaló, hogy itt más 
problémáról van szó. Az is lehet, hogy 
a tulajdonos nem járul hozzá az állandó 
lakcím létesítéséhez.
 – Valószínűleg ez egy összetett prob-
léma. Magunkon, mármint az önkormány-
zaton kezdtük ezt a folyamatot. Év végén 
átalakítottuk a lakásrendeletet. Ebben már 
az szerepel, hogy aki beköltözik a lakásba, 
annak, azoknak kötelező oda, állandó lak-
címre bejelentkezni. Ezzel a bérbeadó egy-
általán nem kerülhet hátrányos helyzetbe. 
Attól, hogy valakinek az a címe, ahol albér-
lőként, bérlőként él, pontosan ugyanolyan 
eljárással lehet kiköltöztetni (ha erre szük-
ség lenne), mintha nem lenne bejelentkez-
ve. Itt egyetlen ok, a szürkegazdaság kér-
dése merülhet fel.
 – Mármint, hivatalos, bejelentett 
szerződés nélkül, zsebbe fizeti valaki a 
bérleti díjat.
 – Igen, erre gondolok. Szélsőségként 
mondom, hogy van, aki kiutalt önkor-
mányzati lakásban lakik, miközben vett 
magának saját lakást, amit kiadott albér-
letbe. Ezzel nem azt mondom, hogy nem 
fizeti utána az adót, csak, mint érdekessé-
get említettem. Egyébként azt gondolom, 
hogy a jogszabályokat mindenki tartsa be.
 – Mit tehet egy önkormányzat, hogy 
ez a helyzet megváltozzon?

 – Két dolgot tudunk tenni. Egyrészt 
ösztönözzük az érintetteket, s ha ez ke-
vés, akkor kötelezzük, hogy tartsák be a 
jogszabályokat.
 – Hogyan lehet erre kötelezni vala-
kit?
 – Megvizsgáljuk azokat az ingatlano-
kat, amelyekbe nincs senki bejelentve.
 – Ez hogy történik majd a gyakorlat-
ban? Becsengetnek, belesnek…?
 – Ahol például igénybe veszik a hul-
ladékszállítást, de arról a lakcímről nincs 
befizetés, ott feltehetően élnek emberek. 
Megkérdezzük a lakóközösséget is, hogy 
tudnak-e olyan lakókról, akik hivatalo-
san nem is léteznek. Egyéb eszközöket is 
vizsgálunk.
 – Most tehát az várható, hogy ebben 
az ügyben szigorúbbak lesznek?
 – Abban biztos lehet mindenki, hogy 
ezt az ügyet az első félévben végigvisz-
szük.
 – Ezek után, könnyen előfordul-
hat, hogy év végére 12000 helyett már 
13000 lakosú lesz Nyírbátor?
 – Nem lepődnék meg, mert én ebben 
biztos vagyok. Ez azért is nagyon fontos, 
mert míg most a nem bejelentett nyírbá-
riakért semmilyen támogatást nem ka-
punk, azt a bizonyos kvótát eleve bukjuk. S 
van még egy fontos indokunk. A városban 
nagyon magas az egy főre jutó iparűzési 
adó. Nagyon sok támogatás, finanszíro-
zás ehhez a mutatóhoz kapcsolódik. Nem 
nehéz kiszámolni, hogy mekkora különb-
ség, ha a teljes iparűzési adót 12000 fővel 
osztjuk, vagy 13-14000 fővel. Ha kisebb 
az egy főre jutó adó, akkor bizony keve-
sebb forrást vesznek el tőlünk. Ha min-
dent összevetünk, amiket az előbbiekben 
is felsoroltunk, akkor a költségvetésünk 
akár 100 millió forinttal erősödhet csak 
azzal, hogy az amúgy is itt élők bejelent-
keznek állandó lakcímre, mint ahogy ezt a 
jogszabály is megköveteli.
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Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata

II. Évindító gazdasági konferencia 2021. január Nyírbátor- 
online is január 26-án
Az egyetemi képzés szerepe Nyírbátor és térsége gazdaság-
fejlesztésében címmel
Egyetemi partnereinkkel együttműködésünk kifejezett célja to-
vábbra is a fejlesztések és innovációk, amelyek nemzetközi viszony-
latban is egyedivé, és ezért gazdasági és tudományos szempontból 
is vonzóvá teszik már középtávon is Nyírbátor és térségét műszaki, 
vidékfejlesztési és élelmiszeripari területen az egyetemi képzéssel 
és a területekhez tartozó kutatási és termelési háttérrel, mely a 
térség tudástranszfer képességét fejleszti. A gazdasági igényekre gyorsan reagálva egyetemi partnereink 
képzései hozzájárulnak a versenyképes tudás megszerzéséhez a tudásgazdaságban és az értékinnováció 
megteremtéséhez állami ösztöndíjas, BSc alapképzéseikkel a versenyképes diploma megszerzéséhez.
A változó világ, változó kihívásaira 2020-ban is sikeres választ adtunk. II. Évindító gazdasági konferenciánk 
is hozzá kíván járulni 2021 sikeréhez. Az egyetemi képzés szerepe Nyírbátor és térsége gazdaságfejleszté-
sében címmel konferenciánk 2021 január lehetőségei között írott és online formában történik. A konferen-
cia előadói az egyetemi képzést befogadó város Nyírbátor a Báthoryaktól, Magyarország költségvetésének 
tükrében, összefüggéseiben az egyetemi képzés gazdasági kihatásai, innováció nemzetközi kitekintésekkel 
Magyarország kutatási és innovációs stratégiájáról , elkötelezettségünk közös nyilatkozattal együtt az élel-
miszermérnök képzésben, és a vidékfejlesztésről. 

2021-ben is hiszek a térségi fiatalok tehetségében, a sikerben, a Báthoryak hitében, kitartásában! 
Küldetésünk. Te is sikeres légy! Együtt Veled! Együtt Veletek!
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!
Diplomázz Nyírbátorban, állami ösztöndíjas képzés, BSc alapképzés, versenyképes diploma!
Egyetemi partnereink képzései 2021. szeptemberben.
• Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc – DE 
• Élelmiszermérnöki BSc – SZIE 
• Mérnökinformatikus BSc – OE
felvi.hu Belinszky Katalin, igazgató

 Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ

Az állam szerepe az innovációban      I. rész

A magyar kutatás és innováció szervezeti és finanszírozási struktú-
rája jelentős változáson megy keresztül, amelynek céljait és irányait 
a most készülő „Magyarország Kutatási és Innovációs Stratégiája 
2021-2030” című dokumentum fogja tartalmazni. Az új szemlé-
letmód elméleti megalapozásához szükséges áttekinteni azokat a 
fontosabb nézeteket és vitákat, amelyek az államnak a kutatásban 
és az innovációban betöltött szerepéről szólnak. Jelen tanulmány 
első része ezekből mutatja be a fontosabbakat és leteszi a voksát az 
aktívabb állami szerepvállalás mellett.

Ugyancsak fontos, hogy a korábbi gyakorlatok elemzésére is alapozva, olyan újszerű megközelítéseket 
és konkrét megoldásokat valósítsunk meg, amelyek a következő időszakban az innovációs szakpolitikát 
eredményesebbé tudják tenni. A tanulmány második része ezekből vázol fel néhány olyat, amelyeknek 
véleményünk szerint fontos szerepe lesz már a közeljövőben a magyar innováció-politikában.

Nemzetközi viták az állam szerepéről az innovációban

Az Apple évtizedek óta valóságos megtestesítője mindazoknak a pozitív dolgoknak, amit az innovatív vál-
lalkozásokról gondolunk. A cég a legendás garázsból indult, szembeszállt a piacot uraló számítógép óriá-
sokkal, majd egy hirtelen váltással, egy igazi ugrás-szerű (disruptive) innovációval végletesen átalakította 
a mobil kommunikáció piacát és nyugodtan mondhatjuk, az emberiség életét. Steve Jobs a technikai és di-
zájn zseni, vállalkozók millióinak a példaképe és bizonyítéka annak, hogy az egyéni kezdeményezés, a vál-
lalkozói mentalitás az, ami igazán előre viszi az innovációt, az üzletet és teremt igazi értéket a társadalom 
számára, sokkal hatékonyabban, meggyőzőbben, mint a nehézkes állami intézmények és programok. De 
tényleg ez a teljes igazság? Mariana Mazzucato, korunk egyik legnagyobb hatású közgazdásza, „The Ent-
repreneurial State”1 című könyve más megvilágításba helyez sok mindent az állam szerepét illetően.hogy 
annak jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.
(folytatjuk) Szigeti Ádám, 
 a Duális Képzési Tanács titkára
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E G Y E T E M I  K É P Z É S E K

 Tisztelt Diákok, Professzorok, Rektor és Dékán Urak! 
Kedves Nyírbátoriak! 
Olyan esemény alkalmából köszönthetem most önöket, amely lét-
rejöttében nemrégen is csak kevesen bíztak. 

Második alkalommal köszöntjük az évet itt Nyírbátorban fel-
sőoktatási évindítóval. Egy évvel ezelőtt tele voltunk várakozással, 
örömmel és bizakodással, a meglévő kétségeink mellett is, hogy az 
első éve a nyírbátori felsőoktatásnak hogyan fog elindulni. E kezde-
ményezés jelentőségét talán az példázza legjobban, hogy városunk 
méltán legismertebb családja a Báthoryak tettek ilyet utoljára. 

Báthory István lengyel király és litván nagyfejedelem alapított 1579-ben Vilniusban egyetemet, igaz 
egy akkor már 10 éves múlttal rendelkező intézményt emelt egyetemi rangra, amely ezzel a második egye-
tem lett a krakkói után Lengyelországban. 

E történelmi visszatekintés példázza legjobban, hogy milyen léptékű ez a mostani változás. Városunk 
történelmében voltak nagyon jelentős fejlődési periódusok, de a korábbi időszakok egyike sem lendítette 
olyan mértékben előre Nyírbátor gazdaságát, társadalmát, hogy indokolttá vált volna több szakon felső-
fokú képzés indítása. Most ezt az igényt megfogalmazta az utolsó közel két évtized társadalmi gazdasági 
fejlődése. 

Egy évvel ezelőtt bizakodtunk abban, hogy a helyben elinduló felsőoktatási képzési irányok megfe-
leknek mind a vállalkozások, mind a jelentkező leendő diákok igényeinek. Azt hittük 2020 januárjában, 
hogy elég e két feltételnek összehangoltan megfelelni. Ma már tudjuk, hogy olyan új feltételeknek is meg 
kellett felelni, amely akkor még ismeretlen volt, de alapvetően meghatározta az elmúlt évtizedet. Jött 
a COVID-19-es járvány miatti távolságtartási kötelezettség. a digitális oktatásra való átállás kényszere, a 
személyes kapcsolattartás korlátozása és minden amit a mi életünkben előszőr megjelenő járványhelyzet 
veszélyének csökkentése érdekében meg kellett cselekedni. Ezen újszerű, korábban soha nem próbált kö-
rülmények ellenére a képzés elindult. Mind az oktatók, mind a diákok alkalmazkodtak az online oktatás 
követelményeihez. Korábban el sem gondolt gyorsasággal alkalmazkodott mindenki az új helyzethez. 
Elismerést érdemel ezért minden érintett! 

Ebben az új járvány helyzetben városunk gazdasági szereplői, az önkormányzat is szokatlan, korábban 
nem próbált helyzetben működtek. Működtek és fejlődtek. Fejlődtek, mert a korábban nem próbált online 
működést begyakorolták. Az eredetileg tervezettnek megfelelő gazdasági teljesítményt elérték van hol 
túlteljesítették. Igazi elmaradás az idegenforgalomban és vendéglátás szolgáltatás területén következett 
be városunkban. 

Ez a válság megmutatta, hogy városunk gazdasági szereplőinek tevékenységi körei jól kiegészítik 
egymást, nem egysíkú a gazdálkodók profilja. Olyan cégjeink is vannak melyek tevékenysége iránt nőtt 
a kereset a vírusválság miatt. 

Szokták mondani, hogy semmi sem lesz már ugyan olyan, mint a COVID előtt volt. Valóban új kihívá-
soknak kell megfeleljenek a cégek és a kényszer szülte helyzet sok eleme tartósan beépült a mindenna-
pokba. Sokkal gyakoribbak lesznek a videókonferenciák az elektronikus kapcsolatfelvételek. A változások 
felértékelik a tudást, a felkészültséget, az informatikai ismereteket. Ezek az új követelmények még fonto-
sabbá teszik a képzést, a felkészültséget. 

Ehhez nyújt megfelelő feltételt immár Nyírbátorban a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ. 
Kívánok az új gazdasági évben is eredményes működést az intézménynek, jelentkezőket az új szakok-

ra, alkalmazkodást a változó körülményekhez.
 
 Dr. Veres János
 Korábbi pénzügyminiszter
 Nyírbátor díszpolgára

Egyetemi képzések, tudás, siker, közösség, versenyképes diploma

„A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség”            I. rész

A címnek választott Einstein idézet mostanában különösen sokszor, 
pontosan vagy szabadabban, inkább csak gondolati tartalmára utal-
va hangzik el. Magunkat bíztatjuk. Kapaszkodunk ennek erőt adó, 
távlatot nyitó vonzásába.

A korábbi, túlköltekezésből, a gazdaság ciklikusságából, gaz-
daságpolitikai hibákból származó – némi iróniával mondhatjuk: 
„megszokott” – válságokhoz képest 2020 első hónapjaitól merőben 
más, következményeinek gyorsasága és brutalitása miatt sokkal 

nehezebben leküzdhető, új és új hullámokban támadó vírus-hozta gazdasági visszaesés rombol az egész 
világon. Óriási veszteségek értek bennünket is, és vannak köztünk szép számmal olyanok, akik a működő 
védekező mechanizmusok ellenére is igen nehéz helyzetbe kerültek, akikkel szolidárisnak kell lennünk és 
akiket segítenünk kell.

Sajnos az a szikár tény, hogy az impozáns növekedést hozó, sikeres és gyarapodó évek után a múlt 
évben a gazdasági teljesítmény jelentősen zsugorodott. Eredménynek könyvelhetjük majd el, ha 2022-ben 
elérjük a 2019-es szintet.

Mégsem mondanám, hogy a múlt év teljes egészében elveszett, „kiesett” volna, hiszen nemcsak mű-
ködött az ország, a gazdaság, hanem töretlenül folytatódtak, sőt kiteljesedtek azok a munkahely- és csa-
ládvédelmi, gyermekvállalási, bérfelzárkóztatási és nyugdíj programok, amelyek a társadalom meghatáro-
zott csoportjaival szembeni régi adósságokat törlesztenek, közösségi célokat szolgálnak. Új lehetőségeket 
nyitó pályát jelentenek azok a szolgáltatásban és a foglalkoztatásban megtapasztalt alkalmazkodási és 
modernizációs kényszerek, amelyek széles körben előhívták az online ügyintézést, fehérítették a gazdasági 
kapcsolatokat, elhozták az egészségügy dolgozói kiemelkedő megbecsülésének és ezen ellátás technikai, 
szervezési átalakításának évtizedek óta halasztott megkezdését. Nem hagynám ki ebből a körből az ok-
tatást sem – maradva az e térségben is jelen lévő „kaptafámnál” –, hiszen pl. Kisvárdán és Nyírbátorban 
a felsőoktatási képzési központokban zökkenőmentesen megvalósult az online oktatás. Mondhatjuk: az 
ismeretszerzés mellett azt is megtanulhattuk, hogy – nehéz körülmények között is – összetartva, elkö-
telezetten mesze juthatunk képességeink, szakmai tudásunk fejlesztésében, s ez abban is segít, hogy a 
megnyíló lehetőségeket felismerjük és élni tudjunk velük. Nem érzem túlzásnak, ha arra is gondolunk, 
hogy itt Kelet-Magyarországon is szép számmal voltak és vannak olyan területek, s mögöttük invenció-
zus emberek, ahol és akik a nehézségeket nemcsak a túlélés minimum céljaként, hanem a gyarapodás, 
az előbbre jutás lehetőségeként élik meg. A maguk életében bizonyítják a modern kor talán legnagyobb 
tudósa bíztató mondatának valóságát.

Az államháztartást, az ország egész gazdaságát tekintve sincs másként, hiszen első helyen nem az 
államháztartást, hanem a gazdaságot és az embert kell menteni, s itt is meg kell találni azokat a lehetősé-
geket, amelyek az értékteremtést, -őrzést szolgálják. Ugyanakkor a múlt évi folyamatok még inkább éles 
megvilágításba helyezték, hogy az államháztartási stabilitás egyszerre cél, feltétel és eszköz, s milyen nagy 
érték, hogy a 2020-at megelőző jó pár év a gyarapodásé volt a nemzet szintjén is.

A gyorsan változó feltételek, a járvány „lefutásának” bizonytalanságai – nyilvánvalóan – folyamatos 
újra tervezést, következetes alkalmazkodást, korrekciókat igényelnek. Érdemes erről a pandémiás „hul-
lámvasútról” néhány gondolatot elmondanunk. A múlt év elején, márciusig a gazdaság – mondhatjuk 
– rendben növekedett. A II. negyedév a beruházások, a szolgáltatások s a turizmus a járvány-helyzet hozta 
kényszerű leállása miatt, a teljesítmény súlyos, 13-14 százalékos visszaesését hozta. A védekezés sikerét 
bizonyítja, hogy a járvány második hulláma ellenére a GDP volumene az év második felében már kedve-
zőbben alakult, de így is, éves szinten 6 százalék körüli csökkenése valószínűsíthető. (folytatjuk)
 Prof. Dr. Kovács Árpád
 egyetemi tanár,
 a Költségvetési Tanács elnöke
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II. Évindító gazdasági konferencia 2021. január Nyírbátor- 
online is január 26-án
Az egyetemi képzés szerepe Nyírbátor és térsége gazdaság-
fejlesztésében címmel
Egyetemi partnereinkkel együttműködésünk kifejezett célja to-
vábbra is a fejlesztések és innovációk, amelyek nemzetközi viszony-
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is vonzóvá teszik már középtávon is Nyírbátor és térségét műszaki, 
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történelmében voltak nagyon jelentős fejlődési periódusok, de a korábbi időszakok egyike sem lendítette 
olyan mértékben előre Nyírbátor gazdaságát, társadalmát, hogy indokolttá vált volna több szakon felső-
fokú képzés indítása. Most ezt az igényt megfogalmazta az utolsó közel két évtized társadalmi gazdasági 
fejlődése. 

Egy évvel ezelőtt bizakodtunk abban, hogy a helyben elinduló felsőoktatási képzési irányok megfe-
leknek mind a vállalkozások, mind a jelentkező leendő diákok igényeinek. Azt hittük 2020 januárjában, 
hogy elég e két feltételnek összehangoltan megfelelni. Ma már tudjuk, hogy olyan új feltételeknek is meg 
kellett felelni, amely akkor még ismeretlen volt, de alapvetően meghatározta az elmúlt évtizedet. Jött 
a COVID-19-es járvány miatti távolságtartási kötelezettség. a digitális oktatásra való átállás kényszere, a 
személyes kapcsolattartás korlátozása és minden amit a mi életünkben előszőr megjelenő járványhelyzet 
veszélyének csökkentése érdekében meg kellett cselekedni. Ezen újszerű, korábban soha nem próbált kö-
rülmények ellenére a képzés elindult. Mind az oktatók, mind a diákok alkalmazkodtak az online oktatás 
követelményeihez. Korábban el sem gondolt gyorsasággal alkalmazkodott mindenki az új helyzethez. 
Elismerést érdemel ezért minden érintett! 

Ebben az új járvány helyzetben városunk gazdasági szereplői, az önkormányzat is szokatlan, korábban 
nem próbált helyzetben működtek. Működtek és fejlődtek. Fejlődtek, mert a korábban nem próbált online 
működést begyakorolták. Az eredetileg tervezettnek megfelelő gazdasági teljesítményt elérték van hol 
túlteljesítették. Igazi elmaradás az idegenforgalomban és vendéglátás szolgáltatás területén következett 
be városunkban. 

Ez a válság megmutatta, hogy városunk gazdasági szereplőinek tevékenységi körei jól kiegészítik 
egymást, nem egysíkú a gazdálkodók profilja. Olyan cégjeink is vannak melyek tevékenysége iránt nőtt 
a kereset a vírusválság miatt. 

Szokták mondani, hogy semmi sem lesz már ugyan olyan, mint a COVID előtt volt. Valóban új kihívá-
soknak kell megfeleljenek a cégek és a kényszer szülte helyzet sok eleme tartósan beépült a mindenna-
pokba. Sokkal gyakoribbak lesznek a videókonferenciák az elektronikus kapcsolatfelvételek. A változások 
felértékelik a tudást, a felkészültséget, az informatikai ismereteket. Ezek az új követelmények még fonto-
sabbá teszik a képzést, a felkészültséget. 

Ehhez nyújt megfelelő feltételt immár Nyírbátorban a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ. 
Kívánok az új gazdasági évben is eredményes működést az intézménynek, jelentkezőket az új szakok-

ra, alkalmazkodást a változó körülményekhez.
 
 Dr. Veres János
 Korábbi pénzügyminiszter
 Nyírbátor díszpolgára

Egyetemi képzések, tudás, siker, közösség, versenyképes diploma

„A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség”            I. rész

A címnek választott Einstein idézet mostanában különösen sokszor, 
pontosan vagy szabadabban, inkább csak gondolati tartalmára utal-
va hangzik el. Magunkat bíztatjuk. Kapaszkodunk ennek erőt adó, 
távlatot nyitó vonzásába.

A korábbi, túlköltekezésből, a gazdaság ciklikusságából, gaz-
daságpolitikai hibákból származó – némi iróniával mondhatjuk: 
„megszokott” – válságokhoz képest 2020 első hónapjaitól merőben 
más, következményeinek gyorsasága és brutalitása miatt sokkal 

nehezebben leküzdhető, új és új hullámokban támadó vírus-hozta gazdasági visszaesés rombol az egész 
világon. Óriási veszteségek értek bennünket is, és vannak köztünk szép számmal olyanok, akik a működő 
védekező mechanizmusok ellenére is igen nehéz helyzetbe kerültek, akikkel szolidárisnak kell lennünk és 
akiket segítenünk kell.

Sajnos az a szikár tény, hogy az impozáns növekedést hozó, sikeres és gyarapodó évek után a múlt 
évben a gazdasági teljesítmény jelentősen zsugorodott. Eredménynek könyvelhetjük majd el, ha 2022-ben 
elérjük a 2019-es szintet.

Mégsem mondanám, hogy a múlt év teljes egészében elveszett, „kiesett” volna, hiszen nemcsak mű-
ködött az ország, a gazdaság, hanem töretlenül folytatódtak, sőt kiteljesedtek azok a munkahely- és csa-
ládvédelmi, gyermekvállalási, bérfelzárkóztatási és nyugdíj programok, amelyek a társadalom meghatáro-
zott csoportjaival szembeni régi adósságokat törlesztenek, közösségi célokat szolgálnak. Új lehetőségeket 
nyitó pályát jelentenek azok a szolgáltatásban és a foglalkoztatásban megtapasztalt alkalmazkodási és 
modernizációs kényszerek, amelyek széles körben előhívták az online ügyintézést, fehérítették a gazdasági 
kapcsolatokat, elhozták az egészségügy dolgozói kiemelkedő megbecsülésének és ezen ellátás technikai, 
szervezési átalakításának évtizedek óta halasztott megkezdését. Nem hagynám ki ebből a körből az ok-
tatást sem – maradva az e térségben is jelen lévő „kaptafámnál” –, hiszen pl. Kisvárdán és Nyírbátorban 
a felsőoktatási képzési központokban zökkenőmentesen megvalósult az online oktatás. Mondhatjuk: az 
ismeretszerzés mellett azt is megtanulhattuk, hogy – nehéz körülmények között is – összetartva, elkö-
telezetten mesze juthatunk képességeink, szakmai tudásunk fejlesztésében, s ez abban is segít, hogy a 
megnyíló lehetőségeket felismerjük és élni tudjunk velük. Nem érzem túlzásnak, ha arra is gondolunk, 
hogy itt Kelet-Magyarországon is szép számmal voltak és vannak olyan területek, s mögöttük invenció-
zus emberek, ahol és akik a nehézségeket nemcsak a túlélés minimum céljaként, hanem a gyarapodás, 
az előbbre jutás lehetőségeként élik meg. A maguk életében bizonyítják a modern kor talán legnagyobb 
tudósa bíztató mondatának valóságát.

Az államháztartást, az ország egész gazdaságát tekintve sincs másként, hiszen első helyen nem az 
államháztartást, hanem a gazdaságot és az embert kell menteni, s itt is meg kell találni azokat a lehetősé-
geket, amelyek az értékteremtést, -őrzést szolgálják. Ugyanakkor a múlt évi folyamatok még inkább éles 
megvilágításba helyezték, hogy az államháztartási stabilitás egyszerre cél, feltétel és eszköz, s milyen nagy 
érték, hogy a 2020-at megelőző jó pár év a gyarapodásé volt a nemzet szintjén is.

A gyorsan változó feltételek, a járvány „lefutásának” bizonytalanságai – nyilvánvalóan – folyamatos 
újra tervezést, következetes alkalmazkodást, korrekciókat igényelnek. Érdemes erről a pandémiás „hul-
lámvasútról” néhány gondolatot elmondanunk. A múlt év elején, márciusig a gazdaság – mondhatjuk 
– rendben növekedett. A II. negyedév a beruházások, a szolgáltatások s a turizmus a járvány-helyzet hozta 
kényszerű leállása miatt, a teljesítmény súlyos, 13-14 százalékos visszaesését hozta. A védekezés sikerét 
bizonyítja, hogy a járvány második hulláma ellenére a GDP volumene az év második felében már kedve-
zőbben alakult, de így is, éves szinten 6 százalék körüli csökkenése valószínűsíthető. (folytatjuk)
 Prof. Dr. Kovács Árpád
 egyetemi tanár,
 a Költségvetési Tanács elnöke

N Y Í R B Á T O R

KFKKK
TUDÁS • SIKER • KÖZÖSSÉG

E G Y E T E M I  K É P Z É S E K

Egyetemi képzések, tudás, siker, közösség, versenyképes diploma
A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar vidékfejlesz-
tési agrármérnök szakot indít Nyírbátorban
2021. február 15-ig lehet jelentkezni a Debreceni Egyetem Gaz-
daságtudományi Kar Nyírbátorban is induló alapképzésére, a 
vidékfejlesztési agrármérnök szakra. A jelentkezők sikeres felvé-
telt követően 2021 szeptemberétől lehetnek a levelező tagozatos 
képzés hallgatói, diplomát pedig hét félévnyi tanulást követően 
szerezhetnek.

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara változatos 
képzésekkel várja összesen öt helyszínen, Debrecen mellett Kisvár-
dán, Nagyváradon, Nyírbátorban és Szolnokon is a hallgatókat. A Kar magasan képzett oktatói közössége 
felsőoktatási szakképzéseken, alapképzéseken, mesterképzéseken és doktori képzés keretében is képezi a 
jövő szakembereit, tudósait. A Karon dolgozó oktatók és kutatók változatos szakképzettsége és szaktudása 
lehetővé teszi, hogy számos, a gazdaságtudományokkal összefüggő képzés induljon az intézményben. 
Hallgatóink a vidékfejlesztési agrármérnök szak mellett gazdálkodást és menedzsmentet, turizmust és 
vendéglátást, pénzügyet és számvitelt, kereskedelmet és marketinget, nemzetközi gazdálkodást, rekre-
ációt és életmódot, valamint sportszervezést is tanulhatnak alapszakon. A mesterképzések közül minden-
képpen ki kell emelni a vidékfejlesztési agrármérnöki képzést, amely mellett ellátásilánc-menedzsment, 
emberi erőforrás tanácsadói, közgazdásztanári, marketing, nemzetközi gazdálkodás és gazdaság, MBA, 
sportközgazdászi, számvitel, vállalkozásfejlesztés és vezetés-szervezés képzések is elérhetőek a Karon.

A Nyírbátorban is elérhető vidékfejlesztési agrármérnök alapképzés előnye a tantárgyak változatossá-
ga. A képzés igen gyakorlatias, hiszen az első hat félév során is több gyakorlati órán vesznek részt a hallga-
tók, míg a hetedik félév egy úgynevezett összefüggő szakmai gyakorlati félév. A levelező képzésben részt-
vevő, a tanulmányaikkal párhuzamosan már az adott szakmában dolgozó hallgatók ezt a gyakorlati félévet 
munkahelyükön is teljesíthetik. Azon hallgatóink pedig, akik most lépnek be a vidékfejlesztés területére, 
gyakran a szakmai gyakorlati helyükön kapnak végleges elhelyezkedést lehetővé tevő állásajánlatot. A 
képzés eredményeként a végzett hallgatók képesek a termeléssel, a szolgáltatással és a szaktanácsadással 
összefüggő feladatok színvonalas és eredményes ellátására. A változatos tantárgyi szerkezet eredménye-
ként az alapképzésen diplomázó hallgatók a vidékfejlesztéssel összefüggő minden tevékenységi területre 
rálátást szerezhetnek, elméleti tudásukat pedig a gyakorlatban is sikerrel alkalmazzák. A képzés meghatá-
rozó tantárgyai a gazdaságtudományokhoz, a vállalkozási ismeretekhez és az agrárgazdasági szakterület-
hez kötődnek, azonban a képzés egésze komplex rálátást ad a vidékfejlesztési tevékenységek összességére. 
A végzett hallgatók, az elsajátított tudás eredményeként a versenyszférában és az állami-önkormányzati 
szerveknél is megállják helyüket. Szakértelmükkel sokat tehetnek a vidéki térségek gazdaságának fellen-
dítéséért, sikerrel kapcsolódhatnak be pályázati munkák végrehajtásába is. Az oklevél megszerzéséhez a 
képzési idő végére egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga 
vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Prof. Dr. Pető Károly 
dékán, Debreceni Egyetem
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Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata
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Az oktatás, a képzés szerepe a nyírbátori térség gazdaság-
fejlesztésében 
Az elmúlt évszázadok rámutattak arra, hogy egy ország gazdasági 
fejlődésében, növekedésében mindig is nagy szerepet játszik az 
oktatás, a képzés. Ennek kiváló bizonyítéka a Báthory család aktív 
szerepvállalása az ország, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
gazdasági életének, képzési és oktatási rendszerének fejlesztésében. 
Nyírbátor és térsége gazdasági adottságai, alapanyagtermelő tevé-
kenysége mindig is kiemelkedő jelentőséggel bírt hazánk mezőgaz-
dasági életében. Ezt tovább kell folytatni, ám feltétlenül szakítani 

kell azzal a régi gyakorlattal, amely az alacsony feldolgozottsági fokú élelmiszerek előállítását célozta 
meg. 

Az új koncepció szerint a nagy hozzáadott értéket, a magas feldolgozottsági szintet, a nagyobb gaz-
dasági potenciált, bevételt jelentő élelmiszerek előállítására kell koncentrálni. Ehhez alapvető a megfe-
lelő technológiai üzemi háttér és a szakképzett munkaerő. Az alapanyag rendelkezésre áll, viszont a fej-
lesztésekhez, az üzemek létesítéséhez, az új technológiák adaptálásához a jelenlegi gazdaságfejlesztési 
programok teremtik meg a lehetőséget a gazdasági és pénzügyi háttér biztosításával. 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúly helyeződik az élelmiszerekre, a lakosság megfelelő mennyisé-
gű és minőségű élelmiszerrel való ellátása stratégiai kérdés. Emellett az élelmiszeripar nagy lehetőség is, 
hiszen az egészségtudatosság terjedése és az élelmiszerek termék- és technológiafejlesztése iránti igény 
folyamatos növekedése megteremti a naprakész ismeretekkel rendelkező élelmiszeripari szakemberek 
képzésének, illetve a szakemberutánpótlásnak a szükségességét az élelmiszerágazatban. 

Az élelmiszeripar központi szerepet kapott a gazdaságfejlesztésben, hiszen hosszú távon látja el az 
országot megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerrel, illetve biztosítja a vidék fenntarthatóságát, 
megtartó erejét, amelyre kiemelt figyelmet fordítanak az ország felelős vezetői az elkövetkező időszak-
ban. 

Látható tehát, hogy a térség fejlődésében a gazdasági feltételek biztosítottá válnak, azonban csak a 
megfelelő szaktudással indul el a fejlődés, a gazdasági növekedés. Ahogy ezt Elődeink, Nagyjaink mint 
például a Báthoryak, a Festeticsek, a Széchenyiek tudták-tapasztalták, oktatni, képezni kell a munkaerőt, 
a nemzetet annak érdekében, hogy a vállalkozások fejlődjenek, és ezáltal az ország életszínvonala emel-
kedjen, gazdasága erősödjön. 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar és a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ közös 
célja a nyírbátori régió fejlesztése az élelmiszermérnök képzésen keresztül. Versenyképes, korszerű, piac-
képes tudást nyújtva, helyben maradásra bírva az itt élő fiatalokat. 

Létfontosságú a térség élelmiszeripari kutatás-fejlesztés-innovációs potenciáljának növelése. A me-
zőgazdasági alapanyagok feldolgozása hozzáadott értéket teremt, amely növeli az ágazat jövedelemter-
melő- és piacképességét. Mindezek mentén fontosnak tartjuk, hogy a térség felemelkedésében aktívan 
részt vegyünk az élelmiszeripari feldolgozási technológiák oktatása révén. Ezzel teremtve meg a feltételét 
annak, hogy a felsőfokú szakképzettséggel rendelkező munkaerő aránya növekedjen, illetve a feldolgozó 
üzemekben a termelésirányító élelmiszermérnökök képzésével együtt a kutatásfejlesztési tevékenység-
ben résztvevő fejlesztő mérnökök továbbképzése is megvalósuljon. Ezzel a rövid és középtávú, valamint 
a hosszútávú gazdasági fejlődés zálogát is kezünkben tartjuk, hiszen egy üzem, egy cég számára csak 
a folyamatos kutatás-fejlesztéssel biztosítható a sikeres jövő. A gazdasági szereplők eredményes műkö-
désének és ezen keresztül a térség, illetve a társadalom fejlődésének a kiművelt emberfő a biztosítéka. 

Ahogy Önök is tudják, az immár több mint egy évtizede működő, s folyamatosan bővülő Ipari Parkba 
települt vállalkozásoknak jól képzett munkaerőre van szükségük. A térség iparával való szoros együtt-
működésünk keretében a nyírbátori régió élelmiszer és agrárgazdaságának munkaerőpiaci igényeihez 
igazodva a 2021./2022. tanév I. félévétől a korszerű, gyakorlatorientált élelmiszermérnök alapképzésün-
ket levelező formában Nyírbátorban is elindítjuk. Ezzel lehetőséget teremtünk mindenki számára, hogy 
ebben a gazdaságfejlesztő munkában élelmiszermérnökként részt vegyen. 

Célunk, hogy a helyi gazdaságfejlesztési igények biztosításához magasan kvalifikált munkaerőt 
biztosítsunk úgy, hogy a képzést helybe hozzuk, közösen adva esélyt a tudásnak, a térség gazdasági fej-
lődésének. 

A nálunk végzettek lehetnek az élelmiszer vertikum egészére vonatkozó naprakész tudásukkal a ré-
gió hosszútávú, dinamikus fejlődésének motorjai, megtartó erejének zálogai.

Zichyné Belinszky Katalin Prof. Dr. Friedrich László
igazgatóigazgató
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési KözpontNyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ
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A képviselőinket kérdeztük, mit várnak 2021-től
Mit vár 2021-től? Mi a legfontosabb az Ön számára a 2021-es esz-
tendőt illetően? – ezzel a két kérdéssel kerestük meg Nyírbátor kép-
viselő-testületének tagjait. Az alábbi válaszokat kaptuk:

Tóthné Barna Júlia
A 2021-es évtől 
elsősorban azt vá-
rom, hogy egész-
séges legyek a 
családtagjaimmal 
együtt. Szeretném, 
ha a vírushely-
zet mielőbb véget 
érne, helyreállna a 
gazdaság. Minden 

úgy működne, mint korábban. Szeretném, 
ha a városban tervezett fejlesztések meg-
felelő ütemben folytatódhatnának. Az em-
berek békében, szeretetben, nyugalomban 
élhetnének, mindenféle ellenségeskedés, 
gyűlölködés nélkül. A felnövekvő nemze-
dék nyugodtan járhatna iskolába, megva-
lósíthatnák terveiket, elképzeléseiket. Újra 
megnyílnának a közösségi terek, lennének 
rendezvények, szórakozási lehetőségek a 
fiatalok és az idősebb korosztály számára 
egyaránt. A szeretteinkkel szabadon, kor-
látozások nélkül találkozhassunk. Az utcán 
mosolygó, jókedélyű embereket szeretnék 
látni, akik örömmel üdvözlik egymást, s 
szívesen leülnek a parkokban egy-egy vi-
dám beszélgetésre. 
 Vannak még terveim, melyeket sze-
retnék megvalósítani úgy is, mint önkor-
mányzati képviselő és mint magánember.

Dr. Szabó Sándor
Mit várok 2021-
től? A járvány csi-
tulását és ezzel 
együtt az embe-
rek fellélegzését, 
rácsodálkozását 
a hétköznapokra. 
Mehet minden úgy, 
mint régen, vagy 
mégsem...?

 A legfontosabb az egészség és az is-
meretek bővítése. Pozitív hatással lenni 
másokra a munkámmal és az élet egyéb 
területein is.

Böszörményi Sándor

Nagyon bízom benne, hogy a COVID-19 
járvány véget ér, és minden vissza tud 
állni a normális működésbe. Jelenleg ez 

most nagyon meg-
nehezítette a város 
életét, anyagi for-
rásait. Körzetem-
ben az előre beter-
vezett csapadékvíz 
elvezetés meg-
valósítása nem 
egyéves folyamat. 
Szeretném azt el-

érni, hogy 2021-ben ennek az előkészü-
letei elinduljanak. Illetve a közlekedésbiz-
tonságban is javulást szeretnénk elérni. 
 Legfontosabb, hogy a járvány vé-
get érjen! Családfőként, magánember-
ként azt várom, hogy egészségesek le-
gyünk, tudjam megóvni a családomat. 
Képviselőként szeretnék minden tőlem 
telhetőt megtenni a körzetemért, a se-
gítségre szorulóknak mindenben meg-
felelő támogatást nyújtani. Az ott élő 
embereknek segíteni, lakókörzetüket 
minél komfortosabbá és élhetőbbé tenni. 
A 2021-es évtől azt várom én is – 
mint nagyon sokan a világon –, hogy 
végre sikerüljön megfékezni a Co-
vid19 vírus által okozott járványt, 
és visszakapjuk a korábbi életünket. 
Remélem, ebből a nehéz időszakból annyi 
marad csak meg, hogy továbbra is figyel-
mesebbek, segítőkeszebbek maradunk 
egymás iránt, jobban vigyázunk a saját és 
mások egészségére.
 A járvány megfékezésével hamaro-
san vége lesz a rendkívüli helyzetnek, a 
kormányintézkedések között nem lesz 
olyan meglepetés az önkormányzatok 
számára, ami további elvonásokat jelent.

Balla Jánosné
A 2021. évtől is azt 
várom városunk-
ban, hogy szigorú 
költségvetési gaz-
dálkodás mellett, 
igazodva a megvál-
tozott feltételek-
hez, a járvány okoz-
ta veszteségeket 
kompenzálva, sike-

rüljön fenntartani a város működőképessé-
gét. Kapják meg a városlakók a szolgáltatá-
sokat a megszokott színvonalon.

 A fejlesztési célokat ne kelljen ha-
lasztani, minden választókörzetben – ha 
kis csúszással is, valósuljanak meg az ígé-
retek a lakosság igénye szerint.
 A saját életemben egyszerűek a vá-
gyaim, legyek újra egészséges, mielőbb 
folytathassam  a megkezdett gyógyá-
szati kezelést a fürdőben, újra járhassak 
színházba, rendezvényekre, és szabadon 
utazhassak. 

Polyák László
Egy jobb évet kí-
vánok magunknak! 
Szeretném, ha már 
szabadabban ta-
lálkozhatnánk az 
utcákon, és meg-
b e s z é l h e t n é n k 
ügyes-bajos dol-
gainkat egymással, 
részt vehetnénk 

különböző rendezvényeken. A képviselők-
nek a személyes kapcsolattartás ebben 
az időszakban nagyobb kihívást jelent. 
Bízom benne, hogy minél előbb vissza-
tér a normális működés a mindennapja-
inkba, s hamar túl leszünk a járványon. 
Folyamatosan azt figyelem, hol és miben 
tudok segíteni a nyírbátoriaknak. Szeren-
csére vannak olyan eszközök, amelyeken 
keresztül tudunk egymástól tájékozód-
ni, s a problémákra megoldást találni. A 
terveinket a megváltozott feltételekhez 
igazítjuk, és így haladunk az utak, a jár-
dák felújításában, a közbiztonság erősí-
tésében, a különböző fejlesztésekben, 
a szolgáltatásokban. 2021-ben nehéz 
gazdasági helyzet vár ránk, de az önkor-
mányzattal mindent meg fogunk tenni 
azért, hogy a város működőképes ma-
radjon. Hiszem, hogy az év végére a vé-
dőoltásnak is köszönhetően már csak egy 
rossz álomként tekintünk vissza a járvány 
miatti megpróbáltatásokra. Vigyázzunk 
magunkra, vigyázzunk egymásra!

Levendáné Dr. Lengyel Valéria

2021-től azt vá-
rom, hogy az éle-
tünk mielőbb tér-
jen vissza a régi 
k e r é k v á g á s b a . 
Vonjuk le a tanul-
ságot 2020 törté-
néseiből, és ezekkel 
együtt értékelőd-
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A képviselőinket kérdeztük, mit várnak 2021-től 
jenek fel az emberi kapcsolatok.
Fenntarthatóbb, igazságosabb világot, 
nyugalmat és társadalmi összetartást sze-
retnék, valamint nagyobb megbecsülést az 
egészségügyi és szociális szférában dolgo-
zóknak.
 2021-ben számomra a legfontosabb 
a magánéletben a családunk egészsé-
ge, önkormányzati képviselőként a város 
lakóinak a nyugalma. 2021-ben – a 30 
éves önkormányzatiság évében – stabil, 
kiszámítható működést, az 5 éves ciklus-
tervünkben megfogalmazott fejlődés tö-
retlenségét várom. Az eddigi eredmények 
megőrzése mellett egyre élhetőbb város 
legyünk, javuljon a városlakók életminő-
sége, nőjön Nyírbátor népességmegtartó 
képessége.
 Szeretném a korábban pezsgő kultu-
rális élet visszatérését, az egyesületek fo-
lyamatos munkájának újbóli beindulását, a 
közös próbák és fellépések, rendezvények 
örömének újbóli átélését.

Márton József
Az én elvárásom 
a 2021-es évtől 
az lenne, hogy to-
vábbra is a lemart 
aszfaltos utak 
szilárd útburko-
latokra legyenek 
javítva. A Csokonai 
utca járhatatlan, és 
egy esős idő alatt 

a házak a vízben úsznak, ezért szeret-
ném a romák házát épségben tudni, és 
hogy könnyen járató legyen az út. Több 
tartós munkahelyet a romáknak, hisz a 
vírushelyzet miatt minden rászoruló csa-
lád rosszabb helyzetbe került. Továbbá 
szeretném a fiatalok könnyebb lakáshoz 
jutását, mert nagyon sokan maradnak a 
szülőknél, nagyszülőknél.

Juszku Mihály
A 2020-as esz-
tendő egy rendkí-
vüli év volt, ame-
lyet nem tudunk 
más esztendőhöz 
hasonlítani, hiszen 
a koronavírus-jár-
vány rányomta a 
bélyegét. Meg-
szoktuk a pezsgő, 

dinamikus közösségi életet, ezért so-
kunkat megviselt a koronavírus okozta 

bezártság. Azt gondolom, hogy a ve-
szélyhelyzetben a kormányzati intézke-
déseket szem előtt tartva városunk pél-
dásan helyt állt. Szívből remélem, hogy 
a 2021-es esztendőben megnyugtató-
an helyre áll a rend, és magunk mögött 
hagyhatjuk a koronavírus okozta nehéz-
ségeket. Bízom benne, hogy az új évben 
városunk tovább haladhat a fejlődés út-
ján, újra felpezsdülhet a kulturális és kö-
zösségi élet, ismét szárnyakat kaphat a 
turizmus. Kívánom, hogy az új esztendőt 
kísérje a siker, az egészség, a barátainkat 
segítő jószándék.

Báthori Gábor
Legyen részünk 
202l-ben keve-
sebb megpróbál-
tatásban, erősít-
sük legbiztosabb 
hátországunkat, 
családunkat, ápol-
juk közösségi 
kapcsolatainkat, 
vegyük észre a pil-

lanatok adta örömöket, szépségeket.
 Legyen stabil, értékeket alkotó váro-
sunk, működjenek eredményesen intéz-
ményeink, legyen biztos munkahelyünk, 
ragaszkodjunk és vállaljuk Nyírbátor 
hagyományait, lehetőségeink hozzáadá-
sával tegyünk azért, hogy még szebb és 
vonzóbb legyen városi életterünk, érez-
zük és éljük meg: ez a város a miénk.

Kerezsi István
Az év első fele 
még nehéz lesz, de 
abban bízom, hogy 
az év második fele 
már nyugodtabb, 
e g é s z s é g ü g y i 
v é s z h e l y z e t t ő l 
kevésbé sújtotta 
év lesz. Hiszem, 
hogy rendeződnek 

a dolgok, a lakosság nagy részét sike-
rül beoltani, és ezzel meggátolni a vírus 
további terjedését. A turizmus újrain-
dításával ismét egy pezsgő város lehet 
Nyírbátor.
 Ismét szeretnék vidám, mosolygós 
emberekkel találkozni az utcán. Fontos 
hogy szeretteim, rokonaim, barátaim is 
átvészeljék ezt a nehéz időszakot, és is-
mét sok időt tudjunk együtt tölteni.

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja
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Folytatás az 1. oldalról

Egy baba születésekor fontos szerepe 
van a védőnőnek is. Mindig adódhat olyan 
új dolog, ami miatt tanácsot kell kérniük 
a szülőknek. Danika anyukája terhességi 
cukorbetegségben szenvedett, a védőnő 
tanácsai pedig abban az időszakban so-
kat segítettek. Bármilyen kérdés esetén 
bizalommal fordulhatott hozzá.
 Az első otthoni éjszaka nehéz volt a 
legkisebb Juhász fiúnak, szüleit hajnalig 
ébren tartotta, de mára már nyugodtab-
ban alszik, hiszen anyukája, apukája és 
testvérei mellett érzi, hogy biztonság-
ban van.
 Jó egészséget és sok boldogságot 
kívánunk a családnak.

Polyák Dézi

Dani az év 
első babája
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2020-ban jubilált az Újévi koncert

Hagyományos módon az év elején megtartották a vállalkozói fórumot

Helyi művészeti csoportok léptek fel a Magyar Kultúra Napján

Június 13-án köszöntötték a városban dolgozó védőnőket

Nyírbátor felkerült a magyar felsőoktatási térképre 
– átadták az egyetemi termeket

A köztereket is fertőtlenítették a járvány miatt

Silórobbantás – eltűnt Nyírbátor ikonikus építménye

Miénk a tér! 
– A fúvósok és a majorettek adták a szinte egyedüli kulturális programot

Az elmúlt esztendő minden település, intézmény 
és városlakó elképzeléseit keresztülhúzta. A jár-
ványhelyzet miatt a tervezett programok és ese-
mények nagyrésze nem valósulhatott meg. Íme 
egy képes válogatás a város életéből 2020-ból.

Nyírbátori képek 2020-ból
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Háromnapos volt a X. Bátori Lovasnapok
A református templomban tartották a kárpát-medencei református 

tanévnyitót

A szigorú szabályok mellett is megvalósult a Dragon Race mindkét futama

Az augusztus 20-i ünnepségen átadták a díszpolgári címet, 
illetve a Pro Urbe és a Nyírbátorért díjakat

Bővült a Báthory István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
– Átadták az óvodát

Elkezdődhetett az első tanév – LMA Tanévnyitó

Az önkormányzat megteremtette a tömeges tesztelés lehetőségét

Második alkalommal is népszerű volt a Bátori Korzó

A Bánfalvy Stúdió Nicsak, ki lakik itt? című előadása volt az egyetlen 
megtartott színházi program a Kulturális Központban

Nyírbátori képek 2020-ból
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A házi segítségnyújtásban részesülők, mintegy 
nyolcvanan kaptak csomagot a városi szociális 
szolgálat adománygyűjtő akciója keretében. A cso-
magok átadásában az óvodai és iskolai szociális 
segítők, a gyógyászat, a védőnői szolgálat és a házi 
segítségnyújtás munkatársai vettek részt. Szer-
kesztőségünket Bodóné Erős Rózsa, a szolgálat 
vezetője tájékoztatta a részletekről.

A nyírbátori mazsorettek hasznosan töltötték el 
idejüket decemberben akkor is, amikor nem pró-
bálhattak személyesen. Szívecskéket rajzoltak 
azoknak az embereknek, akik nélkül ellehetetle-
nedne az élet a járvány sújtotta helyzetben. 

A lányok közül többen ragadtak ecsetet, tollat, s különböző motívu-
mokat, szíveket rajzoltak szeretetük jeléül. Az alkotásokat karácsony 
előtt személyesen vitték el több intézménybe. Megköszönték többek 
között a Nyírbátori Mentőállomás, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltópa-

rancsnokság, a Nyírbátori Határrendészeti Kirendeltség, a Nyírbátori 
Rendőrkapitányság és a Nyírbátor Város Szociális Szolgálata dolgozó-
inak a fáradhatatlan munkát és azt, hogy a járvány idején is vigyáznak 
rájuk, vigyáznak az emberekre. Köszönet szíveiket átadták a Nyírbátori 
Kulturális Központ és a Bátor Média dolgozóinak, valamint Nyírbátor 
Város Önkormányzata képviseletében Máté Antal polgármesternek, 
hiszen ebben a nehéz időben is támogatják a csoportot. A Magyar Ren-
dőrség hivatalos honlapja, a police.hu is beszámolt a Bátor Mazsorett 
különleges köszönetnyilvánításáról. A szívecske akció megmozgatta a 
mazsorett közösségét, s mosolyt csalt mindenki arcára.

Polyák Dézi
Bátor Mazsorett Egyesület

SZÜLETÉS
Noel Alex Papp Dezső Varga Hédi
Csanád Ármin Csordás József  Borsi Anita
Nimród Manuel Szilágyi Nimród Varga Katalin
Márk Balogh Márk Horváth Annamária
Zselyke Bihari Attila Major Anett
Maja Lívia Mocsár Levente Csiki Erzsébet
Kendra Horváth József Csiki Márta Ilona
Nelli Linett Varga Attila Balczó Evelin 
Milán Vágó Arnold Kelemen Éva
Levente Rebenyák Balázs Somos Brigitta
Botond Zsolt Bihari Zsolt Lakatos Eleonóra
Levente Jóni Tibor Varga Orsolya

HALÁLESET

Kerekes Miklós • Tóth Attila • Kovács Mihály
Lőrincz Piroska • Kurtyán Illés • Birtha Lajosné

Zsadányi Mihály • Kocsis Magdolna • Szilágyi Pál
 Bagyinka György • Fenyő József • Kiss Miklós
 Enyedi Károlyné • Tóth Gábor • Magyar Károly

 Popovics János • Mohácsi András • Dévai Istvánné
Bacsó Mihályné • Kovács József • Vajdics Gyögyné • Csiki Zsolt

Anyakönyvi események
2020 december

  – Már négy éve 
Nyírbátor Város Szoci-
ális Szolgálata minden 
decemberben kap ado-
mányokat lakossági kör-
ből arra a célra, hogy a 
házi segítségnyújtásban 
lévő ellátottjainknak egy 
kis csomaggal tudjunk 
békés, boldog karácso-
nyi ünnepeket kívánni. 
2020-ra az apró csoma-
gokból nagyobbak lettek, 
az adománygyűjtő akció 
kinőtte magát. A dobo-
zokban ezúttal befőtt, 
savanyúság, édesség és 
gyümölcs volt. A város-
ban működő cégek, vál-
lalkozások, magánsze-

mélyek mellénk álltak, ismét 
számíthattunk felajánlása-
ikra. A gyűjtésben oroszlán-
szerepet vállalt Deák Éva, a 
Nyírbátori Védőnői Szolgálat 
egységvezetője. Kitartó mun-
kájának köszönhetően még az 
ünnepek előtt nyolcvan kará-
csonyi csomagot tudtunk cél-
ba juttatni – mondta Bodóné 
Erős Rózsa. 

 A csomagok átadása-
kor személyesen tudtak a 
szolgálat munkatársai né-
hány szót váltani az idős 
ellátottakkal. Ez azért is 
volt nagyon fontos, hiszen 
a járványhelyzet második 
hulláma kapcsán hozott 
szigorítások nem tették le-
hetővé a gyakori személyes 
kontaktot. A dolgozók – a 
tavaszi időszakhoz hason-
lóan - ismét főként telefo-
non tartják a kapcsolatot 
az otthonukban lévő ellá-
tottakkal. A csomagok ter-
mészetesen igazi meglepe-
tést jelentettek valamennyi 
megajándékozottnak. 

eni

Akcióba lépett a szociális szolgálat is az ünnepek előtt
Akik adtak. Alább azok névsora, akik 
pénzbeli vagy egyéb adományaikkal támo-
gatták az otthon gondozott idősek karácso-
nyi édességcsomagját:
ALBÁN PÉKSÉG (CSIKAI ÉVA üzletvezető), 
ANDERNÉ FEDELI MAGDOLNA egyéni vál-
lalkozó, BALATON LÁSZLÓ egyéni vállalkozó, 
BÁTORI PÉKSÉG, BÁTOR PATIKA, BÁTHORI 
IRODATECHNIKA Kft. (NAGY FERENC egyé-
ni vállalkozó), CSEKŐ KÁVÉHÁZ, DR HAVASI 
ZITA egyéni vállalkozó, ÉDEN 96 KFT, FÜLEP 
IMRE egyéni vállalkozó, GABI-MAMI DIVAT, 
GLIBA GÁBOR egyéni vállalkozó, HORÁNSZ-
KY MIHÁLY egyéni vállalkozó, HORVÁTH FE-
RENC egyéni vállalkozó, IFJ KURUCZ ZOLTÁN 
egyéni vállalkozó, KEREKNÁDI HÚSBOLT, KIS 
FORNETTI, (BODNÁR SÁNDOR egyéni vállal-
kozó), KOVÁCS-PEKK PETRA magánszemély, 
M&W CSAVARBOLT, NYÍRZEM ZRT, ÖKRÖS 
GÉZA egyéni vállalkozó, PROKOP MIKLÓS 
és CSALÁDJA egyéni vállalkozó, RABER GU-
MISZERVÍZ, RÁCZ MIHÁLY magánszemély, 
RELAX PRESTIGE SZOLÁRIUM STÚDIÓ, SÁR-
KÁNY ZÖLDSÉGES–GYÜMÖLCS, SP SUPER 
PAPÍR Kft, TESCO GLOBÁL ÁRUHÁZAK Zrt. 
nyírbátori áruháza, VARGA-CZAKÓ CSILLA 
magánszemély, ”KOVI TENISZ EGYESÜ-
LET” (KOVÁCS ATTILA egyéni vállalkozó), 
KUTYA-BAJ ÁLLATGYÓGYÁSZATI CENTRUM 
(Dr SZABÓ SÁNDOR egyéni vállalkozó), BÁ-
KONYI PÉTER egyéni vállalkozó, CENTRUM 
BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT Nyírbogát, BAKSA 
B-KERÉP Kft, ASSIST TREND KELET Kft.,  KE-
LET-BOKSZ Kft. BÖSZÖRMÉNYI Bt., KUJBUS 
ZSOLT és CSALÁDJA egyéni vállalkozó, PO-
LYÁK LÁSZLÓ egyéni vállalkozó, NYÍRBÚTOR 
Kft., TÓTHNÉ NAGY MÁRIA magánszemély, 
STÍLUS DIVAT, SZALTÓ Kft. Nyírbátori üzlete, 
SZENTVÉR CSEMEGE (Kádárné Kiss Anikó 
egyéni vállalkozó), KOZMA ISTVÁNNÉ egyé-
ni vállalkozó, BÁTORI ALMA-FA KFT (Veress 
Gábor egyéni vállalkozó).

Szívek a mazsorettektől
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– Mi sem gondoltuk 
2020 elején, amikor 
elkészítettük az éves 
munkatervünket, hogy 
az áprilistól borulni 
fog. Sok mindent ter-
veztünk, amiből alig 
tudtunk valamit meg-
valósítani. Az első hul-
lám megjelenésekor 
már a Magyar Nemzeti 
Múzeum, mint fenn-
tartó úgy intézkedett, 
hogy be kell zárnunk 
– mondta el érdeklő-
désünkre Dr. Báthori Gábor.
 A múzeumigazgató hozzátette: jú-
liusban és augusztusban volt egy rövid 
nyitvatartási időszakuk. A pandémia 

Az élet szinte minden területén változásokat hozott a múlt évben 
megjelent pandémia. Elsőként tavasszal majd ősszel is. Kijelenthet-
jük, hogy a legtöbb helyen borult a papírforma. Így történt ez a Báthori 
István Múzeumnál is, a papíron születő döntések mégis komoly előre-
lépést jelentenek az intézmény történetében. A világjárvány sújtotta 
2020 összességében nem kedvezett a közművelődésnek, a kulturális 
eseményeknek, és egyáltalán semmilyen közösségi programnak. 

KULTÚRA

A járvány miatti zárva tartás alatt is 
folyamatosan érkeznek az új könyvek, 
és folyik a feldolgozói munka intézmé-
nyünkben. Sajnos olvasókat az épület-
ben továbbra sem fogadhatunk, de a 
kölcsönzés zavartalan. Előzetes egyez-
tetés (telefon, Facebook, e-mail) után 
ugyanis van lehetőség a korábban köl-
csönzött könyvek vissza hozatalára, il-
letve új kölcsönzés kezdeményezésére 
is. Az online katalógusunk mindenki szá-
mára böngészhető, ha pedig ránk bízzák 
a választást, akkor akár személyre sza-
bott könyvcsomagot is tudunk összeál-
lítani. Időpont egyeztetés után az épület 

Telefon: 42/281-698
varosikonyvtarnyirbator@gmail.com
facebook: Városi Könyvtár Nyírbátor

online katalógus: 
www.vknyirbator.hu 

– online katalógus menü

Indul az év a Városi Könyvtárban
előtt át tudjuk adni a könyveket.
 Ugyanilyen formában irodatechnikai 
szolgáltatásokra (nyomtatás, fénymá-
solás, szkennelés, spirálozás, laminálás) 
is van lehetőség.
 Hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között 
várjuk az igényeket és Olvasóinkat.

Teljesen megújul a Báthori István Múzeum
2020 nehéz év volt, mégis mérföldkő az intézmény életében

alaposan felrúgott mindent, amit a múlt 
évre elképzeltek. Viszont a múzeum fel-
újításával összefüggő tervezések végső 
simítása, a forgatókönyvek véglegesíté-
se megtörténhetett.
 Az valahol felüdülést jelentett a mi 
esetünkben, hogy olyasmivel foglalkoz-
hattunk, ami a későbbiekben előreviszi 
a múzeumot. Ma már közbeszerzésre 
kész az anyagunk, így ez alapján, a kor-
mány döntése után nagyon bízunk ab-

ban, hogy tavasszal elkezdődhet a várva 
várt folyamat. Eszerint a következő idő-
szakban márciusig lezajlanak a törvény 
által előírt döntési mechanizmusok, és 
azt követően már a kiköltözésre kell fó-
kuszálni. Onnantól elkezdődhet a teljes 
felújítás – folytatta Báthori Gábor.
 Ezek tehát azok a nagyszabású ter-
vek, amelyek teljes megújulást hoznak 

a múzeum életébe, de 
van egy másik örö-
münk is, ami szintén 
a múlt év hozadéka. A 
Báthori István Múze-
um Baráti Köre már a 
második kiadvánnyal 
rukkolt elő a Múzeu-
mi Füzetek sorában. 
A friss kiadványban 
olvasható egy ösz-
szefoglaló a baráti kör 
történetéről, valamint 
egy előretekintés a 
várható évfordulókra. 

2026-ban lesz a mohácsi csata 500. év-
fordulója, amire a figyelmet már ebben a 
füzetben is igyekszünk ráirányítani.

eni
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Az új kihívás mindig izgalmas. Ez motiválta a 2020 szep-
temberében elkezdett tanév indulásakor az élménysuli 
pedagógusait.

Élménysuli: jöhetnek a felsősök is!

A tanév első felében olyan 
programokkal színesítet-
tük a dolgos hétköznapokat, 
amik különlegessé, újszerűvé 
tették az iskolánkban folyó 
munkát. Ebben a vírus okoz-
ta, nehézségekkel teli időben 
is olyan élményekhez tudtuk 
juttatni kis tanítványainkat, 
amelyek miatt szívesen jár-
nak iskolánkba. A játékos 
tanulás a mindennapi 
életben hasznosítható 
tudás gyarapításához 
vezet. A tanórák mellett 
a különböző házi és le-
velezős versenyeken, a 
szakkörökön, az iskolai 
rendezvényeken bebi-
zonyították a diákjaink, 
hogy milyen sokolda-
lúak, milyen tehetsé-
gesek. A pedagógusok 
számára öröm a moti-
vált gyermekekkel fog-
lalkozni. 
 Mit kínálunk az új 
tanévben?
 – Folytatjuk a 
megkezdett munkát a 
2021/2022-es tanévben 
is. A leendő első osztá-
lyosaink számára általános 
tantervű osztályt indítunk 
emelt óraszámú angol nyelvi 
programmal. Kopasz Csabáné, 
Olgi néni és Szedlárné Szabó 
Judit néni lesznek az első osz-
tály tanítói. Mindketten több-
éves pedagógiai gyakorlattal, 
nagy szakmai tudással rendel-
keznek. Kezeik között számos 
gyermek bontakoztatta ki te-
hetségét, építhette tudását. 
Nagy tapasztalattal és folya-
matos megújulással igyekez-
nek a rájuk bízott gyermekek 
személyiségét formálni.
 Olgi néni azt vallja:
 „A gyereknek az iskolá-
ban kell tanulnia, az esték, a 

hétvégék legyenek a családé, 
a pihenésé. Ezt elengedhe-
tetlennek tartom ahhoz, hogy 
a gyermek kiegyensúlyozott 
legyen, s kipihenten tudjon 
dolgozni az órákon. Minden 
gyerek érdeklődőnek, nyitott-
nak születik, s erre a kíváncsi-
ságra alapozva kell érdeklő-
dést keltő, gyakran számukra 
játéknak tűnő, korszerű, 

változatos módszerekkel ta-
nítani. Elvem, hogy csak azt 
kérem számon tőlük a munka 
során, amit lelkiismeretesen, 
tisztességesen megtanítot-
tam. Időt fordítok arra, hogy 
megtanítsam őket tanulni, 
hisz ennek külön módszerta-
na van. Fontosnak tartom a 
digitális ismeretek fejleszté-
sét, rendszeresen használok 
olyan programokat, amelyek 
fejlesztik ezen ismereteiket.”
 Judit néni szerint:
 „Szerencsésnek mond-
hatom magam, mert erre a 
pályára a tanítani akaráson 
túl az a mélyről jövő gyermek-
szeretet vezetett, ami a mai 

napig ugyanúgy töretlenül 
megmaradt. Ez az, ami segít 
megtalálni minden gyermek-
ben a tehetséget, ami segít 
mosolyt csalni az időnként 
félénk, izguló gyermekek ar-
cára, ugyanakkor segít elérni 
azt, hogy a gyermekek leg-
jobb tudásuk szerint akar-
janak teljesíteni. Vallom, 
hogyha a tanulók megfelelő-
en motiváltak, és játékosan, 
interaktívan vesznek részt a 
tanórákon, a tanulás során 
pozitív élményekkel gazda-

godnak. Fontosnak tartom 
a szülőkkel kialakított bizal-
mi légkört, valamint a kollé-
gákkal, szakemberekkel való 
együttműködést.”
 Mindkét tanítónénit sze-
retettel ajánljuk a leendő el-
sőseink és szüleik figyelmé-
be. Imádják őket a korábbi és 
a jelenlegi tanítványaik, amire 
eredményes munkájukkal, 
rendkívüli gyermekszerete-
tükkel rá is szolgáltak.
 Elindítjuk a felső tagozatot
 Az épületbővítésnek kö-
szönhetően a termek szá-
ma is növekedni fog, s több 
szaktanterem segíti majd 
az oktatást. A pedagógusok 

létszáma kiegészül a szak-
tanárokkal, akiket tavasszal 
pályázati úton választunk 
ki. 5. osztálytól 8. osztályig 
minden évfolyamon egy-egy 
osztályt indítunk. Folytatjuk 
az alsó tagozatban megkez-
dett, emelt óraszámú angol 
nyelvoktatást a felsőbb évfo-
lyamokon. 
 Az élményszerű oktatást 
különböző tanórán kívüli fog-
lalkozásokkal színesítjük:
 Alsó tagozaton a már 
működő tehetséggondozó, 

felzárkóztató foglalko-
zások mellett folytatjuk 
az angol nyelvi, a rajz, 
a színjátszó, a szivacs-
kézilabda, a lovaglás, az 
asztalitenisz, a modern-
tánc, az énekkar, a kéz-
műves, az informatika, 
a Logischool szakkörök 
munkáját. A járványügyi 
helyzetben módosítot-
tuk a szakkörök rendjét. 
Felső tagozatos szakköri 
kínálatunk is széles: an-
gol nyelvi, informatika, 
Logischool, vers- és pró-
zaíró, média, matema-
tika, magyar tehetség-
gondozó, felsős énekkar, 
lovaglás, asztalitenisz, 
lány/fiú kézilabda, úszás. 

A további igényeket, kérése-
ket figyelembe véve alakítjuk 
ki a foglalkozások rendjét.
 Szeretettel várjuk az al-
sós és a felsős diákok jelent-
kezését is az élménysuliba. 
A jelentkezési lap átvehető 
személyesen az iskola portá-
ján (4300 Nyírbátor, Szentvér 
u. 20.), vagy letölthető a face-
book.com/lmanyirbator olda-
lunkról és a www.nyirbator.
hu honlapról.
 Itt a helyed közöttünk, 
dobogjon benned is az “él-
ménysulis” szív! 

Karászi Csilla
LMA Nyírbátori Tagintézmé-

nyének vezetője  

Álló sor (balról) Szedlárné Szabó Judit, középen Karászi Csilla tagintézmény vezető és 
jobb oldalon Kopasz Csabáné az élménysulis diákokkal
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Az alkalmazkodó képességét mindenkinek próbára tevő 
pandémia nagy kihívások elé állította a Báthory István 
Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium tanulóit és pedagógusait egyaránt. 

Az iskolaválasztás minden család életében felelősség-
teljes döntés. A Báthory Anna Református Általános 
Iskola és Óvoda ehhez szeretne segítséget adni. A kiala-
kult világjárvány és biztonsági okok miatt idén másképp 
mutatjuk be iskolánk mindennapi életét, a tanító néni-
ket. 

Azonban a digitális tér ál-
tal kínált, online versenyzé-
sek által kicsit kizökkenthet-
tük a diákokat a karatén és a 
vírushelyzet miatt kialakult, 
szokatlan iskolai életből. Mind 
országos, mind megyei verse-
nyekhez való csatlakozással 
ösztönöztük a diákokat arra, 
hogy a kötelező tananyag 
mellett ismereteiket bővítsék. 
 Gondot fordítva így a te-
hetséggondozás fontossá-
gára, az ismeretbővítésre, s 
ezáltal versenylehetőséghez, 
iskolán kívüli élményhez jut-
tatni tanulóinkat. 
 Így kerülhetett sor arra, 
hogy a 2020. évi Kárpát-me-
dencei Fenntarthatósági Té-
mahét – Mesélnek a fák pályá-
zatához a 7. F osztály tanulói 
közül 14 diák is csatlakozott, 

fogalmazásaik és verseik által 
– melyeket rajzokkal díszítet-
tek –, hívták fel a figyelmet a 
környezetvédelem fontossá-
gára. Közülük két tanuló, Pus-
kás Tímea és Szabó Bene-
dek, az országos versenyen I. 
helyezést ért el. Benedek az 
I. helyezése mellett, pályáza-
tával, az Országos Erdészeti 
Egyesület különdíját is elnyer-
te. Külön érdekes volt, hogy az 
eredményhirdetés online mó-
don valósult meg, s a diákok 
az osztálytermükből lehettek 
részesei, a Kárpát- medence 
több ezer más diákjával együtt, 
egyszerre, az eredmények ki-
hirdetésében. Ezzel egy nem 
mindennapi élményhez jutat-
ták a szervezők a diákokat. 
 Szintén országos meg-
mérettetésen vettek rész 

„A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanít-
ványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gon-
dolataik gyümölcseit!” 
 „Az iskolába lépéssel egy új korszak kezdődik a gyerme-
kek életében. Fontos feladatunk, hogy észrevétlenül vezessük 
be őket az iskolai életbe, zökkenőmentes átmenetet biztosít-
sunk a játékközpontú óvodából az iskolába. Nyugodt tanulási 
tempó, kiegyensúlyozott ismeretszerzés, az alapkészségek 
fejlesztése mellett türelemmel, szeretettel ráhangolni az új 
környezetre. A keresztény értékrend közvetítésével, szeretet-
teljes légkör biztosításával meghallani a gyermekek kimon-
dott és ki nem mondott gondolatait, a teljes személyiségüket 
alakítani” – vallja Kissné Vékony Zsuzsanna
 „Munkánk során türelemmel és sok játékkal igyekszünk 
mindent megtenni, hogy a gyermekek könnyen beilleszkedje-
nek a számukra új környezetbe, saját tempójukban és egyéni 

képességeiknek megfelelően fejlődjenek. Célunk, hogy felkelt-
sük tanítványainkban a tanulás iránti vágyat, olyan módsze-
rekkel, melyek alkalmazkodnak az életkori sajátosságaikhoz. 
Lényeges, hogy szeressék az iskolát, szívesen tanuljanak, és 
pozitív élményekkel gazdagodjanak. Fontos számunkra, hogy 
egymást segítő és megbecsülő közösséget formáljunk a ránk 
bízott gyermekekből” - mondja Brevákné Nánássy Erika.

Folytatás a következő oldalon

Online versenyeztek a BIG-esek
tanulóink 6. A és 
7. F osztályos di-
ákjai, akik az ELTE 
Savaria Regionális 
Pedagógiai Szol-
gáltató és Kutató 
Központ által ren-
dezett országos 
történelem verse-
nyen mérettették 
meg magukat. 
 A nyírbogáti 
Vántus István Ál-
talános Iskola által 
szervezett megyei 
helyesírási versenyen is részt 
vettek iskolánk 1–8. osztályos 
tanulói közül többen is. 
 Azonban a digitális oktatás-
ban, otthonról dolgozó diákok 
sem tétlenkedtek a versenyen 
való megmérettetések tekinte-
tében, hiszen a már korábban 
említett Mesélnek a fák orszá-
gos versenyen a 9. A tanulói kö-
zül Balogh Dzsenifer és a 11. F 
osztály diákjainak sorából Papp 
Virág ért el I. helyezést. 

 Köszönettel tartozunk a 
szervezőknek, akik alkalmaz-
kodva ehhez a nem minden-
napi helyzethez, verseny-
helyzetet teremtenek, ahol a 
diákok megmérettethetik ma-
gukat és nem utolsó sorban, 
élményekkel is gazdagodnak. 

Csonka Éva
magyar nyelv és irodalom - 

történelem szakos
 pedagógus

Minden gyermek tehetséges valamiben
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A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Isko-
la 6.a osztályos tanulója, kiváló sportolója Antal Dávid 
2020. december 4-én valami egészen rendkívüli rekor-
dot állított fel úszás sportágban. Nevezetesen 400 mé-
ter gyorson olyan csúcsidőt úszott, mellyel megdöntötte 
Gyurta Dániel, olimpiai bajnok úszó 19 éven át tartó kor-
osztályos rekordját. Dávid tehetségét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy a fent említett napon ösz-
szesen kilenc versenyszámban állt a rajthoz, s mindegyik 
verseny eredményhirdetésekor a dobogó legfelső fokára 
állhatott. A rekorderrel Kóródiné Tóth Mária munkakö-
zösség-vezető beszélgetett.

Újabb sikeres diák a Kéttannyelvűben!
Antal Dávid: szerintem céltudatos vagyok, de még gyerek

KTM: – Először is szívből 
gratulálok a teljesítményed-
hez. Úgy gondolom, hosszú 
évek munkája érett most be, 
hiszen ezek az 
e re d m é nye k 
magukért be-
szélnek. De 
menjünk egy 
kicsit vissza az 
időben! Tudo-
másom szerint 
elsős korod-
ban kezdted az 
úszást. Mikor 
vettél részt 
az első verse-
nyeden, és ott 
milyen ered-
ményt értél el?
 Antal Dá-
vid: – Igazából 
5 éves korom 
óta úszok. 
Első versenyem Mátészalkán 
volt, arra emlékszem, hogy jó 
eredményeket értem már ott 
is el. 
 KTM: – Hogyan lettél „A” 
kategóriás úszó? Mivel jár ez 
együtt?
 Antal Dávid: – Kaliba 
Viktor bácsi látott bennem 
valamit, és az elért eredmé-
nyek is szerepet játszottak 
benne. Ez együtt jár azzal, 
hogy heti szinten több edzé-
sem lett, és nemzetközi ver-
senyeken vehetek részt. Az is 
jó ebben, hogy sok új barátot 
szereztem.

 KTM: – Nagyon jól tu-
dom, hogy kiválóan teljesí-
tesz nemcsak a medencé-
ben, hanem az iskolában is. 

Hogyan tudod a kettőt ösz-
szeegyeztetni?
 Antal Dávid: – Nehezen, 
mert sokáig tart az edzés, és 
utána kezdek el tanulni. Az a 
szerencsém, hogy könnyen 
tanulok.
 KTM: – Érezted már úgy, 
hogy szeretnél egy hosszabb 
szünetet, s egy kicsit pihen-
ni?
 Antal Dávid: – Nem, sőt 
elég volt, amikor a járvány 
miatt sokáig nem volt edzés. 
Akkor még sok is volt a szü-
netből, mert hiányzott min-
den. 

 KTM: – Mennyire vagy 
céltudatos? Lehet-e ebben 
az életkorban ennyire komo-
lyan venni a sportot?
 Antal Dávid: – Szerintem 
céltudatos vagyok, de még 
gyerek. Ezzel együtt élvezem 
ki a lehetőségeimet.
 KTM: – Izgulsz-e a kü-
lönböző megmérettetések 
előtt? 
 Antal Dávid: – A kis ver-
senyeken igen, a nagy verse-
nyek előtt egyáltalán nem. A 
suliban a dolgozatok előtt iz-
gulok a legjobban (csak ma-

tek előtt nem).
 KTM: – A múltkori 
verseny eredmény-
hirdetése után mit 
éreztél? Tudtad, 
hogy csúcsot is 
dönthetsz?
 Antal Dávid: – Vé-
gig számoltam, és 
amikor 200 méter-
nél felnéztem, akkor 
már éreztem, hogy 
sikerülni fog. Nagyon 
örültem! 
 KTM: – Hogyan kép-
zeled a jövődet? Mi a 
cél?
 Antal Dávid: – Az 
Olimpiáig szeretnék 
eljutni egyszer!

 KTM: – Kik azok, akiknek 
sokat köszönhetsz?
 Antal Dávid: – Az 
edzőmnek, Viktor bácsinak, 
aki meglátott bennem vala-
mit. A családomnak, szüle-
imnek, akik mindenben se-
gítenek. Az iskolámnak, ahol 
mindenben támogatnak. És 
minden barátomnak, akik 
szurkolnak és hisznek ben-
nem.
 KTM: – Példát mutat-
hatsz társaidnak, s ez igen 
dicséretes. További sikereket, 
hasonló eredményeket kívá-
nok neked a jövőben!

Folytatás az előző oldalról

 „A tanítóknak óriási a fe-
lelősségük. A szeretet pedig 
a legnagyobb adomány a ke-
zünkben. A szülők ránk bízzák 
féltett kincsüket, és nekünk 
nemcsak tanítanunk kell a 
csemetéket, hanem nevel-
nünk is nagy szeretettel, tü-
relemmel. Megteszünk min-
dent azért, hogy felfedezzük 
bennük az értékeket. Arra tö-
rekszünk, hogy élvezzék a kö-
zös munkát, hisz öröm nélkül 
nincs hatékony tanulás. Hívő 
emberként segítsük őket az 
egészséges lelki fejlődésben” 
– fogalmaz. Kálvinné Hatva-
ni Brigitta 
 „Pedagógusként és szü-
lőként is tapasztalom, hogy 
az iskolakezdés nagy mér-
földkő a családok életében. 
Az első iskolai élmények na-
gyon meghatározóak min-
denki számára és egész éle-
tünkben kísérik a tanuláshoz 
való viszonyunkat. Kiemelt 
feladatunk az egyéni tehet-
ségek kibontakoztatása. 
Minden gyermek tehetséges 
valamiben, és igyekszünk az 
egyéni értékeket felszínre 
hozni. Drámapedagógusként, 
a Nyírbátori Diákszínpad mű-
vészeti vezetőjeként felada-
tom a kicsik beszéde, önbi-
zalmuk, magabiztos kiállásuk 
fejlesztése. Izgatottan várjuk 
a szeptembert” – állítja Már-
ton Ildikó
 Bízunk abban, hogy 
megtalálják azokat a fontos 
értékeket, melyet iskolánk 
és pedagógusaink képvisel-
nek. 
 Kérjük, figyeljék felhí-
vásainkat, weboldalunkat! 
www.batorirefiskola.hu

Sivadóné Cselenyák Dóra, 
intézményvezető
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A véletlen néha csodákat művel. Életeket, sorsokat 
fordít jó, vagy rossz irányba. Mint például Iváncsik 
Misi esetében.

IVÁNCSIK MIHÁLY – Misi

1959. július 9-én született 
Máriapócson. Ez nem vé-
letlen. Az viszont már igen, 
hogy az iskolában az a Balázs 
Csaba volt a testnevelője, aki 
szerette és tanította is a ké-
zilabdát. Értő szeme hamar 
felfedezte a balkezes fiú te-
hetségét. Mikor eldöntötték, 
hogy Nyírbátorba jön szak-
mát tanulni, Balázs tanár úr 
felkereste Molnár Lászlót 
(Mola), a szintén csodálatos 
balkezes labdaművészt, s fel-
hívta figyelmét Misire.
 Zseniális találkozás volt. 
Akár úgy is fogalmazhatnék, 
hogy Misi betért egy egyirá-
nyú utcába, ahonnan nem volt 
kitérő. Lábbal is jól bánt a lab-

dával, így akár futballista is le-
hetett volna, mondjuk a járási 
bajnokságban. Hát itt van a vé-
letlen csodája. Ugye érthető?
 Következő állomás az 
NYBSC ifjúsági csapata. Már 
az első évben – 1976 – má-
sodik az ifjúsági góllövő lis-
tán, 97 góllal. (Első Kása La-
jos 105 gól.) Aztán az NBII-es 
csapatban szédítette a védő-
ket, kapusokat. A kivételes 
tehetségekre általában jel-
lemző módon edzeni is szere-
tett, nem csak játszani. Gyors 
volt, kemény, jó felépítésének 

köszönhetően elkerülték a 
sérülések. Szakmai körökben 
egyre ismertebbé vált.
 Az igazi áttörést az akkor 
országos rangú, Nyíregyháza 
által rendezett Oázis Kupa 
hozta meg számára. A leg-
jobb magyar csapatok mellett 
pályára lépett a megye NBII-
es válogatottja is, nyírbátori, 
tanárképzős és tiszavasvári 
játékosokkal. Misi meccsen-
ként hét gólt dobott váloga-
tott kapusoknak. Tette mind-
ezt olyan természetességgel, 
mintha ez lenne a világ leg-
egyszerűbb dolga. Innen már 
nem volt visszaút. Jöttek a 
kérők, az ígéretek, a kecseg-
tető lehetőségek.

 Van abban valami egé-
szen csodálatos, hogy a fiatal 
falusi fiú nem szédült meg 
a csábításoktól. Továbbra is 
két lábbal állt az anyaföldön. 
Hogy a Győrhöz kötelezte 
el magát, nem volt véletlen, 
ők voltak a legkitartóbbak. 
Hamarosan sztárok között 
találta magát. Voltak persze 
zrikák, beszólások. Akkori 
poszt-riválisa például meg-
kérdezte tőle: „Honnan jöttél 
paraszt? Oda is menj vissza!” 
A sértést elengedte, szavak 
helyett játékával felelt.

 Ugye nem csoda, hogy 
legendás szövetségi kapitá-
nyunk Kovács László meghív-
ta a válogatottba is? 169-szer 
öltötte magá-
ra a címeres 
mezt, ezeken 
623 gólt lőtt. 
A válogatottak 
örök góllövő 
listáján 7.! A 
Győr csapa-
tával három-
szoros magyar 
bajnok (1987, 
1989, 1990). 
Nyert IHF ku-
pát, kétszer 
világ-, egyszer 
Európa-válo-
gatott. 1989-
ben az év ké-
zilabdázójának 
választották.
 Két olimpián szerepelt: 
Szöulban (1988) 4., Barce-
lonában (1992) 7. helyezett 
lett a magyar csapattal. A 
legnagyobb sikere azonban 
1986-hoz fűződik: a svájci vi-
lágbajnokságon Mocsai Lajos 
irányításával ezüstérmes lett 
a válogatott. Férfi kézilab-
dában ez máig a legnagyobb 
magyar siker. Pályafutása 
vége felé, amolyan leveze-
tésképpen játszott Német-
országban és Ausztriában, a 
játék mellett mindkét ország-
ban edzősködött is.
 A játékkal később sem 
hagyott fel, NBI B-ben, NBII-
ben cunderezett deresedő 
fejjel is. Mert ugye Misit úgy 
ismerik, mint a magyar cun-
derkirályt. Tagja az öregfiúk 
válogatottnak. Nem akármi-
lyen társaság, már tízszeres 
Európa-bajnokok!
 Máriapócson 2014. 
szeptember 12-én új kézi-
labda pályát avattak, melyet 
Iváncsik Mihályról neveztek 
el. Szülővárosa szép emlé-
ket állított ezzel híres szü-
löttének. 2020-ban újabb 
megtiszteltetésben része-
sült: ő lett a Magyar Kézilab-

da Hírességek Csarnokának 
11. férfi tagja. A jelöltségről 
szakemberek, a tagságról a 
szurkolók döntöttek.

 Feleségével, a győri Hor-
váth Edittel, három gyereket 
neveltek: Gergő 270 váloga-
tott meccsen 696 gólt dobott, 
Tamás 117 meccsen 364-et. 
Ádám sérülékenysége miatt 
nem volt válogatott. Apa és két 
fia 556-szor volt válogatott, 
együtt 1683 gólt lőttek. Egy-
szerűen fantasztikus teljesít-
mény! A magyar kézilabda tör-
ténetében egyedülálló bravúr. 
 Misi ma is dolgozik az 
Audi gyárban. Fiai gondos-
kodnak az utódlásról, nem 
csoda, hogy ritkán jut haza a 
szülőföldre.
 Legutóbb 2017-ben járt 
itthon, Gergővel együtt ját-
szott az öregfiúk válogatott-
ban a nyírbátori sport 100. 
évfordulóján rendezett ün-
nepségen. Fantasztikus játé-
kos volt, csodálta őt a világ. 
Számomra a legcsodálato-
sabb mégis az, hogy meg tu-
dott maradni igaz embernek. 
Aki vele beszél, az tudhatja, 
mindig azt mondja, amit gon-
dol. Követésre méltó példa! 
Misikém! Az „óhaza” üdvöz-
letét küldöm szeretettel.
 Ölel barátod:

Szabó Laci



A Szénaréti-tó, a Sárkány 
Wellness és Gyógyfürdő, va-
lamint a Gyulaji erdő szom-
szédságában épült lakópark 
környékén további terep-
rendezési munkák lesznek. 
Magánberuházásként újabb 
társasházak építése várható, 
amelyeknek tereprendezé-

si munkálatait már az idén 
megkezdik. Az önkormányzat 
legfőbb célja, hogy helyben 
tartsa a fiatalokat. A bérlakás 
ennek a folyamatnak az egyik 
fő pillére.
 Nemes Zoltán, a lakó-
park egyik fiatal bérlője kér-
désünkre elmondta: jól érzik 
magukat az új otthonukban. 

Párjával a második emeleten 
egy olyan ingatlant vettek ki, 
ami a tóra néz. Az 50 négy-
zetméter alapterületű lakás-
ban a konyhával egybeépített 
tágas nappali, fürdőszoba, 
hálószoba és előszoba ta-
lálható, amihez nagyméretű 
erkély is tartozik. Szerinte az 
ő erkélyükről a legszebb a ki-
látás.
 „Igaz, új minden, de mi-
vel a lakók közül sok a fia-
tal, ezért bízom abban, hogy 
egy jó lakóközösség alakul ki 
ebben az új lakóparkban” – 
mondta szerkesztőségünk-
nek a fiatal munkavállaló. Azt 
tervezik, lehetőleg két évig 
bérlik majd az ingatlant. 
 A módosított bérlakás-
rendelet szerint egyébként öt 
évig biztosított a bérlők szá-
mára a lakhatás, a szerződést 
pedig egyszer meghosszab-
bíthatják újabb öt évre.

 A bérlakás igénylésé-
nek feltételei változatlanok, 

nyírbátori lakóhelyhez vagy 
nyírbátori munkaviszonyhoz, 
illetve jövedelemhatárhoz 

kötik a jelentkezést. Ezenkí-
vül az ország területén nem 

lehet beköltözhető lakása a 
leendő bérlőnek.

Polyák Dézi

Több mint hatvan la-
kásban találtak eddig 
otthonra az új lakó-
parkban. A Szénaréti 
bérlakások többségé-
ben már megtörtént 
a bérlőkijelölés, és az 
első lakók december-
ben már be is költöz-
tek. A 71 lakásból még 
van 10 igényelhető 
otthon.

Otthonra találtak a Szénaréten
Még tíz lakás bérlőre vár a festői környezetben

Az igényléseket a polgármesteri hivatalban lehet leadni. 
Ezzel és a pontozási rendszerrel kapcsolatban bővebb in-
formációt nyújt  Böszörményi Ágnes ügyintéző telefonon, 
a 06-42-281-042/113-as melléken, vagy e-mailben, bo-
szormenyi.agnes@nyirbator.hu címen.


