
Csak az előző ciklusban 30 milliárd forint működőtőke erősítette 
a nyírbátori ipari potenciált. Az országban is az egyik követendő 
példaként emlegetett Nyírbátori Ipari Parkban éppen a napokban 
avatták fel, s adták át az UNILEVER Magyarország Kft. új gyártó- 
és csomagolócsarnokát. A cégnél jelenleg is zajlik a raktárbázis 
építése. Ezek együttes értéke 17.5 milliárd forint. Az új munka-
helyek száma százzal növekszik. Az ipari park gyáraiba több mint 
160 településről járnak többezren dolgozni. Számtalan kis- és 
közepes vállalkozás is indult, illetve erősödött meg, s a tervek ar-

ról szólnak, hogy 
további, zöldme-
zős beruházások 
is kezdődhetnek 
a városban. Min-
denesetre az ipa-
ri park infrastruk-
túrájára is több 
mint 1 milliárd 
forint pályázati 
pénzt költöttek, 

amiből energiabővítés, buszparkoló és elkerülő út is épült. Az ön-
kormányzat egyike volt a PRIMOM alapítóinak, s nem egy nyír-
bátori vállalkozás jutott valamilyen támogatáshoz az alapítvány 
jóvoltából. A PRIMOM most díjjal ismerte el az önkormányzat 
gazdaságfejlesztési tevékenységét.

Folytatás a 4. oldalon
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30 éve Nyírbátor önkormányzata is csatlakozott 
azokhoz, akik megalapították a Primom Alapít-
ványt. A megye kezdő és kisvállalkozásait támoga-
tó alapítvány most díjjal ismerte el az önkormány-
zat gazdaságfejlesztő tevékenységét.

PRIMOM-díjat kapott Nyírbátor
Példaértékű gazdaságfejlesztés

Korosztályok 
hónapja

 – Októberben két korosztály 
mindenképpen nagyobb figyelmet 
kapott, mint a többi, hiszen a hónap 
elején az idősek ünnepe volt – egy 
nagyszabású emlékkoncerttel – 
majd néhány nap múlva a sportoló-
kat szólították a színpadra, hogy a 
legkiemelkedőbbeket városi kitün-
tetésben részesítsék.
 – Egy jól működő városban a 
társadalom minden rétegének, cso-
portjának éreznie kell a megbecsü-
lést, a törődést. Nagyon fontos, hogy 
a város tudjon gesztusokat tenni a 
különböző társadalmi csoportoknak, 
s tudja jelezni, ha valamit értéknek, 
fontosnak tart. Ezekben az ünnep-
ségekben éppen ez a legfontosabb. 
Egyébként pedig Nyírbátorra joggal 
lehetünk büszkék, a különféle társa-
dalmi szervezetek, civil egyesületek, 
sportolók nagyon aktívak és eredmé-
nyesek.

Folytatás a 2-3. oldalon

Október 13-án a délutáni órákban három halálos áldozattal járó baleset történt 
a biogáz üzem egyik fermentorának üzemen kívül lévő szokásos takarítása, kar-
bantartása közben. 
 A Bátor Trade Kft. biogázüzemének 
területén a soros takarítási-karbantar-
tási munkálatokat végezte egy külső 
vállalkozás munkacsoportja. A nem mű-
ködésben lévő fermentor takarítása volt 
a feladatuk. A munkavégzés közben va-
lamilyen szikra keletkezhetett, és a he-
lyiségben lévő minimális mennyiségű, 
de robbanásveszélyes metángáz és oxigén keveréke felrobbant. A hőhatás re-
akcióba lépett a falra lerakódott kén-dioxiddal, ami nagyon gyorsan fulladásos 
halált okozhat. A robbanásnak három halálos áldozata van. Egyelőre a körülmé-
nyek tisztázatlanok. A vizsgálat folyamatban van. A Bátor Trade Kft. vezetői és 
tulajdonosa részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak. Az üzem környékén 
lévők semmiféle veszélyben nincsenek, a lakossággal kapcsolatos intézkedést 
nem kellett tenni – mondta el a katasztrófavédelem helyettes megyei szóvivője 
Dudás Szilvia.
 Hozzátette: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság fog-
lalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűncselekmény elköveté-
se miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. A három áldozat: két fivér és 
egyikük fia. A rendőrség az eset körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja.

HÁRMAN HALTAK MEG A 
BIOGÁZÜZEMBEN
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KOROSZTÁLYOK HÓNAPJA

Folytatás az 1. oldalról

 – Nyilván Nyírbátorban is érvényes 
lehet az országos arány, azaz itt, mini-
mum a lakosság negyede nyugdíjas. 
Több mint 3000 idős emberről beszél-
hetünk. Vajon a figyelem negyed része 
is rájuk irányul?
 – Ha most, a COVID idején nézzük, 
akkor ez a figyelem jóval több is, mint 
amilyen arányt említett. Ha a kulturális 
programjainkat nézzük, a rendezvények 
szervezésénél is külön gondolunk az idő-
sebb korosztályra. De nézhetjük a támo-
gatásokat, akkor ott is észrevehető, hogy 
kiemelten figyelünk az idősekre. Ugyan-
akkor látni kell, hogy attól, mert idős 
korosztályról beszélünk, ez nem jelenti 
azt, hogy ezek az emberek ne lennének 
aktívak. Egyrészt sokan még dolgoznak 
is, sokan a civil szervezetekben egyesü-
letekben foglalkoznak a város és a kor-
osztályuk ügyeivel, és nagyon jól tájéko-
zottak a város ügyeiben is.  Ami a jövő, a 
közeljövő feladata számunkra, hogy mo-
dernizáljuk az idősellátást. Erre konkrét 
terveink is vannak már. Erről a beszélge-
tésünkben még nyilván lesz szó.
 – Ha már itt tartunk, akkor beszél-
jünk kicsit az idősotthonról is! Az lát-
szik, hogy komoly korszerűsítések, fel-
újítások és bizonyos átszervezések is 
történtek, történnek az intézményben. 
Még belül vannak a tervezett költsége-
ken, vagy többe kerül, mint amennyivel 
számoltak eredetileg?
 – Nagyjából hozzuk a számokat, mi-
közben azért változott az állami normatí-
va, és persze vannak olyan részfeladatok 
a felújításban is, ami nagyobb költségek-
kel járt. Ez most nem is annyira fontos. 
Átvettük, tudtuk, hogy sokat kell az in-

Közösségi együttélés, szénaréti építkezés

„Nemcsak szabályokat alkottunk, hanem ezeket be is fogjuk tartat-
ni. A zöldszámon várjuk az ezekkel kapcsolatos bejelentéseket is. Van 
kivonuló szolgálatunk, amely a bejelentés után a helyszínen tájékozó-
dik, s ha nem tud mindenki megelégedésére szolgáló megállapodás-
ra jutni, akkor értesíti, és intézkedésre kéri a rendőrséget” – mondja 
Máté Antal polgármester a közösségi együttélés új szabályairól. A ri-
porter Nagy Miklós.

tézményre költeni, szóval ez nem gond, 
hiszen a saját elvárásainknak megfelelő 
állapotba akartuk hozni az otthont. Ezt 
értem az infrastruktúrára és főként az el-
látás színvonalára.  A központi gondolat, 
hogy a középpontban az idős ember le-
gyen. Ez mégis csak egy idősek otthona. 
Jó úton haladunk. Most jutottunk el oda, 
hogy a következő 5-10 éves távlatban 
tegyük le a Nyírbátori Idősotthonra vo-
natkozó terveinket és elképzeléseinket.
 – Amúgy mi a visszajelzés az otthon 
lakóitól, vagy a hozzátartozóktól, mit 
szólnak a változásokhoz?
 – Egyrészt a lakók véleményének 
meghallgatása folyamatos, hiszen éppen 
ebből jönnek azok a kérések az intézmény 
vezetésétől, hogy mire van még szükség. 
Ugyanakkor a hozzátartozóktól is tudjuk, 
hogy döntően elégedettek az eddigi vál-
toztatásokkal. Persze, azt is tudomásul 
kell vennünk, hogy egy idősotthoni ellá-
tás nem képes ugyanazt nyújtani, mintha 
az idős embert a szerettei vennék körbe.
 – Váltsunk korosztályt! Elisme-
rik minden évben a legeredménye-
sebb nyírbátori sportolókat, idén 2 év 
legjobbjait is. Ez persze egy kisváros 
azért, vajon nem devalválódik így a dí-
jak értéke?
 – Nem gondolom, hogy azzal csök-
kentenénk az Év Nyírbátori Sportolója 
Díj értéket, hogy idén kapja meg valaki 
a tavalyi évre, s a másik sportoló pedig 
az idei évre. Szerencsére a városban 
nagyon sok kiemelkedő sportolónk van. 
Erős, jó egyesületeink vannak, van kire 
büszkének lennünk. Azt nem baj, ha a 
város lakossága is tudja, hogy itt a Co-
vid19 idején, nagyon nehéz körülmények 
között, de ugyanúgy edzettek készültek, 
hogy amikor ismét lesznek versenyek, 

akkor felkészülten, győzelmi esélyekkel 
tudjanak kiállni. Egyébként pedig tavalyi 
eredményeket értékeltünk a múlt évi dí-
jak odaítélésénél, csak a tavalyi járvány-
helyzet nem tette lehetővé, hogy ezeket 
az elismeréseket akkor adjuk át. Az idei 
versenyek pedig már elég közismertek, s 
tudjuk, láttuk, hogy ki miért kapta ezeket 
a díjakat.
 – A Covid19 negyedik hullámában 
vagyunk, s készül is erre az önkormány-
zat is. Tavaly osztottak maszkokat, a 
nyugdíjasoknak vitaminokat, voltak 
tesztelések. Nyilván ezek következnek 
idén is…
 – Sajnos nagyon sok tapasztalattal 
rendelkezünk már ezen a területen. Idén 
is adunk két nagyon jó minőségű masz-
kot azoknak a városlakóknak, akik idén 
betöltik a 6. életévüket.
 – Arra számít, hogy elrendelik a 
maszkviselést, vagy  „csupán” azért, 
mert tudja, hogy a maszk segíthet a be-
tegség elkerülésében, lassíthatja a jár-
vány terjedését?
 – Biztosra veszem, hogy lesz olyan 
központi rendelet, amely bizonyos zárt 
területekre előírja majd a maszk hasz-
nálatát. Mi inkább azért adunk maszkot, 
hogy nálunk mindenkinek legyen lehe-
tősége saját maga, illetve a környezete 
megvédésére. Maszkot lehet önkéntes 
alapon is használni. A saját intézménye-
inkben is szigorítunk. A hivatalba vagy 
védettségi igazolvánnyal, vagy masz-
kot felvéve jöhet be valaki. Ez lesz igaz a 
könyvtárban és az óvodában is. Ha tehát 
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adunk maszkot, akkor az is elvárható, 
hogy használják.
 –Folytatódik az ellenanyag tesz-
telés, s közben bevezették a vírusszű-
rést is.
 – Hasonlóan a korábbiakhoz, gyors-
teszteket szereztünk be. A régi orvosi 
ügyeleten lehet igényelni a vírus kimu-
tatását gyorsteszt segítségével, szokás 
szerint szerdai napokon. Akinek van vé-
dettségi igazolványa, annak a koronaví-
rusteszt 1000 Ft, akinek nincs oltása, de 
nyírbátori állandó lakos, 2000 Ft, s aki a 
járás valamelyik településéről jön, 2500 
forintjába kerül ez a 
teszt. Az ellenanyag-
szűrés is folytatódik. Ott 
megmaradtak a korábbi 
szabályok. Az önkor-
mányzati intézmények 
és cégek dolgozóit is a 
már megszokott szisz-
témával fogjuk tesztel-
ni. A szűrést, mint ed-
dig is, a Városi Szociális 
Szolgálat munkatársai 
végzik. Mi úgy látjuk, 
hogy a negyedik hullám 
elején kell sok energiát 
fektetni a járvány megfékezésébe. Mi ép-
pen ezért tesszük meg ezeket az intézke-
déseket, mert most tudjuk a legnagyobb 
hatást elérni. Nem véletlen, hogy ismét 
adunk vitamincsomagot az időseknek. 
Ezt tavaly is nagy örömmel fogadták, s 
bízom benne, hogy sokaknak jelentett ez 
is segítséget.
 – A közösségi együttélést ismét 
szabályozták. Miért volt erre szükség? 
Sok bejelentést kaptak a hangos zené-
ről, vagy netán hétvégi ütvefúrózásról?
 – Ha ebből a szempontból nézzük, 
akkor a városnak vannak problémás ré-
szei is.
 – Mennyi olyan szórakozóhely van, 
amelyik ilyen gondokat okozhat?
 –Maximum 3–4. Persze van olyan, 
ahol évente egy-két alkalomról beszélhe-
tünk, de van, amelyikben már gyakrabban 
szól a hangos zene késő este is. Azért kell 
ezt szigorúbban szabályozni, mert ha is-
mertek a keretek, akkor lehet emellett is 
normálisan élni is, szórakozni is. Ez főként 
a nyári időszakban okoz komoly problé-
mákat. Ezek a rendeletek november 1-től 
érvényesek. Szeretném felhívni a figyel-
met, hogy nemcsak szabályokat alkot-
tunk, hanem ezeket be is fogjuk tartatni. A 

zöldszámon várjuk az ezekkel kapcsolatos 
bejelentéseket is. Van kivonuló szolgála-
tunk, amely a bejelentés után a helyszí-
nen tájékozódik, s ha nem tud mindenki 
megelégedésére szolgáló megállapodásra 
jutni, akkor értesíti, és intézkedésre kéri 
a rendőrséget. Nem büntetni akarunk, 
hanem a mindenkinek elfogadható ma-
gatartást szeretnénk ösztönözni. Adott 
esetben a törvény szigorával. (A rendelet a 
16. oldalon olvasható – a szerk.)
 – Hamarosan kezdődik a magá-
nerős lakótömb építése a Szénaréten. 
Hány lakás építése indul el?

 – A most induló beruházásban 63 
lakást és még néhány üzletet építenek 
meg. Ám, már a következő építési terü-
letet is megvette a befektető. Arról van 
szó, hogy jövőre már az új területen is 
megkezdik az építkezést. Ott most egy 
nagyon komoly beruházás, lakásépítés 
indul.
 – Ezt már egy új befektető finanszí-
rozza? A régi, aki a bérlakásokat építet-
te, teljesen „kiszállt” a projektből?
 – Igen, egy új szereplővel állapodtunk 
meg. Teljesen újratárgyaltuk ezt az egész 
fejlesztést. Most úgy látszik, hogy az 
önkormányzat már nem is épít teljesen 
önálló bérlakástömböt. Az az elképzelés, 
hogy ott vegyes tulajdonú ingatlanok le-
hetnek, vagyis az önkormányzat is kész 
lakásokat vásárol majd abból a lakótömb-
ből. Ez az önkormányzat számára nem jár 
pluszkiadással, de az üzemeltetés sokkal 
egyszerűbb és ésszerűbb lehet.
 – Hasonló, egy tömbben lévő laká-
sokról beszélünk, mint az első ütem volt?
 – A most kezdődő beruházás hason-
ló lesz, mármint kinézetre. Ugyanakkor 
ez az új épület gyakorlatilag „zöld lakás” 
lesz. Ezekben megújuló energiás gépé-
szeti rendszer lesz, napelemek lesznek 

rajtuk, és a hőszigetelésük is sokkal jobb 
lesz. Ezeknek a lakásoknak a szokásos 
rezsiköltsége igen alacsony lesz.
 – Ezek egy részét a szabadpiacon 
lehet megvenni, illetve lesznek olyan 
lakások, amelyek önkormányzati tulaj-
donként kapnak bérlőket?
 – Pontosan. Azt is tudni kell, hogy 
az ilyen energiával üzemeltetett lakások 
megvásárláshoz az állam egy sokkal jobb 
konstrukciójú hitelt biztosít. Ezeket akár 
önerő nélkül is meg lehet majd venni. 
 – Mekkora méretű lakásokat alakí-
tanak ki? Volt valamilyen piac felmérés?

 – A lakások mérete 
43–65 négyzetméter kö-
zött lesz. A korábbi igénye-
ket vették alapul. Nyilván 
ezekben az igényekben 
sok változás nem lehet. 
Jövő év végére kell, hogy 
elkészüljön az első tömb. 
Közben 2022-ben elkez-
dődik az újabb építkezés. 
Ezzel párhuzamosan ar-
ról is tárgyalunk, hogy ott 
épüljenek önálló kertes, 
vagy sorházak is.
 – A ciklus végére, azaz 

2024-re hány lakás lesz a Szénaréti la-
kóparkban?
 – Abban bízom, hogy akkorra 200-
300 között lesz az átadott lakások száma. 
Ugyanakkor azt is szeretném most el-
mondani, hogy mi nem csak ezen a terü-
leten tervezünk lakásokat. Már beszéltünk 
az Idősek Otthonáról. Nos, azon a terüle-
ten is komoly beruházások, lakásépítések 
lesznek. Ott egy, direkt az idősek számára 
készülő apartman lakóparkot tervezünk 
kialakítani. Kétféle konstrukcióban gon-
doljuk ezt. Lesz olyan apartman, amelyet 
bérelhetnek, de aki meg akarja venni, arra 
is lesz lehetőség. Olyan idősek számára 
épülnek ezek a kis lakások, akik szeret-
nének önálló ingatlanban lakni, miközben 
rendelkezésükre áll az Idősek Otthona 
minden egyéb szolgáltatása. Ez jelenti az 
egészségügyi felügyelettől a programok-
ban való részvételig mindent, amit az in-
tézmény nyújtani tud. S közben az itt lakó 
idős ember magánszférája is megmarad. 
 – Mi a terv, mikor költözhetnének 
az első lakók?
 – Most úgy látom, hogy a ciklus vé-
gén, vagyis 2024-ben már beköltözhető 
apartmanok, lakások lesznek az Idősek 
Otthona mellett.
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A több szakmai pályázatra közel 200 alkotással 
neveztek. A budapesti KMO Művelődési Központ és 
Könyvtár október 8-ai eseményén átadták a nyertesek 
díjait.
 A „Mindent egy lapra!” elnevezésű közművelődési 
plakátpályázatra 99 munka érkezett, amelyek a szer-

vezetek programjait, 
munkáját népszerű-
sítették. Nyírbátor 
büszkeségére az első 
helyen Vigh Gábor, a Kulturális Központ munka társa 
végzett. A grafikus a több városon át vándorló Mal-
ter filmfesztiválra készült alkotásáért kapta az I. dí-
jat. Az elismerő oklevelet Kiss Szabolcs, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma közművelődésért felelős 
főosztályvezetője, Novák Péter zenész, színész, ren-
dező, az eseménysorozat védnöke és Bordás István 
főszervező, a Magyar Népművelők Egyesületének 
elnöke közösen adták át a kispesti rendezvényen. Gá-
bor tehetsége kivételes, egyedi grafikus stílusa Nyír-
bátor számos plakátjat fémjelzi.
 Polyák Dézi

VÁROSI HÍREK

A Magyar Népművelők Egyesülete idén is 
meghirdette plakát- és fotópályázatait a 
Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat 
alkalmából. 

Nyírbátorban számos lokálpatrióta él. Köztük Makrai Zsuzsa grafi-
kus, zománcművész, aki a „Báthory Emlékév 2021” alkalmából szer-
vezett rajzpályázathoz kapcsolódóan szeptember végén történeti sé-
tákat szervezett a Kulturális Központ munkatársaival együttműködve. 
A nyírbátori mesék, mondák, legendák és hőstörténetek megismeré-
sével sok-sok diák rendhagyó várostörténeti órán vehetett részt.

Országosan is a legjobb 
Vigh Gábor plakátja

Nyírbátor, 
lépj előre 
digitálisan!

 ITT A
 GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom helyi kábel hálózatáról  
érhető el, műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros

PRIMOM-díjat 
kapott Nyírbátor
Folytatás az 1. oldalról

Máté Antal polgármester: – Nyírbátor 
aktívan vett részt az alapítvány vállal-
kozásfejlesztő munkájában. Itt nemcsak 
a város vezetőire, hanem elsősorban a 
hivatal ezzel foglalkozó munkatársaira 
gondolok főleg. A már nyugdíjas Enyedi 
László nevét mindenképpen ki kell emel-
nem. Arra is szeretném felhívni a figyel-
met, hogy a városban igen sok kezdő és 
kisvállalkozás kapott valamilyen formá-
ban támogatást a Primom Alapítványtól.
 – Ezen az ünnepi ülésen vajon 
megkérdezték, hogy mi az a titok, ami-
ért Nyírbátorba ennyi új beruházás ér-
kezett, érkezik?
 MA: – Kétségtelen, hogy sokan hi-
szik, valami titkunk lehet. pedig ez elég 
egyszerűen is megfogalmazható. Hosz-
szú évek óta következetesen alapoztuk 
meg a Nyírbátorral szembeni bizalmat. 
Nagyon jól érzékelhető a már itt működő 
vállalatok részéről felénk irányuló biza-
lom, és ez már szinte önmagában ga-
rancia lehet más, nálunk tervező cégek 
számára is. Polyák Déziszámára is.

„A történeti séta szoro-
san összefügg a Bát-
horyak címerkiállításá-
val, amely az „Őseink 
jelképe – A pecsétektől 
a királyi címerig” elne-
vezést kapta. Mindeb-
ből adódott a gondolat: 
ne csak lássuk a kész 
műveket, hanem adjunk az ifjúságnak lehető-
séget arra, hogy bennük milyen gondolatokat 
ébreszt a kiállítás. A kiindulópont az emlékév 
volt. Nekünk, nyírbátoriaknak, akik büszkék 
vagyunk a Báthoryak építtette templomokra, 
minden évben kötelességünk valamilyen mű-

Történelmi kalandok sétája

fajban ébren tartani a Báthoryakra való em-
lékezést, szóbeszéd tárgyává tenni a legendá-
ikat, a mondáikat, hogy az ifjúság ezen nőjön 
föl, és majd tovább tudja adni a gyerekeinek, 
unokáinak” – mondta Makrai Zsuzsa.
 A Történeti séta 
valóságos vizuális él-
ményt jelentett a di-
ákoknak. Az úti cél a 
Magyar Nemzeti Mú-
zeum Báthori István 
Múzeuma, a Várostör-
téneti sétány, a Refor-
mátus  Templom, illetve 
a Báthori Várkastély és 

Panoptikum volt. Talán mondhatjuk, hogy 
az említettek közül a legtöbben mégis a 
sétányon fordulnak meg.
 „Itt járunk a sétányon nap mint nap. 
Aki ezen a sétán részt vett, ne úgy menjen 
el majd a domborművek előtt, hogy a mel-
lettük lévő táblát meg sem nézte. Legyen 
annyi igénye, hogy elolvassa, mit kell tudni 
a két Báthory házasságáról vagy a Szent-
vér utca legendájáról. Az élő hagyomány 
az, ami rögzíti azt a történelmi tudatot, 
hogy nekünk meg az utódainknak is büsz-
kének kell lenni a Báthoryakra, ez a séta 
lényege” – összegzett a művésznő.

Polyák Dézi

neveztek. A budapesti KMO Művelődési Központ és 
Könyvtár október 8-ai eseményén átadták a nyertesek 
díjait.
 A „Mindent egy lapra!” elnevezésű közművelődési 
plakátpályázatra 99 munka érkezett, amelyek a szer-

kapott Nyírbátor

Nyírbátor 
aktívan vett részt az alapítvány vállal-
kozásfejlesztő munkájában. Itt nemcsak 
a város vezetőire, hanem elsősorban a 
hivatal ezzel foglalkozó munkatársaira 

Enyedi 
 nevét mindenképpen ki kell emel-

nem. Arra is szeretném felhívni a figyel-
met, hogy a városban igen sok kezdő és 
kisvállalkozás kapott valamilyen formá-
ban támogatást a Primom Alapítványtól.
 – Ezen az ünnepi ülésen vajon 
megkérdezték, hogy mi az a titok, ami-
ért Nyírbátorba ennyi új beruházás ér-

 – Kétségtelen, hogy sokan hi-
szik, valami titkunk lehet. pedig ez elég 
egyszerűen is megfogalmazható. Hosz-
szú évek óta következetesen alapoztuk 
meg a Nyírbátorral szembeni bizalmat. 
Nagyon jól érzékelhető a már itt működő 
vállalatok részéről felénk irányuló biza-
lom, és ez már szinte önmagában ga-
rancia lehet más, nálunk tervező cégek 
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MEGELŐZNI A BAJT
„Nem egy kérdőív alapján tudjuk, hogy vannak gyerekek, aki már kipró-
bálta a szert, vagy valamilyen drogot. Ezzel nem azt akarom mondani, 
hogy függővé is lettek, de az első lépést biztosan megtették már ezen 
a borzalmas úton.” Nagy Miklós beszélgetett Horvátné Karsai Hédi al-
polgármesterrel és Kovácsné Posta Enikő szociális munkással.

 – Amikor eldöntötték, hogy mega-
lakítják a Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rumot (KEF), akkor azt tűzték ki célul, 
hogy megakadályozzák a kábítószere-
zést a városban?
 Horváthné Karsai Hédi alpolgár-
mester: – Ez persze lehet a fő cél, de 
nem vagyok naiv. Egyáltalán nem gon-
dolom, hogy ezt a nullára lehetne csök-
kenteni. Azt inkább reálisnak gondolom, 
hogy kevesebb lesz a fogyasztó, vagy 
nem nő a számuk, hiszen közben a ren-
dőrség is dolgozik. A KEF, amiről most 
beszélünk, jelentős segítséget nyújthat 
majd a rendőrségnek is.
 – A KEF most létrejött jó pár szer-
vezet, intézmény s a rendőrség részvé-
telével, de gondolom, a későbbiekben 
csatlakozhatnak majd mások is.
 H K H: – Természetesen várjuk a 
csatlakozókat. Akik most létrehozták 
a KEF-et, s mi is szívesen és örömmel 
várunk még jelentkezőket. Nagyon szé-
les körben jelenlévő, igen súlyos prob-
lémával állunk szemben, s bőven jut 
teendő mindenkinek. Jöhetnek magán-
személyek is.  Olyanokat is várunk, aki-
nek esetleg személyes érintettsége van. 
Egyébként az első, az alapító ülés után 
is jelentkeztek már, hogy dolgoznának 
ebben az új szervezetben. Ilyen csatla-
kozó a görög-katolikus egyház. Azzal az 
indokkal is, hogy náluk is előfordulhat ez 
a gond. Konkrétan a lakásotthonokban 
élő fiatalokat is fenyegeti ez a veszély. 
Jeleztek az Egészségfejlesztési Irodából, 
hogy ők is csatlakoznak a KEF-hez.
 – Ha jól sejtem, akkor a Városi Szo-
ciális Szolgálat Nappali Ellátás részle-
gének a vezetőjét pedig a szociális in-
tézmény delegálta ebbe a szervezetbe.
 Kovácsné Posta Enikő szociális 
munkás: – Számunkra teljesen egyér-
telmű, hogy alapítói vagyunk a KEF-nek. 
Mi szinte naponta találkozunk a drog 
valamelyik pusztító fajtájával. A mi in-
tézményünk eleve foglalkozik a pre-
vencióval, családgondozást folytatunk. 

Gondoljon csak bele, hogy a védőnőink, 
vagy iskolai szociális munkásaink mi 
mindennel találkoznak nap mint nap! Mi 
tényleg a frontvonalban vagyunk.
 – Miután önök a terepen dolgoz-
nak, nyilván közvetlenül is találkoznak 
kábítószer-fogyasztókkal, illetve a ká-
bítószerezés következményeivel.
 KPE: – Van olyan kliensünk, aki ko-
rábban rendszeresen fogyasztott ka-
bítószert. Arról most nem tudok, hogy 
jelenleg is ez lenne a helyzet. Annyi biz-
tos, hogy az utóbbi időben rendszeresen 
eljár hozzánk a nappali foglalkozásaink-
ra. Folyamatosan figyeljük az állapotát. 
Tartjuk a kapcsolatot az orvossal is. Ha 
valakiről tudjuk, hogy korábban fogyasz-
tott kábítószert, esetleg egyéb szereket, 
vagy súlyos alkoholista volt, és esetleg 
azt látjuk, hogy ismét visszaesett volna, 
akkor persze értesítjük a rendőrséget is. 
Mi nem tudjuk eldönteni, hogy pontosan 
minek a következménye az állapotának 
a megváltozása.
 – Korábban forgattunk a város 
„keményebb” részén, s az ott élő idő-
sebb emberek arról beszéltek, hogy 
esténként, éjszakánként kellene ott 
szétnézni, amikor igen sokan már a ká-
bítószerek hatása alá kerülnek. Tehát 
arrafelé nyílt titok, hogy milyen sokan 
élnek ezekkel a szerekkel. Erről a szo-
ciális szolgálatnál tudnak? Egyáltalán 
kellene tudniuk erről?
 KPE: – Persze, hogy jutnak el hoz-
zánk is hírek. Családgondozás során a 
gyerekek elmondják, hogy mi minden 
történik körülöttük. Az biztos, hogy ez 
közös feladat a rendőrséggel, de azt is el 
kell ismerni, hogy az ilyen esetek szinte 
megfoghatatlanok nemcsak a mi, hanem 
még a rendőrök számára is. Az a helyzet, 
hogy amikor konkrétan kellene ezt beje-
lenteni, akkor már ezt nem vállalják fel a 
mi klienseink. Beszélni róla egy dolog, de 
a feljelentés már másik hajó.
 – Alpolgármester asszony! Mi lesz 
a KEF feladata?

 HKH: – Az első és legfontosabb fel-
adat most, hogy egyáltalán működésbe 
hozzuk ezt a szervezetet. Azután arra 
törekszünk majd, hogy a résztvevők osz-
szák meg, cseréljék ki a tapasztalataikat. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy összeállítunk 
egy programot, majd egy cselekvési ter-
vet, s végül ezt megpróbáljuk végrehaj-
tani. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
egyik előmozdítója a rendőrség volt, a 
másik az önkormányzat. A rendőrség-
nek vannak olyan, a témában is kiemel-
kedően jól képzett munkatársai, akiknek 
a segítségével biztos, hogy eredménye-
ket fogunk elérni.
 Az például biztos, hogy tőlünk nem 
a tettenérést várja a rendőrség. Mi első-
sorban olyan programokat szervezünk 
majd, amelyek a megelőzést célozzák 
meg. Nyilván az lenne a cél, hogy a fia-
tal, vagy a célzott „közönség” már ne is 
akarja megismerni ezeknek a drogoknak 
a hatását, mert megismerte, hogy füg-
gőség esetén milyen következményeik 
lehetnek. Ezért tehát mi azt tervezzük, 
hogy olyan programokat állítunk össze, 
amelyeknek utána a gyakorlati haszna 
is megmutatkozik. Teljesen nyilvánva-
ló célkitűzésünk, hogy az iskolákban 

legyenek gyakoriak és hatásosak a fel-
világosító eseményeink. Az is fontos, 
hogy minél szélesebb körben tudják, ha 
drogfogyasztás jeleit tapasztalják va-
lahol, vagy valakinél, akkor hová, illetve 
kihez forduljanak. Ráadásként még azt is 
szeretnénk elérni, hogy ezekkel a prob-
lémákkal ehhez a fórumhoz forduljanak 
az emberek. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy gyakorlati tapasztalatokat szerez-
zünk, mert nyilván sokkal erőteljesebb 
hatása van a gyakorlati dolgoknak, mint 
a csupán elméleti képzésnek.
 – Nos tehát a Városi Szociális Szol-
gálat munkatársai pont ezeket a gya-
korlati és ”elrettentő” példákat hozzák 
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majd a KEF tagjai elé? Na és persze azt 
is megoszthatják majd a többiekkel, 
hogy milyen jelekből következtethe-
tünk a probléma jelenlétére?
 KPE: – Ez egészen bizonyos! Miután 
mi a terepen vagyunk, van is tapaszta-
latunk, ezt szívesen tesszük „közkincs-
csé”. Biztosra veszem, hogy nagyon ta-
nulságos beszámolókkal tudunk majd 
szolgálni a fórum tagjainak. De, s ez is 
nagyon fontos a mi munkánkban: mi 
a prevencióban is komolyan részt ve-
szünk. Munkatársaink jelen vannak az 
iskolákban is, ahol az osztályfőnöki órá-

kon is lehetőségeket kapnak, hogy se-
gítsenek elkerülni ezt az egyre nagyobb 
fenyegetést jelentő gondot.
 – Ilyen konkrét feladata is van az 
iskolai szociális munkásnak?
 KPE: – Persze. S van is számtalan 
gyakorlati példájuk, sajnos. A mi munka-
társaink már jó ideje foglalkoznak ezzel a 
témával.
 HKH: – Szerencsére a KEF-ek mű-
ködésének támogatására kiírtak egy 
pályázatot. Erre mi is pályázunk, és ezt 
csak úgy tudjuk megtenni, ha elkészít-
jük a konkrét cselekvési tervet, szakmai 
programot.
 – Már elnézést, de ki állítja össze 
ezt a programot?
 HKH: – Természetes, hogy olyanok 
működtek közre, akiknek van erre tudá-
sa, tapasztalata, gondolata. Azaz a Vá-
rosi Szociális Szolgálat munkatársaihoz 
fordultunk. Addiktológust kértünk fel, 
s nyilván segítenek a rendőrségi szak-
emberek is. A leghitelesebbek ma ők 
ezen a területen. Ezzel a szakmai prog-
rammal remélünk támogatáshoz jutni. 

Az is biztos, hogy záros határidőn belül 
elkészül majd a helyi drogellenes straté-
giánk, ehhez pedig a konkrét cselekvési 
terv is. Ez utóbbiak kidolgozásában már 
– bízom benne – egy sokkal szélesebb 
kör vesz részt. Itt konkrétan mindazok-
ra gondolok (intézmények, szervezetek, 
magánszemélyek), akik beléptek a KEF-
be. Ami a konkrét megvalósítást illeti, azt 
szeretnénk, hogy kisebb munkacsopor-
tok alakuljanak. Az elméleti, de az ope-
ratív munkát is sokkal hatékonyabban 
végezheti egy kisebb létszámú alakulat, 
mint egy nagy szervezet. A munkacso-

portok produktumainak „összefésülé-
sét” végzi el majd a teljes KEF.
 – A szociális szolgálat tapasztala-
tai csak egy korosztályra vonatkoznak, 
vagy a teljes „korfára”?
 KPE: – Sajnos teljes, szinte nincs 
olyan korosztály, ahonnan ne lenne rossz 
tapasztalatunk. Na, de persze ez a felada-
tainkból is következik, hiszen a védőnőink 
már a születésnél ott vannak, az idősko-
rúak gondozása pedig jelzi, hogy az életük 
végéhez közeledők is a klienseink között 
vannak. Ami szomorú, hogy az általános 
iskola felsős gyerekei, vagy középiskolások 
is konkrétan érintettek ebben az ügyben. 
Ezt konkrétan az anonim kérdőívek vála-
szaiból tudjuk. Nem egy kérdőív alapján 
tudjuk, hogy vannak gyerekek, akik már ki-
próbálták a szert, vagy valamilyen drogot. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy már 
függők is lettek, de az első lépést biztosan 
megtették ezen a borzalmas úton. Ha má-
sik oldalról akarjuk megközelíteni, akkor 
arra is van példa, hogy az idősebb ember 
beszámol arról, hogy a gyereke, vagy az 
unokája drogfogyasztó.

 HKH: – Van arra is példa, hogy olyan 
családban születik kisbaba, ahol a szülő, 
vagy szülők drogfogyasztók. Ebből pedig 
az következik, hogy a védőnőnek kell va-
lamilyen lépéseket tenni a baba bizton-
sága érdekében.
 – Kiket céloznak meg a programja-
ikkal?
 HKH: – Természetesen főleg az is-
kolai korosztályt. Már csak azért is, mert 
egyrészt ők a veszélyeztetettek, más-
részt pedig, ha nekik szervezünk prog-
ramokat, akkor itt biztosan nagyon sok 
embert érünk el. De célközönségünk a 
fiatal felnőttek széles rétege is. Gondol-
junk csak bele, hogy milyen hatások érik 
a nagyvárosi iskolákba, munkahelyekre 
kerülő fiatal nyírbátoriakat! Nem baj az, 
ha van ismeretük, hogy minek mi lehet a 
rettenetes következménye. Adott eset-
ben mutathatunk olyan negatív példát, 
ami lehet visszatartó. De valójában mi is 
inkább hiszünk a pozitív példák erejében.
 – Amikor a szociális munkás ta-
lálkozik a drogfogyasztókkal, és erről 
beszélnek, akkor mit mondanak, miért 
„nyúltak a szerhez”?
 KPE: – A mi tapasztalataink főként a 
nagyon nehéz körülmények között élők-
re vonatkoznak. Azt tudjuk, hogy a „szer” 
boldogságérzést ad. Nyilván ez egy pót-
cselekvés. Menekülés a sivár élethely-
zetből.
 – Mit lehet ezzel szembe állítani?
 KPE: – Kezdjük azzal, és tisztázzuk 
is, hogy ebből kikerülni borzasztóan ne-
héz. A legjobb, ha el sem kezdi valaki. 
Vannak természetesen elvonók, s van 
a küzdelem, de tudjuk, hogy ez nagyon 
megviseli az embert. Könnyebb inkább el 
sem kezdeni, mert utána a lejtőn megáll-
ni már szinte emberfeletti erőt igényel. 
Ehhez évtizedek is kellenek. Ugyanakkor 
azért vannak jó példák, amikor ez sike-
rül, de én is inkább a megelőzésben lá-
tom a megoldást.
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Régimódi vagyok. Picit. Vagy inkább analóg-
nak mondanám magam. Ez tulajdonképpen 
illik is egy könyvtároshoz. Viszont nehéz-
kessé teszi a kommunikációt a 10 eszten-
dős keresztlányommal. Ő 
már digitális. Írogatunk. Így 
megy ez manapság. Előve-
szem a telefonom, rálehelek, 
óvatosan megtörlöm a kijel-
zőt a pulcsim ujjával, és írok. 
Egyszer látta is ezt a csuda-
vicces algoritmust, és kérdőn 
nézett rám, majd megjegyez-
te: „Senki nem látja, hogy 
tiszta kijelzőn pötyörögsz-e, 
vagy sem. Ezt tudtad?!”
 Ezen nyilván jót derül-
tünk, de nem volt őszinte a 
mosolyom… És akkor sem az, 
amikor hosszasan taglalom, hogy mi újság 
felém, és kérdezem, hogy vajon vele mi, 
és a válasz egy aprócska rajz. Nálam meg 
fejvakarás. De most képzeljétek el, hogy 
ilyen időket élünk, kedves Olvasók! Smiley. 
Mert neve is van neki. Most megpróbálok 
modern lenni, és smiley-kkal leírni, hogy mi 

újság a könyvtárban. Szeptember 8. volt az 
olvasás világnapja. Mikor kitaláltam, hogy 
minden kölcsönzőt és új beiratkozót aján-
dékozzunk meg, akkor a kacsintós smiley 

voltam. Akkor pedig a huncut 
kacsintós, amikor berendez-
tem a vitrint és a kölcsönző 
teret ajándékokkal.  Amikor 
alig vártam, hogy jöjjön va-
laki, akkor a kipirult arcú, a 
lázrózsás, lelkes. Amikor jött 
valaki, akkor pedig a szem-
pillarebegtetős és a meg-
hatott smiley. Aztán a fogyó 
vászontáskák láttán a büsz-
ke és a szemüveges okoska 
keveréke. Amikor a prezen-
tációt egy egész osztállyal 
nézhettem meg, és együtt 

rajongtunk a könyvtárért, akkor a szivecs-
ke-szemű, a már-már szerelmes. Vagy 
leginkább teljesen az. És amikor a kis köl-
csönzőnk azt mondta: „Anya! Most valami 
olyat vigyünk, ami már volt nálunk”, akkor 
meghatott, pusziküldős és szerelmes egy-
szerre. Mert ez már profizmus. Az újraolva-

sás. Ez igazi könyvszerelem. Amikor vissza-
érkeztek – az Országos Könyvtári Napok 
alkalmából közzétett – keresztrejtvények 
az alsósoktól, az online vetélkedőnk a fel-
sősöktől, akkor pedig olyan volt, hogy azt 
már nem lehet egy csöppnyi rajzba beszo-
rítani… Oda már szavak kellenek. Sok szép 
főnév, melléknevek, jelzők fura kavalkádja. 
Csupa-csupa olyan dolog, ami az olvasás 
egyáltalán nem káros következménye. 
Amikor nem akarunk és nem tudunk rövi-
díteni, amikor ezer írásjel ötlik fel, amikor 
egy mondat hirtelen többszörösen ösz-
szetetté válik a lendülettől, hogy szavakba 
öntsük, hogy elmondjuk, kifejezzük, átad-
juk, megértessük, megköszönjük… Szé-
pen. És a leírt betűk kis lényekké válnak, 
áramlanak, képeket rajzolnak, fejlesztenek, 
fegyelmeznek, gondolkodtatnak, nyitják a 
világegyetemet együltő helyünkből, ren-
dezetté tesznek, erőfeszítés nélkül segíte-
nek a koncentrációban, hogy minden sor 
sajátunkká váljon. No, ez már igen! Ez már 
ünneplésre méltó. Köszönjük, hogy Velünk 
tartottatok és együtt ünnepeltük az olva-
sást és a könyvtárat! Erről most ez jutott az 
eszembe:  

Szláma Gabriella

A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesüle-
te tagjai is részt vettek a 31. Szüreti fel-
vonuláson. Nagy izgalommal készültünk 
a dekorációval, az ősz termések begyűj-
tésével, amelyekkel feldíszítettük a kis 
teherautót, amelynek platójára a szüre-
telő asszonyokon kívül még szőlődaráló 
és szőlőprés is került a hordóra, amellyel 
nagyon finom must készült.Az egyesüle-
tünk egyik része ilyenkor felvonul, másik 

része a rendezvény látogatóinak zsíros kenyeret és limonádét készít.
 A zsűri is értékelte a munkánkat, III. helyezésben részesültünk. 

Tóth Árpádné,  elnök

A nagy múltú rendezvény első helyszíne 
Nyírbátor központja volt, ahol számos he-
lyi óvoda, iskola, egyesület, civil szervezet 
vonult fel a szüreti hangulatot bemutatva, 
népi ruhában, szépen feldíszített lovassze-
kerekkel. A vonulás közben több csoport is 
előadással készült. Felelevenítették a ha-

gyományokat, népi körjátékokat, táncokat 
adtak elő vagy éppen a szürethez kapcso-
lódó verseket, mondókákat szavaltak a 
kisbírók. Most is, mint mindig, komoly tö-
meg gyűlt össze. Egyrészt sokan voltak a 
résztvevők, másrészt pedig nagyon sokan 
voltak a kíváncsiskodó érdeklődők. A Bátor 

Televízió élőben közvetí-
tette a vonulást, miköz-
ben a stúdióban szintén 
élőben beszélgettünk 
azokkal, akik harmincegy 
évvel ezelőtt kitalálták ezt 
a rendezvény. Egy kis idő-
re mindenki megáll ilyen-
kor Nyírbátorban, mert 
ez a mosoly, a vidámság, 
a jókedv és a derű ideje a 
városban. A felvonulást 
követően a Papok rét-
jén folytatódott a színes 
program. Népi játszótér, 
kézműves foglalkozások, kovács- és öt-
vösbemutató, kukoricamorzsolás, must-
kóstolás, móka és kacagás várt a közel 
ezer érdeklődőre. A színpadon különböző 

modern lenni, és smiley-kkal leírni, hogy mi szerre. Mert ez már profizmus. Az újraolva- Szláma Gabriella

Televízió élőben közvetí-

produkci ókat láthattak a résztvevők, este 
pedig a Kicsi Gesztenye Klub Show és Ka-
sza Tibi koncertjén szórakozhattak.

Polyák Dézi

Megpróbálok modern lenni

Szüret!
Idén sikeresen megszervezték a 
Szüreti felvonulást szeptember 
24-én. Tavaly a pandémia miatt 
erre nem volt lehetőség.
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Az önkormányzat hagyományt teremtett a tehetséges sportolók 
elismerésével. A Kulturális Központban október 8-án elismerő 
oklevelet kaptak azok a nyírbátori kötődésű sportolók, akik több 
megyei, regionális versenyen dobogós, országos, nemzetközi 
versenyeken 1–10. helyet értek el.
 A képviselő-testület 2017-ben a 100 éves nyírbátori sport 
tiszteletére megalapította a Nyírbátori Centenáriumi Sport Ér-

demérem kitüntetést. Tavaly a pandémia 
miatt elmaradt a díjkiosztás, amelyet 
idén pótoltak. Nyírbátorban a 2020-as év 
sportolója Antal Dávid régió válogatott 
úszó, a 2021-es év sportolója Majoros 
Bence válogatott asztaliteniszező, olim-
pikon lett.
 Különdíjat kap-
tak a kiemelkedő 
eredményeket elért 
sportolók: ifj. Feke-
te György kettes-
fogathajtó, Szakács 

Róbert négyesfogathajtó, Vadon Roland 
sporthorgász, Tölgyes Dorottya asztalite-
niszező, Kerezsi Csenge karatés, Bégányi 
Ábel úszó.
 Elismerésben részesültek a nyírbáto-
ri általános- és középiskolák tehetséges 
sportolói, így a Báthory Anna Református 
Általános Iskola és Óvoda, a Báthory Ist-

ván Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Gimnázium, az LMA 
Nyírbátori Tagintézménye, a Nyírbáto-
ri Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola tanulói. Továbbá köszöntötték a 
Nyírbátorban működő sportegyesületek 
által felterjesztett kiváló sportolókat, így 
a Nyírbátori Lovas Egyesület, az Arany 
Sárkány Focisuli, a Bátor Karate Sporte-
gyesület, a Bátori Sárkány Úszóegyesület, 
a Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület 
versenyzőit.

Polyák Dézi

VÁROSI HÍREK

Különdíjban részesültek

Antal Dávid

Majoros Bence

Elismerték a tehetséges sportolókat

Nyírbátorban tartotta rendes évi közgyűlését a Jogász 
Egylet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete október 
8-án. Az ülés témájának a város hírneves szülöttjének, Dr. 
Kovács István akadémikus, jogászprofesszor munkásságát 
választották. Dr. Kovács István, aki 100 éve született Nyír-
bátorban, elsősorban az alkotmányossággal foglalkozott 
és a Szegedi Egyetemen volt évtizedekig tanszékvezető. Az 
ünnepi ülést követően a városháza falán leleplezték a jogász 
professzor emléktábláját.

A múlt ismerete és tisztelete nélkül lehetetlen biztos jö-
vőt építeni. Szinte minden évben lehetne a mottója a Nyír-
bátorban most már több mint 30 éve indult ünnepségnek, 
amit a kenyérmezei csata évfordulóján tartanak a reformá-
tus templomban. A nevezett csata 542 évvel ezelőtt fényes 
magyar diadallal zárult, ami jelentősen befolyásolta a kö-
zépkori Nyírbátort és ezzel az egész város történetét.
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A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete tagjainak egy ré-
szével Nyíregyházára utaztunk, ahol délelőtt a Jósa András 
Múzeum kiállításait tekintettük meg, majd a finom ebéd 
után részt vettünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége által szervezett ünnep-
ségen melyet az idősek világnapja alkalmából rendezett a 
szövetség vezetősége.

Tóth Árpádné, az egyesület elnöke

Idősek Világnapja alkalmából a Báthori István Nyugdíjas 
Klub és Nyírbátor Város Szociális Szolgálata a nappali ellá-
tás és a nyugdíjas klub tagjainak ünnepséget szervezett. 
A műsor keretében verseket, énekeket adtak elő Polyák 
Antalné, Madarassy Béláné, Szabó Szilárd, Duka Jánosné, 
Deme Ferencné, Katona Lajosné és Guti Piroska. Örülünk, 
hogy mindenki jól érezte magát, és együtt ünnepelhettünk.

Kovácsné Posta Enikő

Gyorsteszt - folytatódik a szűrés
Nyírbátorban jelenleg nincs PCR tesztelőhely, legközelebb 
Nyíregyházán - különböző helyszíneken - végeznek ilyen vizs-
gálatokat.
 Városunkban továbbra is folytatják a tesztelést – gyors-
tesztek, IgG –, továbbá megkezdték az orr-garat gyorstesztek 
végzését, ugyanabban az időpontban, mint a vértesztet, szer-
dánként 8:30-tól 10:30-ig és 14:30-17:00 óráig a szokásos 
helyszínen, a régi orvosi ügyeleten.

Ha szeptember, akkor szüret…
 Egyesületünk, melynek egyik célja a hagyományok ápolása, 
idén is részt vett a város Kulturális Központja által szeptember 
24.-re szervezett színes, vidám felvonuláson.
 Ebéd után feldíszítettük a lovas fogatot, majd vidám éneklés 
közepette felvonultunk a főtéren át a Papok rétjére.
 Menetelésünk elején alkalmi „kisbírónk”, Oláh Mihály az ép-
pen aktuális helyzetnek megfelelő hirdetményt intézett a város 
lakóihoz, míg egy különítményünk a Papok rétjén már javában 
préselte és kínálta a résztvevőknek a „hegy levét”, azaz a mustot. 
 Egyesületünk férfi kórusa mellett pattogó ritmusú katonanó-
tákkal szórakoztatta a rendezvényre kilátogatókat.
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Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata

Nyitunk a jövőre!

NYÍRBÁTOR TECHNOLÓGIAI 
ÉS INNOVÁCIÓS KUTATÁSI 
KÖZPONT

I. RÉSZ

A kutatási témák fókuszában egy-
részt olyan társadalmi és gazdasági 
problémák állnak, mint a területi 
egyenlőtlenségek javítása, a vidéki 
élet fenntarthatósága vagy az élel-
mezésbiztonság megerősítése. Más-
részt a digitalizáció által biztosított 
lehetőségek alkalmazása a precíziós mezőgazdaság fejlesztésével. 

A területi egyenlőtlenségek kérdése egyike a leginkább aktuális 
témaválasztásoknak világszerte. Az egyenlőtlenség számos további 
problémakör eredője és gócpontja egyben, amelyek között nemcsak 
a vizsgált régióra, hanem akár a világ egészére is vonatkozó tendenci-
ákat lehet kimutatni. A területi egyenlőtlenségek elemzése azért is bír 
kiemelkedő relevanciával az Észak-Alföldi Régió és tágabb értelemben 
véve Magyarország esetében, mert a kérdés történelmi vetületei alap-
ján lehet napjainkra is érvényes konzekvenciákat levonni. Az 1990-es 
évek Magyarországán végbement gyors társadalmi-gazdasági válto-
zások következtében a területi egyenlőtlenségek jelentősen átstruk-
turálódtak. A folyamat különböző területeket más és más mértékben 
érintett. Az átalakulás országos egészét tekintve az átlagoshoz hason-
ló változásokat mondhat magáénak az Észak-Alföldi régió. Mindez 
azonban csak a jelenség megalapozása szempontjából fontos kérdés, 
a vizsgálat középpontjába a napjainkban aktuális és a jövőre mutató 
kérdések elemzései kerülnek. A területi egyenlőtlenségek vizsgála-
ta olyan, szélesebb körű közérdeklődésre is számot tartó témakörök 
vizsgálatához is elvezethet, mint amilyen például a migráció kérdése. 
A területi egyenlőtlenségek vizsgálata szempontjából kiemelt jelen-
tőséggel bír azon referenciapontok kijelölése, amelyekre alapozva a 
viszonyításokat és az összevetéseket el lehet végezni. A hazai és nem-
zetközi összehasonlító elemzések elvégzése olyan kutatási eredmé-
nyekre vezet, amelyeket nemzetközi fórumokon publikálva be lehet 
emelni a tudományos közélet nemzetközi körforgásába is továbbá a 
kutatás célja lehet, hogy a térség egészében, továbbá a belső és külső 
perifériákon a területi egyenlőtlenségek hosszabb távú stabilizálódá-
sát megakadályozó tényezők feltárásra kerüljenek, mely eredmények 
hasznosítása rögtön indikátorként szolgálhat az ipar felé, hogy milyen 
innováció alkalmazására van szükség a térségi egyenlőtlenségek csök-
kentése érdekében. A kutatások kellő alapot jelenthetnek, hogy a ré-
giót célirányosan dinamizálni lehessen akár a perifériák polarizáltabb 
fejlesztésével, a kialakult területi egyenlőtlenségek kezelésével, a ver-
senyképesség egyes területeken történő javításával, továbbá az elma-
radt területek további felzárkóztatásával. Az első két évben létrehozott 
elemzések hatékony alapként szolgálhatnak a kutató központ későbbi 
kutatási irányainak kijelölésében. 

A meghatározó részben mezőgazdasági termelésből élő Észak-Alföl-
di Régió számára kiemelt lehetőséget jelent a napjainkban égető kérdé-
sé váló élelmiszer-biztonsági folyamatokba, fejlesztésekbe való közvet-
len bekapcsolódás. Amennyiben a nemzeti összélelmiszer-biztonsági 
kérdések stratégiai jelentőségűek, abban az Észak-alföldi Régió – szer-
kezetéből adódóan – kulcsszerepet tölt be. A gazdasági (üzleti/fenn-
tarthatósági) és (élelmiszer) biztonsági kockázatok kölcsönhatásaiból 
adódóan a kutatás fontos hozadéka lesz, hogy azáltal a térség kitettsé-
ge, az esetleges rejtett kockázati elemek jobban megismerhetőbbekké 

válnak, vagyis annak eredményei a nemzeti megelőzési programokban 
közvetve/közvetlenül hasznosíthatókká válnak. Az élelmezésbiztonság 
megvalósítása egyike napjaink globálisan is leginkább aktuális kutatási 
témaköreinek. A növekvő számú népesség élelmiszerek iránti igényei-
nek kielégítése egyre nagyobb kihívást jelent világszerte, hiszen nem-
csak a népességnövekedés indukálja az elfogyasztott élelmiszer-meny-
nyiség emelkedését, hanem a változó táplálkozási szokások elterjedése 
is. A globális jólét eredményeként ugyanis a világnépesség egyre na-
gyobb hányada engedheti meg magának, hogy magasabb hozzáadott 
értéket képviselő és nagyobb tápanyagértékű élelmiszereket fogyasz-
szon. Az étkezési szokások változása körében külön ki kell emelni a 
húsok és tejtermékek egyre növekvő fogyasztását, illetve a fogyasztott 
termékek szerkezete körében tapasztalható változásokat is. Globálisan 
egyre növekszik – példának okáért – a baromfihús fogyasztása, ame-
lyet részben a húsfajta relatíve alacsony költségű és gyors előállítása, 
részben a megfizethető fogyasztói ára, részben pedig a különböző vi-
lágvallások táplálkozási előírásainak való megfelelősége magyaráz. A 
mezőgazdasággal szemben támasztott, egyre fokozódó globális igé-
nyekkel az Észak-Alföldi Régióhoz hasonló agrárterületeknek is szem-
be kell néznie. Jellemzően hiányzik a meglevő erőforrások logisztikai 
kapcsolata, így a helyi erőforrások hatékony kihasználása, értékláncba 
szervezése azzal, hogy szükséges a hosszútávú hármas fenntarthatóság 
(természeti, társadalmi, gazdasági) együttes figyelembevétele, harmó-
niában az ENSZ által megfogalmazott fenntarthatósági célokkal. A régió 
2021-es stratégiai programja alapján erősség a gyümölcstermesztés, ál-
lattenyésztés, a helyi termékek országos kínálata, jelentős a tájjellegű, 
biotermékek iránti növekedett kereslet. Veszélyként említhető mind az 
aszály, mind a belvíz, a határon túl eredő folyók szennyezettsége. Li-
mitáló tényező a nagy területen előforduló kedvezőtlen talajminőség. 
Ezek alapján körvonalazhatók a főbb kutatási területek, úgymint a talaj 
termőképességének fenntartása, javítása, a víztakarékos gazdálkodás, 
a vegyszermentes gazdálkodás helyi lehetőségei, a méhállományok 
egészségi állapotának megőrzése, a termésbiztonságot jelentő techno-
lógiák fejlesztése, posztharveszt (betakarítás utáni tárolás alatti minősé-
get befolyásoló) technológiák fejlesztése, a lokális körkörös gazdaságra 
való áttérés elemeinek kutatása.

Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája (1163/2020. [IV. 21.] 
kormányhatározat) az élelmiszer-biztonságot, illetve az élelmiszerlánc 
biztonságát az egyik legfontosabb globális kihívásként azonosította, 
kiemelve a hazai termelés és ellátás stratégiai jelentőségét. A stratégia 
előirányozta egy, a teljes élelmiszer-láncolat adatait tartalmazó infor-
matikai rendszer létrehozásának szükségességét (172. szakasz), amely-
nek tudományos háttere jelenleg még nincs teljeskörűen kidolgozva. 
Jelen kutatás egyik primer célkitűzése, hogy – ezt pótolva – hozzájárul-
jon egy, a hazai élelmiszerellátó-rendszer koordinációját segítő infor-
matikai alkalmazás kialakításához.   

„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
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De hogy lett a gépész végzett-
ségű fiúból mezőgazdasági 
vállalkozó? Úgy, hogy adódott 
egy lehetőség, s ő feleségé-
vel, Pellei Gabriellával meg-
ragadta azt. Szarvasmarhát 
tenyésztett, de gyermekkori 
vonzalma révén lovakat is tar-
tott. Aztán a kiváló fogathajtó 
Bartha István segédhajtója 
lett. Innen már csak egy lépés 
volt, hogy saját fogatot állít-
son ki, és kezdjen versenyezni 
a „C” kategóriában. Fokoza-

tokat lépett, egyre ismertebb 
lett szakmai körökben.
 Az már a kezdetekkor ki-
derült, hogy jó szeme van a lo-
vak kiválasztásához. Vásárlás-
kor ma is ő a „szem”. Vett olyan 
lovat, melyet mások már a vá-

Apa és fia. A kettesfogathajtás kiválóságai, a nyír-
bátori sport büszkeségei. Az apa a magyar „fedeles 
király”, fia most lett világbajnok. Gyuri Nyírderzsben 
született (1963), Nyírbátorba nősült, Bátorliget-Új-
tanyán telepedett le.

ID. ÉS IFJ. FEKETE GYÖRGY – Gyuri és Gyurci
(ÉDENTŐL TÁVOL – DE A VILÁG TETEJÉN!)

góhídra szántak. Ma csodálja 
a világ, a vételár százszorosát 
is ígérték már érte. Négyszer 
nyert fedeles bajnokságot, 
fiával, Gyurcival, csapatbaj-
nokságot. Mert felnőtt a két 
gyerek. Eleinte mindkettő a 
fogathajtással kezdte. Gyur-
ci az agrármérnöki diploma 
megszerzése után is maradt 
a sportágnál, Gabriella egy vá-
ratlan húzással a foci mellett 
döntött. A versenyeken persze 
ő is közreműködik, szakszerű-

en teszi a dolgát. Gyurci 
tizenöt évesen kezdett 
hajtani. Tehetsége példás 
szorgalommal is páro-
sult. Édesapjától tanulta a 
szakma alapjait, de hálá-
val, szeretettel emlékezik 
a nemrég elhunyt Bartha 
Istvánra. Édesapja után 
őt tekinti edzőjének. Sok 
segítséget kap Geszterédi 
Lászlótól is, aki a Nyírbá-
tori Lovas Egyesület elnö-
ke. Édesapja nyomdokait 
követve gyorsan jöttek az 

eredmények. Egyre többször 
fordult elő, hogy az első és 
második helyet egymás között 
osztották el. Sikerei révén neve 
megkerülhetetlenné vált a vá-
logatott összeállításánál. Idén 
a hollandiai Kronenbergben 

rendezték a kettesfogathaj-
tás világbajnokságát. Gyurci 
is kerettag lett, ám, hogy kik 
lesznek a csapat tagjai, az csak 
a helyszínen dőlt el. Tulajdon-
képpen csak egy hely volt ki-
adó. (Lehet fantáziálni.) A szö-
vetségi kapitány bennfentesek 
számára kissé merésznek tűnő 
döntéssel erre Gyurcit jelölte. 
Adva volt három csodaló: Car-
men, Szellő, Dinó.
 A ló önmagában is a te-
remtés legnagyobb csodája 
az ember után. Az irodalom, 
a képzőművészet állandó 
témája. A VB előtt derült ki, 
hogy a kocsi nem a legkor-
szerűbb. Kicserélték. Normál 
esetben a kocsival „össze-
szokni” egy-két év gyakorlás 
eredménye. Gyurcinak még 
egy hónapja sem volt erre. 
Azt mondja, szinte éjjel-nap-
pal a kocsin volt. Néha még 
rajta is aludt. Tudni kell, hogy 
az ilyen szintű lovak, kocsik 
egyenként euró tíz- és száz-
ezrekbe kerülnek. De Kronen-
bergre összejött minden. Az 
orvosi ellenőrzésen derült ki, 
hogy Carmen lesérült. Szel-
lő ki sem utazott, ő Szakács 
Robi négyes fogatában sze-
repelt a Kincsem Parkban 
rendezett négyesfogathajtó 
Európa-bajnokságon.
 A csapat az idegösszeom-
lás határán. Telefon Pestre, 
Gyuri kocsival, utánfutóval ro-
bog Szellőért. A másnapi állat-
orvosi vizsgálatra oda kellett 

érniük. Odaértek! Egy nap pi-
henője volt a lónak. Hát mi ez, 
ha nem a csodák sorozata?
 A díjhajtás nem sikerült. 
Lepontozták őket. A pontozá-
sos sportágakban sok minden 
megtörténhet… Gyurci volt a 
névtelen újonc, ennek meg-
felelően kapta a pontokat. 
Bizony Újtanya nagyon mesz-
sze van Édentől! Maratonban 
második, akadályban első lett 
a világon! Ja, ezeket digitális 
kijelző méri! 
 A magyar csapat Gyurci 
szenzációs hajtásának kö-
szönheti világbajnoki címét. 
Mindezt saját fogattal, saját 
erőből. Hogy mennyit kap-
tak a világbajnoki címért? Ezt 
kérdezzék meg a Fekete csa-
ládtól, de csak akkor, ha jóked-
vükben vannak.
  Hogy mi kell a sikerhez? 
Tehetség, rengeteg pénz, jó-
kora szerencse és kiváló csa-
pat. A legfontosabbak egyike 
pedig a biztos családi háttér. 
Mert amíg a fiúk a lovakkal 
foglalkoznak, a feleségek ne-
velik a gyerekeket, igazgatják 
a gazdaságot. Gyurciék há-
rom gyermeket nevelnek, ami 
újabb reményekre jogosít. A 
család elszántan és rengete-
get dolgozik. Mindent leküzd-
ve, sokszor ellenszélben bár, 
de Újtanyáról Nyírbátor színe-
iben a világ tetejére értek. 
 Gyuri és Gyurci! Gratulál 
és barátilag ölel benneteket: 

Szabó Laci

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja
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Alaposan átrendezte 
a sportrendezvénye-
ket is a koronavírus 
járvány. Számtalan 
esemény elmaradt, de 
vannak olyanok, ame-
lyeket áthoztak erre az 
évre. Ilyen a nyírbáto-
ri ötletként elindult, 
a szakközépiskolák 
országos futsal baj-
noksága, illetve annak 
döntője. Ha minden 
rendben ment volna, 
akkor az idei már az 
ötödik döntő torna 
lenne.

Október 2-án az I. MiReHu kupán, Mis-
kolcon vettek részt úszóink, ahol 7 
arany-, 9 ezüst- és 4 bronzérmet sze-
reztek. 

De nem ment rendben. Ám 
a szervezők, talán éppen az 
utolsó pillanatot kihasználva, 
megszervezték, és kifejezetten 
nagy sikerrel le is bonyolították 
ezt a tornát. 12 csapat és ko-
moly közönség, jó hangulat és 
magas színvonal, profi szerve-
zés, sok gól. Na, körülbelül eny-
nyi kell ahhoz, hogy  az ember 
jól érezze magát egy esemé-
nyen.
Ezen a szinten egy sportese-
ménytől azt várjuk el, hogy a 
játékos, ha kell „meghaljon” a 
csapatáért. Nos, jelentem a lel-
kesedésessel, a küzdeni aka-

rással minden rendben. Amúgy 
elképesztő pillanatok, bődüle-
tes gólok, s nagy ovációk van-
nak. Meg persze győztesek és 
vesztesek. Egyik oldalon öröm 
és dagadó kebel, a másik olda-
lon a pillanatnyi világvége után, 
azért mégis ott van, hogy majd 
a következő mérkőzésen... Ez 
a szép ebben a sportban, ne-
vezetesen, hogy a pillanatnyi 
rövidzárlat után lehet neki-
menni újra és újra. Tessék csak 
megőrizni ezt a szemléletet, 
lelkesedést. Ezen a szinten. 
Egyébként 
pedig egy 
olyan isko-
lában, ahol 
az igazgató 
( m a t e m a -
t ika-f iz ika 
szakos ta-
nárnő) maga 
is nagy fut-
ball-rajongó, eleve illik jól sze-
repelni a saját csapatnak. Ha jól 
sejtjük Kiss Zoltánné igazgató-
nőn ez nem fog múlni.
 – Az iskola életében mek-
kora a jelentősége ennek a 
futsal-tornának?
 Kiss Zoltánné igazgató: – 
Az elég egyértelmű, hogy ezek 
a tornák, országszerte viszik 
az iskolánk, a Bethlen jó hí-
rét. Egyébként is mi indítottuk 
el 4, pontosabban 5 éve ezt 
az országos futsal tornát. 44 

szakképzési centrum 160 isko-
lája, csapata nevezett ebben az 
évben is. A döntőbe az ország 
legjobbjai, 12 csapat jött Nyír-
bátorba. Pontosabban csak 11, 
mert legnagyobb örömünkre a 
mi iskolánk 
csapata is-
mét bejutott 
az orszá-
gos döntő-
be. Minden 
szakképzési 
c e n t r u m 
megismerte 
már az isko-
lánkat, de legalább az iskolánk 
nevét.
 – Ennek a tornának van 
esetleg abban is része, hogy 
egyre népszerűbb az iskola?
 – Teljesen nyilvánvaló, 
hogy ez egy igazi vonzerő. A 
fiúk nagyon szívesen jönnek 
ebbe az iskolába. Egyébként is 
roppant népszerű nálunk a foci. 
Mindenféle bajnokságban elin-
dulunk.
 – A Mátészalkai Szakkép-
zési Centrumban mi a jelentő-
sége annak, hogy ezt a tornát 
minden évben a nyírbátori 
Bethlenben rendezik meg?
 Rostás János kancellár 
MSZC: – Már eleve az a jelen-
tősége, hogy ebben az isko-
lában találták ki ezt a progra-
mot és az MSZC-ben mi nagy 
örömmel támogatjuk. Óriási a 

siker, és már ragaszkodunk is 
ahhoz, hogy az országos döntő 
állandóan nálunk legyen. Pon-
tosan érzékelhető, hogy mek-
kora reklámértéke van ennek a 
rendezvénynek mind az iskola, 
mind az MSZC számára.
 – Mi ennek a tornának a 
sportértéke?
 RJ: – Az eredeti elképzelés 
szerint azoknak a tanulóknak 
akartunk lehetőséget terem-
teni, akik nem igazolt verseny-
zők. Ez a torna nem is került be 
a hagyományos, pontokat is 
hozó diáksport naptárba. En-
nek ellenére, vagy mindettől 
függetlenül óriási a népsze-
rűsége. A lényege a játék, az 
együttlét, s persze a győzelem 
és a meccs-hangulat.
 – No és a matek-fizika 
szakos igazgatónő is szereti a 
sportot?
 KZ-né: – Imádom a spor-
tot, a focit meg különösen 
szeretem. Ott voltam a nyári 
EB mind a két mérkőzésén és 
most a VB selejtezőt is a hely-
színen néztem meg. Támoga-
tom a sport minden műfaját.

Az elhalasztott 2019-2020-as 
tanév IV. Centrum-Futsal Or-
szágos Döntőjét a Budapesti 
Gépészeti SZC Szily Kálmán 
Technikum és Kollégium csa-
pata nyerte.

Futsal: országos döntő a Bethlenben
Pótolták a múlt évben elmaradt tornát

„Kőkemény tesztelés az 
első versenyen! 4 he-
tes munkával a hátunk 
mögött, elutaztunk 
Miskolcra, ahol egy re-
mek versenyen tesz-
telhettük a jelenlegi 
formánkat. A nyírbátori 
úszók minden verseny-
számban rajthoz álltak. 
Későbbiekben nyilván-
valóan ilyet már nem 
tehetünk meg, de most 
edzésként tekintettünk 

erre a lehetőségre. A 
sűrű programot tovább 
fokozták páran, hisz 
edzői „kérésre” 400 
méter gyorson, volt, aki 
400 vegyest, és volt, 
aki 400 hátat úszott.” 
– értékelt Kaliba Viktor 
edző.
Eredményeink: Csoba 
Adrienn: 100 pillangó 
1. hely • 100 mell 3. 
hely • 100 gyors 2. hely 
• 100 hát 2. hely • 400 

gyors 1. hely
Barnai Niki: 100 pillan-
gó 4. hely • 100 mell 5. 
hely • 100 gyors 6. hely 
• 100 hát 2. hely • 400 
gyors /vegyes/ 6. hely
Antal Dávid: • 100 pil-
langó 1. hely • 100 mell 
4. hely • 100 gyors 2. 
hely • 100 hát 1. hely • 
400 gyors /hát/ 5. hely
Bégányi Ábel: 100 pil-
langó 3. hely • 100 mell 
7. hely • 100 gyors 8. 
hely • 100 hát 6. hely • 
400 gyors /vegyes/ 18. 
hely 
Kiss Dániel: 100 pillan-
gó 5. hely • 100 mell 1. 
hely • 100 gyors 7. hely 
• 100 hát 7. hely • 400 
gyors 6. hely
Májer Zétény: 100 
pillangó 2. hely • 100 

gyors 3. hely • 100 hát 
5. hely • 400 gyors 1. 
hely • 100 mell 4. hely
Tompa Sándor: 100 
pillangó 4. hely • 100 
gyors 4. hely • 100 mell 
2. hely • 100 hát 6. hely 
• 400 gyors 2. hely

Tóth Zsombor: 100 
mell 1. hely • 100 gyors 
2. hely • 100 hát 2. hely
400 gyors 3. hely

Baracsi Lajosné
Bátori Sárkány 

Úszóegyesület

Újabb úszósikerek
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Megérkezett a Kéttannyelvű lektor tanára

Nagy örömünkre szolgál, hogy a világjárvány ellenére, 
megérkezett az Amerikai Egyesült Államokból iskolánk-
ba az új angol anyanyelvű lektor tanár. 

A kéttanítási nyelvű okta-
tásban az anyanyelvi lektor-
nak kiemelkedő szerepe van, 
szinte nélkülözhetetlen a ta-
nulók mindennapi szóhasz-
nálatának, kommunikációs 
készségének, stratégiáinak 
kialakításában és fejlesztésé-
ben. A nyelvtanulási folyamat 
középpontjában a cselekvő 
tanulók állnak. A feladatok 
megoldása során receptív, 
produktív, illetve interaktív 
nyelvi tevékenységeket vé-
geznek, ezáltal a célnyelvet az 
anyanyelvi fejlődés mintájára 
sajátítják el.
 Lektor tanárunk, Racha-
el Sophia Paull személyében 
magasan kvalifikált, fran-
cia-történelem szakos, szé-

les érdeklődési körű, színes 
egyéniséget ismerhettünk 
meg. Az Illionois állambeli 
Carbondale-ből repült Ma-
gyarországra. Korábban már 
járt nálunk: 2017-ben egy 
hetet töltött Budapesten, és 
nagyon megtetszett neki az 
ország. Mivel nagy vágya volt 
visszatérni hazánkba, ezért 
azonnal igent mondott a nyír-
bátori lektori munkára. Azt is 
megtudtuk, hogy magyar fel-
menőkkel rendelkezik. Déda-
pja Veszprémből származik. 
 Korát (25 éves) és érdek-
lődését tekintve közel áll az is-
kolánk diákjaihoz. A világhálón 
sok követője van a saját olda-
lán közzétett calligrafi (kreatív 
szépírás) munkáinak köszön-

hetően. Kedvenc filmje a Gyű-
rűk ura. Kedvelt olvasmányai a 
fantasy (műfajú) regények, és 
az amerikai prózairodalmi John 
Garden-könyvek. Barátaival 
karakterek bőrébe bújva írnak 
úgynevezett chat-regényeket. 
Régebben klarinétozott, szép 
énekhangja van, és szeret is 
énekelni. Kedvel minden olyan 
tevékenységet, amely gyere-
kekhez kapcsolódik. 
 Legutóbb Franciaország-
ban tanított angol nyelvet 
általános és középiskolában. 

Rachael célja, hogy anyanyelvi 
ismereteit, tudását minél pre-
cízebben, pontosabban adja 
át a tanulóknak.
 Az eddigi tanórákról a be-
nyomásai nagyon pozitívak. 
Szerinte a gyerekek buzgók, 
nyitottak, és jó képességűek, 
igen magas szinten beszél-
nek angolul. Iskolánk tanulói 
is azonnal megkedvelték Ra-
chaelt, már az első napon be-
fogadták és elfogadták őt.
 A 8. a osztály két új si-
keres nyelvvizsgával kezdte 
az idei tanévet. Illés Eszter a 
nyár folyamán sikeres szóbeli 
angol középfokú nyelvvizsgát 
tett, Vámos Boglárka pedig 
angol nyelvből szerzett szep-
temberben komplex, középfo-
kú nyelvvizsga-bizonyítványt. 
A 8. a osztály minden tanuló-
jának célja a sikeres nyelvvizs-
ga-bizonyítvány megszerzése 
a tanév során.

A Báthory Anna Református Óvoda udvara igazi él-
ményparkká alakult a szünidő alatt. A tágas, füves, 
árnyékos fás részen a régi játékokat modern, az EU 
által előírt szabványnak megfelelő, esztétikus, idő-
tálló a gyermekek mozgásfejlesztését szolgáló esz-
közökre cseréltük. 

Minden tetszik!
Élmény, játék a megújult református óvoda udvarán

A legkisebbeknek a játszóudvar 
közepén egy műfüves udvarrészt 
alakítottunk ki a korosztályuknak 
megfelelő méretű játékokkal, ho-
mokozóval. Ezt a területet íves ke-
rékpárút veszi körbe, amely elég 
széles ahhoz, hogy akár egymás 
mellett többen is biciklizhesse-
nek. A háromtornyos, kétcsúszdás, 
hintás, mászó alagutas, univerzá-
lis játszóvárban, egy időben több 
gyermek is biztonságosan játszhat. 
A mérleghinták, a földbe süllyesz-
tett trambulinok, a mászófalak, a 
homokozók, a láncos lépegetők, a 

csoportok számával megegyeznek. A rugós hintákat, a két ki-
sebb méretű játszóvárat, minden gyermek képességeinek meg-
felelően használhatja. Az óvodásaink testi épségének védelmé-
re a játékeszközök alá az előírás szerinti vastagságú, esztétikus, 
színes ütéscsillapító gumifelület került.
 Körhinta korábban nem volt az udvaron. A felújítást kö-
vetően azonban az egyik legkedveltebb játékeszközzé vált. 
Nagyon szeretik a gyermekek, könnyen használható, és egy-
szerre többen is beülhetnek. Nemcsak a baráti és a kortárs 
kapcsolatokat erősíti, hanem a gyermekek mozgástevékeny-
ségét, a másokkal szembeni figyelmességet is fejleszti. A csa-
patjátékok kiemelt személyiségformáló hatással bírnak. 

 Az egyik legkedveltebb tevé-
kenység nálunk is, a foci. Óvodánk 
udvarának műfüves focipályája a 
gyermekek biztonságos, örömteli 
játékát segíti, miközben testileg, 
szellemileg, érzelmileg fejlődnek.
 „Nekem, ezen a játszótéren min-
den tetszik”! – kiáltotta örömmel 
egyik óvodásunk, amikor első alka-
lommal birtokba vehették a gyere-
kek a megújult játszóudvart. 

Takácsné Matlag Erzsébet
óvodavezető
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Intézményünk már második 
alkalommal kapcsolódik be 
a 72 óra kompromisszumok 
nélkül ökumenikus kezdemé-
nyezésbe. Az esemény célja, 
hogy a fiatalok felismerjék a 
környezetükben lévő sürge-
tő feladatokat, érzékenyen 
reagáljanak azokra, önzet-
lenül nyújtsanak segítséget 
ott, ahol az szükséges. Vala-
mennyi osztályunk részt vett 
a programban: voltak, akik a 
köztemető területén a gon-
dozatlan sírokat tették rend-
be, mások az intézményünk 
környezetét szépítették vagy 
a templomoknál végeztek fel-
adatot.

Rácz Tiborné
intézményvezető

7.a osztály jótékony 
szolgálata

Szeptember végén osztály-
főnökünktől értesültünk a 
Debrecen Nyíregyházi Egy-
házmegye Ifjúsági Irodájának 
felhívásáról, hogy vegyünk 

észre a környezetünkben  
megoldásra váró, sürgető 
problémát, amelyért mi ma-
gunk is tenni tudunk.
 Október 8-án délelőtt az 
osztályunk bekapcsolódott a 
diákönkormányzatunk felhí-
vásába, hogy virágosítsuk a 
gimnázium főbejáratát. Gyö-
nyörű, változatos színekben 
pompázó árvácskákat ültet-
tünk, ezeket a virágokat mi 
fogjuk gondozni, szívünkön 
fogjuk viselni a növekedésü-
ket. 
 Délután, a tanítás után 
ellátogattunk a Nyírbátori Ró-
mai Katolikus Minorita Temp-
lomba, ahol Babály András 
atyától megkérdeztük miben 
segíthetünk. A lelkigyakor-
latos házból, mely szorosan 
a templomhoz kapcsolódik, 
éppen akkor távozott egy 
csoport a gimnáziumunkból. 
András atya azt kérte tőlünk, 
segítsünk a szobák kitakarí-
tásában. Örömmel és lelke-
sen láttunk munkához. 3 diák 
kapott egy-egy szobát, ahol 

port töröltünk, szépen össze-
hajtogattuk az ágyneműt, a 
fürdőszobákat frissítettük fel, 
sepregettünk, majd felmostuk 
a padlózatot. Volt olyan osz-
tálytársam, aki még az abla-
kot is megtisztította. Amikor 
elkészültek a szállások, akkor 
a folyosót egy osztálytársam-
mal felsepregettük, majd fel is 
mostuk. Tisztaságot, kellemes 
illatot hagytunk magunk után.
 Még arra is volt erőnk, 
hogy lemenjünk a templom-
térbe és ott a padokat lefer-
tőtlenítsük. Ügyeltünk arra, 
hogy minden olyan részt át-
törölgessünk, melyet emberi 
kéz érinthet, ehhez alkoholos 
fertőtlenítőt és papírtörlőt 
használtunk. A hatékonyság 
érdekében előregyártott fer-
tőtlenítő kendővel megismé-
teltük a mozzanatot. Nagyon 
büszkék voltunk magunkra, az 
esti misére érkező hívek biz-
tosan higiénikus környezetbe 
érkeztek. A jól végzett munka 
után leültünk a székekre és 
elimádkoztuk a Lorettói litáni-

Jószolgálat a katolikus Báthoryban 
– 72 óra kompromisszumok nélkül

át, hiszen október a Szűzanya 
és a rózsafüzér hónapja, mi 
így kértünk az elvégzett mun-
kánkra áldást.
 Nagyon kellemes délutánt 
töltöttünk el az osztályommal, 
nagyon jó volt tevékenykedni, 
hasznosnak lenni.  Annak kü-
lön örülök, hogy a fiú osztály-
társaim is jeleskedtek a takarí-
tásban.

Hutóczki Míra 7.a
Báthory István Katolikus Óvoda, 

Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 
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 f Kontroller
 f Senior könyvelő
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Az önkormányzat több lakossági panasz be-
érkezését követően megpróbál egyensúlyt te-
remteni a vállalkozások szabadsága és a magá-
nélethez, pihenéshez való jog között. A lakosság 
nyugalmának biztosítása érdekében az üzletek 
éjszakai nyitvatartásával kapcsolatos új sza-
bályt fogadott el a képviselő-testület.
 Az egyik főszabály, hogy éjfél és reggel 6 óra 
között nem tarthatnak nyitva a vendéglátóhe-
lyek, így étterem, büfé, cukrászda, kávézó, bár, 
italüzlet (kocsma), zenés-táncos szórakozóhely, 
munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglá-
tóhely, gyorsétterem, rendezvényi étkeztetés, 
alkalmi- és mozgó vendéglátóhely nem tarthat 
nyitva. A másik főszabály, hogy a zeneszolgál-
tatás 22 óra és éjfél között csak zárt térben, 
ajtó, ablak bezárása mellett az adott vendég-
látó üzleten belül lehetséges. Ez alól vannak 
időponthoz kötött kivételek, karácsony 25-e és 
26-a, illetve a szilveszter éjszaka.
 A bevásárlóközpontokra, az üzemanyagtöltő 
állomásokra, a beltérben 300 főt meghaladó és 
a szabadtéren 1000 főt meghaladó rendezvé-
nyekre az önkormányzat által elfogadott új ren-
delet nem vonatkozik. Ezeket továbbra is a ko-
rábbiaknak megfelelően, a jegyzőnél szükséges 
engedélyeztetni.
 A főszabályok alól lehet kérni eseti éjszakai 
nyitvatartási engedélyt a jegyzőtől évi maxi-
mum 25 alkalommal, amelyet az alkalmi ren-
dezvényt megelőző 8. napig szükséges benyúj-
tani. Ez a kérelem november 1-jétől a nyirbator.
hu oldalon elérhető „Eseti éjszakai nyitvatartás 
engedélyezése iránti kérelem” című nyomtat-
ványon, amelyet kizárólag e-PAPÍR-on (epapir.
gov.hu) keresztül, ügyfélkapus azonosítást kö-
vetően lehet beadni. Nem adható azon üzlet ré-
szére eseti engedély, ahol az adott rendezvény 
alkalmával rendőri 
intézkedés történik, 
vagy az üzlet műkö-
désével kapcsolatban 
közigazgatási bírságot 
szabtak ki, vagy, ha az 

üzemeltető az üzlet környezetében a hulladék 
összeszedéséről nem gondoskodott. A sza-
bályokat megszegőket először figyelmeztetik, 
majd bírságot szabnak ki rájuk.
 Az új rendelet alkalmazhatóságát és betar-
tását az önkormányzat folyamatosan figyelem-
mel fogja kísérni és, ha indokolt, akkor megteszi 
a szükséges módosításokat. Korábban a jegy-
zőtől minden nyírbátori vendéglátóhely tájé-
koztatást kapott a jogszabályváltozásról, mely 
szerint 2021. március 31-ig kötelesek bejelenti, 
hogy mely üzlettípusba tartoznak az új besoro-
lási rendszer szerint. Ennek hiányában a jegyző 
a vendéglátóhelyeket bezárattatja.

Helyi zajvédelmi szabályokat 
alkottak

Az új szabályozás főként a magánszemélyek 
háztartási igényeit kielégítő tevékenységeire, a 
lakásokban zajjal járó építési tevékenységekre 
és a telken/magántelken családi esemény ren-
dezésére vonatkozik.
 Kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos 
zajos tevékenységek (pl. fűrészelés, fűnyírás, 
légkalapácsolás, stb.) hétköznapokon reggel 6 
és este 20 óra között, szombaton és vasárnap 
reggel 8 és 20 óra között végezhető.
 Lakásokban építési zajjal járó tevékenységek 
(pl. fúrás, betonfelverés, csiszolás, járólapozás, 
stb.) hétköznapokon reggel 7 és 20 óra között, 
szombaton és vasárnap reggel 8 és 12 óra kö-
zött végezhető.
 Zeneszolgáltatással járó családi esemény (pl. 
ballagás, szalonnasütés, party az udvaron stb.) 
nem tartható hétköznapokon és vasárnap 22 
órától reggel 7 óráig, pénteken és szombaton 
éjféltől 8 óráig. Ez azt jelenti, hogy bármelyik 

napon 22 óra után is 
kint lehet tartózkodni 
az udvaron hangosko-
dás, zenélés és mások 
nyugalmának megza-
varása nélkül.

Megváltozott a vendéglátóhelyek 
éjszakai nyitvatartása

A rendeletek megszegőivel 
kapcsolatban bejelentést tehetnek a 

zöldszámon: 06-80-200-285.


