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A HELYZET VÁLTOZATLAN
„Minden tekintetben segítünk, hogy valaki nyírbátori lakossá tudjon 
válni, és a munkaerőpiacunk aktív szereplője lehessen. Nyilván fontos 
célunk, hogy növekedjen a város lélekszáma” – mondja Máté Antal. A 
polgármester abban is biztos, hogy a mostani választások eredménye 
egyáltalán nem töri meg a város gazdasági növekedését. A riporter Nagy 
Miklós.

 – Mit gondol, mivel magyarázható 
az országgyűlési választások nyírbá-
tori eredménye? Itt szintén a Fidesz- 
KDNP nyert listán és egyéniben is.
 – Szinte minden választásra igaz, 
hogy egy általános választásokon egy-egy 

településen nem nagyon lehet a trendek-
től eltérő eredményre jutni. Ha az orszá-
gos listás eredmény 20 százalékos Fidesz 
előnyt hoz, akkor az ilyen összetételű 
térségben, mint a miénk, az itt született 
eredmény sem számít nagyon rossznak.

 – Ezek szerint Nyírbátor sem számít 
kifejezetten baloldali településnek?
 – Ha a korábbi választásokon szü-
letett eredményeket megnézzük – ez 
igaz volt az EU-s, de az országgyűlési 
választások listáira – jellemzően nyerni 
tudott a Fidesz. Ez persze a helyi önkor-
mányzati választáson már nem igaz. Az 
önkormányzati választásokon már sok-
kal inkább a személyre szavaznak, de a 
pártlistánál már Nyírbátor sem tud el-
térni jelentősen a megyétől, vagy a tér-
ségtől.  Folytatás a 2–3. oldalon

Újabb, közel 
15 milliárdos 
fejlesztést je-
lentettek be a 
Rosenberger 
c é g c s o p o r t 
három ma-
g y a r o r s z á g i 
te lephelyén: 
Jászárokszál-

láson, Jászberényben és Nyírbátorban. 
A bővítéshez a magyar kormány 4 mil-
liárd forint vissza nem térítendő támo-
gatást ad – jelentették be április 1-jén 
Budapesten, a Külügyminisztériumban 
tartott sajtótájékoztatón.

 A német tulajdonú cég 
20 éve van jelen Magyaror-
szágon és 4000 dolgozónak 
ad munkát. Az elmúlt évek-
ben mintegy 30 milliárdos 
beruházás történt a Rosen-
berger Magyarország Kft. 
telephelyein. Nyírbátorban 
több mint ezren dolgoznak a 
cégnél.
 Papp Francisco, a Ro-
senberger Magyarország Kft. 
ügyvezetője elmondta: a Ro-
senberger mindkét Észak-Alföldi megyé-
ben vezető foglalkoztató szerepet játszik. 
Hozzátette, hogy ebben a sikertörténet-

ben kiemelt szerepük van a munkaválla-
lóknak. Szerinte az új beruházás techno-
lógiai előrelépést is jelent a cégnél.

ROSENBERGER: TÖBBMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS

9. oldal
CSEPE(R)EDŐ

MÚZEUM 
Mintegy kétmilliárdos fel-
újítás kezdődik a Báthori 
István Múzeumban. Kí-
vül-belül visszatér az ere-
deti hangulat, miközben 
kihasználják a modern 
technika adta lehetősége-
ket is.     5.oldal

55 ÉV
Kiss János tősgyökeres  
nyírbátori, februárban ün-
nepelte 70. születésnapját. 
Ahogy a városban ismerik 
„Kiss Jancsi”, a zenész. Még 
egy kerek évfordulót ünne-
pel az idén: 55 éve került a 
rivaldafénybe.  6. oldal
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Folytatás az 1. oldalról
 – Ha jól értem önt, akkor, mint pol-
gármester most nem fog kapkodni és 
idegeskedni, hogy ez egy fordulat, ami 
az önkormányzati választásokon is meg-
látszik majd.
 – Szerintem egyáltalán nincs ez a 
levegőben. Sőt, ha megnézzük az elmúlt 
évek országgyűlési választásainál az 
egyéni mandátumokra leadott szavazato-
kat, mindig nagyon egymáshoz közeli szá-
mok jöttek ki. Nem lett a mostani fideszes 
eredmény sem kirívó a korábbi választá-
sokhoz hasonlítva. Egyébként szavazókö-
rönként is érdemes vizsgálni a számokat. 
Egy városközponti, vagy egy északi város-
részi körzetet nem szabad összehasonlí-
tani. Az 1-es körzet eredményét én külön 
kezelem, mert ott egy teljesen más szoci-
okulturális viselkedést mutat, s a szavazói 
hajlandóságot és irányt is másként kell 
értelmezni. Az önálló személyi-szavazási 
akaratot, ha egyéni jelöltre vetítjük, akkor 
most is egy egál körüli eredmény jött ki.
 – Nem született váratlan eredmény, 
s dolgozni kell tovább, ahogy ezt ön már 
a szavazás napján is jelezte. Mit gondol, 
azzal, hogy a régi-új kormány marad, 
minden folytatódik, mint eddig, vagy ta-
lán mégis új helyzet keletkezik Nyírbátor 
számára?
 – Nem hiszem, hogy új helyzetbe 
kerülne a város. Hét és fél éve vagyok 
polgármester, s ezalatt is folyamatosan 
kétharmados Fidesz-kormány vezeti az 
országot. Eddig is boldogultunk, ezután is 
boldogulunk majd. Sőt, azt gondolom, hogy 
az elmúlt években az együttműködésünk a 
kormánnyal stabilizálódott. Ezt a munkát 
visszük tovább. Nagyon komoly elképzelé-
seink vannak, melyeket részben már elin-
dítottunk, és folytatni is szeretnénk. Sokkal 
fontosabb kihívásnak tűnik az előttünk álló 
pénzügyi-gazdasági és társadalmi problé-
mák sorának a megoldása. Nekünk, mint 
városnak is van ebben feladatunk. A követ-
kező két év nagyon nehéz lesz, de akkor is 
meg kell találnunk a lehetőségeinket, a ki-
törési pontokat, amelyek segíthetik a hosz-
szabb távú előrehaladásunkat. A kormány 
dolgát pedig nem én határozom meg, de 
ebben a helyzetben bőven sok feladat áll 
előttünk. Ugyanazt gondolom most is, mint 

sikeresebb tudott lenni a megyén belül, 
mint más, amúgy kormánypárti vezetésű 
városok. Ez is azt mutatja, hogy nem az a 
fő szempont, hogy melyik város vezetése 
milyen színű. A siker azon múlik, hogyan 
tudunk reagálni a kialakult problémákra, 
felmerülő kérdésekre. Sok esetben kellett 
újszerű megközelítéseket, újszerű válaszo-
kat megfogalmazni, aminek az eredményét 
a városlakók is érezhetik. Annak nagyon 
örülök, hogy most is voltak, vannak olyan 
újszerű programjaink a különböző társadal-
mi csoportok számára, amelyek sikeresek 
– gazdaságfejlesztés, vagy városműködte-
tés területén – ilyen például az oktatás és 
az idősellátás is. Abban hiszek, hogy előre 
kell gondolkodni, hogy mire lehet szükség 
a jövőben, és abban is hiszek, hogy ezek-
ben az ügyekben sokat kell egyeztetni, akár 
részletekbe menően, az érintett társadalmi 
csoportokkal, azaz az emberekkel. Teljesen 
biztos vagyok benne, hogy ezekben a prog-
ramokban a kormány partner lesz, mint 
ahogy az elmúlt időszakot is ez jellemezte. 
A különböző minisztériumi vezetőknek is 
érdeke, hogy jól működő mintaprojekteket 
tudjanak támogatni, és felmutatni. Ebből a 
szempontból, az adott miniszternek nem 
az a fontos, hogy ellenzéki-e a város, ha-
nem sokkal inkább az, hogy jól működjön a 
projekt.
 – Tehát marad a remény, hogy tech-
nológiai park lesz az ipari park, marad 
a remény, hogy tényleg létrejön a kuta-
tó-fejlesztő központ a városban?
 – Igen, erre valós a remény. Olyannyi-
ra, hogy az elmúlt hónapokban is zajlottak 
az egyeztetések. Haladnak a szakmai elő-
készítő anyagok is. Inkább a kormányzat 
részéről lassultak le a folyamatok, ame-
lyek a választási kampánnyal magyaráz-
hatók. Bízom benne, hogy rövid időn belül 
részeredményekről is beszélhetünk.
 – Egy korábbi beszélgetésben em-
lítette, hogy a városban működő cégek 
s a város létrehoznak egy egyesületet, 
amelynek egyik célja, hogy a megyéből 
még több és képzett munkaerőt hozza-
nak Nyírbátorba. A város érdeke, hogy 
ennek következtében nőjön a lakosság 
száma. Hol tart most ez a folyamat?
 – Erre elkészült a szakmai anyag. A 
választások miatt a munkát felfüggesz-

Mint eddig, ezután is keményen kell dolgozni az eredményekért
a Covid-válság idején, hogy aki a válság 
időszakában is tud olyan programokat elő-
készíteni, és részben, vagy teljesen meg-
valósítani (hamarabb tud lépni) az a válság 
enyhülését követően nyertes lehet. Mi erre 
törekszünk most is, ahogy tettük a Covid 
időszakában is.
 – Még egy kérdés erejéig maradva 
a választások eredményénél, és sze-
mélyre is lebontva, az volt az ember 
érzése a választások előtt, hogy kezd 
normalizálódni a város vezetése és az 
országgyűlési képviselő kapcsolata. Mit 
gondol, ez a folyamat tovább tart, vagy 
esetleg csak eddig tartott? Egy korrekt 
kapcsolat sokat tudna segíteni a város 
pályázatainál is.
 – Úgy gondolom, hogy ez viszonylag 
hamar ki fog derülni. Ha az együttműkö-
dési szándék Simon Miklós képviselő úr 
részéről nem csak egy választási fogás 
volt, akkor ez a következő hónapokban is 
jól kell, hogy működjön, hiszen semmi nem 
változott. Bízom benne, hogy ez a térség 
és a város érdekében hozott döntés volt a 
képviselő úr részéről. Ha ez így van, akkor 
ennek a jövőben is jól kell működnie, már 
csak annál is inkább, mert azt gondolom, 
hogy a környék kistelepüléseinek sikeres-
sége jelentős mértékben azon múlik, hogy 
Nyírbátor mennyire tud sikeres lenni. Ha 
az együttműködés romlana, és a város 
fejlődése látná ennek kárát, azzal nem 
csak Nyírbátornak okozna veszteséget. 
Sőt, meggyőződésem, hogy a térség kis-
települései járnának igazán rosszul. Min-
denki tudja, hogy a térség településeiről 
rengetegen járnak Nyírbátorba dolgozni. 
Ezeken a településeken pedig döntően Si-
mon Miklósra szavaztak.
 – Nyírbátornak egészen jó kapcsola-
tai alakultak a kormánnyal, illetve fontos 
kormányzati szereplőkkel. Kormányta-
gok személyesen is „beleálltak” komoly 
programok lehetséges beindításába, 
vagyis ezen programok megvalósítását 
legfeljebb az ország pénzügyi helyzeté-
nek romlása veszélyeztetheti.
 – Nagyon erős programokat tervez-
tünk és tervezünk. Ezeket tovább kell foly-
tani, s meggyőződésem, hogy a helyes 
úton vagyunk. Nyírbátor 12 éve, mint ellen-
zéki vezetésű város is, sokszor lényegesen 
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Az eredmény ismeretében megerősödött bennünk, hogy nem 
állhatunk meg. Rengeteg dolgunk lesz, s mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a lehetőségeinkhez képest képvisel-
jük azokat, akik a választáson bennünk bíztak, és meggyőzzük 
azokat, akik nem. Hisszük, hogy a jót, a fejlődést képviselve, to-
vábbra is lesznek követőink. A mandátumot szerzett képviselők 
mellett számos nyertese van ennek a választásnak, mégpedig 
azok az emberek, társadalmi csoportok és rétegek, akik az el-
lenzéki együttműködés okozta „veszély” miatt egy félév alatt 
megkapták, vagy elérhetővé tették számukra a jogosan járó, és 
megérdemelt juttatásaikat, elmaradt – és megígért – kifizeté-
seiket.
 Őszintén nagyon büszke vagyok Önökre, Rátok, a támoga-
tóimra, a barátaimra, hogy a szándékos félrevezetések, hazug-
ságok áradata, a tízmilliárd forintokkal megtámogatott média-
gépezetekkel szemben is becsülettel álltuk a sarat.

 A mi lelkiismeretünk tiszta, a megy-
győződésünk változatlan, a szeretetünk 
Nyírbátor és a térség iránt örök. Ez ad 
erőt mindannyiunknak a hétköznapokhoz, 
hogy kitartóan és állhatatosan dolgoz-
zunk tovább egy igazságosabb világért.
 Bízom benne, hogy megvalósul a kö-
zösen megalkotott és senki által nem vi-
tatott ötpontos jelölti programom, ami a 
térség felemelkedését szolgálja.
 Kívánom, hogy épüljön, fejlődjön to-
vább a körzetünk, s benne minden település, így Nyírbátor is, 
hiszen az itt élő emberek megérdemlik. Bízom abban is, hogy so-
kan, akik látták és felismerték Nyírbátor 20 éves baloldali város-
vezetésének eredményét, szeretnének egy olyan közösséghez 
tartozni, amely azért dolgozik, hogy ne a kiváltságosok gyara-
podjanak, hanem a település, az ott élők, az ott dolgozók. Ahhoz 
a közösséghez, amelynek tagjait nem lehet megtéveszteni, félre-
vezetni, megvásárolni. 
 Közös gondolkodást, felelősségvállalást, együttműködést 
kérek mindenkitől gyermekeinkért, unokáinkért, és azokért az 
értékekért, ami felemeli térségünket. 
 Mindannyian békét akarunk!

Tóth Viktor
az ellenzék közös képviselőjelöltje

INTERJÚ

tettük, mert nem szerettük volna ezt az 
új kezdeményezést a kampány témájá-
vá tenni. Itt egy újszerű szakmai, vagy 
szakmapolitikai megközelítése annak az 
egyedi helyzetnek, amiben Nyírbátor van. 
A logika ugyanaz, azaz változatlanul napi-
renden van a nyírbátori cégek dinamikus 
növekedése, és nagyon nagy távolságok-
ról járnak ide dolgozni. Mi azt szeretnénk, 
ha a fiatalok, a középkorúak a városba 
költöznének. Megvizsgáltuk, hogy milyen 
feltételek szükségesek ehhez. Ha bele-
gondolunk, ez egy nagyon összetett do-
log. Kezdve a lakásellátással, a szociális 
gondoskodás, az oktatás, a családpolitika, 
családtámogatások, a közlekedés… és 
még hosszan lehetne sorolni, hogy mit kell 
ilyenkor figyelembe venni, és felkészíteni a 
megnövekvő igényekre. Egy önálló irodát 
hozunk létre a polgármesteri hivatalban, 
aminek ez lesz a fő feladata. 
 Nagyjából 30–40 együttműködő gaz-
dasági szereplőt, intézményt, civil szerve-
zetet integrálunk egy működési rendszer-
be. Ennek az a lényege, hogy az ideköltöző 
családok kerülnek a szolgáltatás közép-
pontjába, és ez a rendszer arra hivatott, 
hogy a létező összes segítséget megadja 
ezeknek az embereknek. Nem azt várjuk, 
hogy majd csak jönnek, és akkor elvesz-

nek a tennivalók, kötelezettségek dzsun-
gelében, hanem egy kézbe összefogjuk, és 
ezt, mint szolgáltatást biztosítjuk. Minden 
tekintetben segítünk, hogy valaki nyírbá-
tori lakossá tudjon válni, és a munkaerő-
piacunk aktív szereplője lehessen. Nyilván 
fontos célunk, hogy növekedjen a város 
lélekszáma.
 – Ez egy innováció, vagy egy valahol 
már kipróbált, és bevált szolgáltatás át-
emelése Nyírbátorba? Mindenesetre, ha 
ez a munka elkezdődik, azzal az igazán 
szolgáltató hivatal felé tolják el a „város-
házát”.
 – Kerestünk erre már létező gyakor-
latot, hiszen könnyebb a más hibáiból is 
tanulni. Dunántúlon már voltak ennek 
részelemei. Arrafelé inkább a munkaerő 
fellelése és legfeljebb munkásszállón tör-

ténő elhelyezése volt a feladat. Arrafelé 
nem szélesítették ki a családok ellátását 
is célzó szolgáltatások felé a feladatot. 
Ilyen komplex módon kezelő szerveze-
tet Magyarországon nem találtunk. Most 
nemzetközi téren keresünk példákat. 
Nyugat-Európában már volt pár hasonló 
kezdeményezés, de ebből is látszik, hogy 
ez egy nagyon új gondolkodás, és amikor 
beindul, akkor nagyon újszerű gondosko-
dás. Ennek az eredményeit inkább közép-
távon, azaz 5–10 éves időszakban várjuk. 
Ha ezzel 1000 családot Nyírbátorba tu-
dunk telepíteni 10 év alatt, az már nagyon 
érzékelhető eredmény lesz. Látva a cégek 
lehetőségeit, ennek van is realitása.
 – Végül egy kicsit könnyedebb téma: 
mindjárt május 1., s látjuk az óriásplaká-
tokat, hogy lesz erős program is. Ebből 
az is következik, hogy a nehéz helyzet 
ellenére sem sajnálja a város a pénzt a 
nyári szórakoztatásra?
 – A kultúra, az emberek kikapcsoló-
dása, pihenése, szórakozása nagyon fon-
tos. Ha elvárjuk az emberektől, hogy telje-
sítsenek, dolgozzanak, akkor az is fontos, 
hogy a városuk, a lakóhelyük biztosítsa 
számukra a kikapcsolódást is. Erre mindig 
áldoztunk, és most is kellő figyelmet fordí-
tunk rá.

A 2022-es országgyűlési választás április 9-én zá-
rult le az átjelentkező és a külföldön szavazók szava-
zatainak megszámolásával. Gratulálok a választás 
győzteseinek! Köszönöm a több mint tizenkétezer 
szavazatot, köszönöm a biztatást, a támogatást, kö-
szönöm a munkát, a kitartást és a hitet.

A BÉKÉRE SZAVAZTUNK MINDANNYIAN
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Mottó: „Kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egykettőre elpáro-
log, ha minden nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának. Csak az a 
miénk igazán, amiért megdolgoztunk, 
esetleg megszenvedtünk.” 

Kodály Zoltán

„Városunkban évszázadokkal ezelőtt az 
építőművészet örökéletű alkotásokat 
hagyott ránk. Ez az örökség meghatá-
rozta Nyírbátor kulturális arculatát. 
A hetvenes évek politikai, ideológiai, 
gazdasági körülményei lehetővé tették 
a korábban perifériára szorult kulturális 
értékek közvetítését.
 A Báthori István Múzeum ekkortól 
rendkívüli képzőművészeti kiállításairól 
vált ismertté. Már kiállították Madarász, 
Benczúr, Székely, Holló László képeit, de 

az iskolán kívüli vizuális nevelésnek 
a gondolata sem merült fel. Ki kellett 
alakítani, létre kellett hozni a művésze-
ti nevelés alapintézményeit.”
 „...először szakkörök szerveződtek a 
Művelődési Központon belül. Gyermek, 
ifjúsági és rajztanári közösségek. 1972-
től egy 100 négyzetméteres közösségi 
műterem jött létre, ahol az évek során 
kialakult a festő-, a grafikai-, majd a zo-
máncműhely. 
 A kulturális közösségek kialakulá-
sának alapfeltétele, hogy megszállott 
és elkötelezett szervezője legyen. A 
résztvevők a szerzett ismeretek révén 
a művelődési és alkotói folyamatokon 

keresztül jutnak el a vázlattól a műig.” – 
Koncsek Pál: 1996.
 A gyermekszakkörökben folyó alko-
tómunkához 
mindig hálás 
feladat a me-
sék, mondák, 
dalok, versek 
i l l u s z t r á l á -
sa. A mesés 
t ö r t é n e t e k 
s ze ret h et ő , 
átélhető, ka-
tarzist kiváltó 
élményt nyúj-
tanak. 
 2022 tavaszán meghirdették a 
Petőfi Emlékévet, mert 2023. január 
1-jén lesz Petőfi Sándor születésének 
200. évfordulója. Mi az 1972–73-as 

években a 
gyerekszak-
köri foglal-
k o z á s o k o n 
Petőfi: János 
vitéz c. elbe-
szélő költe-
ményével is-
merkedtünk. 
A csodás ka-
landok meg-
elevenedtek, 
„ láthatókká 
váltak” Pe-

tőfi leírásai alapján. A János vitéz 25 fe-
jezete rajzsorozatok tervezé-
sére, kivitelezésére inspirálta a 
gyerekeket.
 Ezeket linómetszetekben 
készítették el, mert ezt sokszo-
rosítani lehet a dúcokról készült 
nyomatok révén. Ezeket csere-
berélték egymás között, haza-
vitték.
 „Napjainkban is igenis szük-
ségünk van mesékre, szerethető, 
átélhető, megborzongató, katar-
zist kiváltó művekre. Közös tör-
ténetekre, mert történeteikben 
léteznek közösségeink, történe-

teikben él a nemzet.” (L. Simon László, a 
M.N.M. főigazgatója)
 Ízelítőül a legizgalmasabb nyoma-
tokból néhány, melyek az Óriások föld-
jén történetekből elevenedtek meg. 
(Készültek Petőfi születésének 150. év-
fordulójára = 1973-ban; szakkörvezető: 
Makrai Zsuzsa.)
  „Mit rejt magában a gyermekek al-
kotása? A világ olyan birtokbavételét 
tükrözi, ahol több a szív, mint a kiszá-
míthatóság. Benne van az élet lükteté-
se, lendülete, melyeket elevenné tesz a 
vonal, a folt, a szív, a ritmus. Az érzés, 
ami korlátlanul árad minden gyönyörűen 
eszmélő gyermekben.” (Czinke Ferenc)

Makrai Zsuzsa
zománcművész

2022. március

VOLT EGYSZER EGY STÚDIÓ
/1971-1999/

„A szúnyogok itten akkorára nőttek, / Hogy ökrök gyanánt is máshol elkelné-
nek.” – Veres Hajnalka, 10 éves (linómetszet, 10,5x22,5 cm, 1973)

„Mindenikök egy-egy boszorkányt megragadt” – Varró 
Gyöngyi, 12 éves (linómetszet, 15x19 cm, 1973)

„Egy nagy sárkánykígyó áll itt a kapuban; / Elnyelne hat ökröt, akkor szája van.” 
– Veres Marianna, 12 éves (linómetszet,10,5x20 cm,1973)
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KEZDŐDIK A MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA
Egy diákcsoport „csípte” el az utolsó látogatónapot 
a nyírbátori múzeumban. A kisdiákok még a mai, 
eredeti helyén gondolkodhattak el egy hatalmas be-
folyású család történelmi hagyatékán, merenghet-
tek azon, hogy vajh ki mindenki ülhetett a templom 
egykori, a múzeumban kiállított padjaiban. De még 
futhattak egy kört az emeleti tárlók, szobák tárgyai 
között, ahol láthatták, hogy évszázadokkal ezelőtt 
is lehetett divatosan szépnek lenni, vagy éppen a 
középkorban micsoda díszes kardokkal apríthatták 
egymást a főrendi származású küzdő felek. S bizony 
az egyik Báthorynk is kivette ebből a részét, éppen a 
kenyérmezei csata diadalában. Ezt a múzeumot, eb-
ben a formában már nem fogjuk látni .Kívül persze 
nem is lesz szembeszökő, de belülről minden új, még 
akkor is, ha a mondanivaló nem feltétlenül változik.

 Krucsainé Herter Anikó 
helyettes államtitkár EMMI 
egyrészt felemlegette a Bát-
hori István Múzeumnak he-
lyet adó egykori kolostor 300 
éves múltját, s azzal folytatta  
a Magyar Nemzeti Múzeum-
ban tartott sajtótájékoztatót, 
hogy bizony a történelmi falak 
közé a legkorszerűbb hordo-
zókon is merenghetünk majd 
a történelem forgandóságán. 
Idén az egyik, ha nem a legje-
lentősebb múzeumi rekonst-
rukció lesz a nyírbátori, talán 
nem is véletlen, hogy a közel 
2 milliárd forintos projektet 
Budapesten jelentették be. 
Krucsainé ismét megerősí-
tette azt a törekvést, amit a 
Nemzeti Múzeum is a magá-
énak vall, hogy a történelmi 

emlékeink elérhető közelség-
ben legyenek megtekinthető-
ek, minden magyar számára. 

Ebbe a sorba illeszkedik ez a 
nyírbátori törekvés is.

 L. Simon László a Nem-
zeti Múzeum főigazgatója is 
fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy több, hasonlóan jelen-
tős projektet zártak le, vagy 
van éppen folyamatban, mint 
ez a nyírbátori rekonstrukció. 
A főigazgató szerint nem- 
csak szakszerű felújítás tör-

ténik, hanem a kor technikai 
színvonalát is beépítik a falak 
közé. Nyírbátorban jelentős  

„kincsek”, történelmi emlékek 
gazdagítják a gyűjteményt, 
olyanok, amelyek országos 
jelentőségűek. L. Simon Lász-
ló szerint a 2024-es átadás 
után minden lehetősége meg 
lesz a Báthori István Múze-
umnak, hogy igazi tudásköz-
pontként is működjön a jövő-
ben.
 – Mire elég ez a közel 2 
milliárd forint? Mit kapunk a 
végén?
 Báthori Gábor igazgató:  
 – Ebből teljesen megújít-
ják ezt a többszáz éves épüle-
tet, illetve előbb még kiköltö-
zünk, ami – lássuk be – nem 
kis feladat, ezzel a rengeteg 

anyaggal, ami az évtizedek 
alatt itt felhalmozódott. Itt 
egy 20 hónapos munka kez-
dődik, aminek a végén egy, 
belül korszerű intézmény 
várja majd a látogatókat.
 – A jelenlegihez képest 
miben lesz más a múzeum?
 – Az épület struktúrá-
ja nem változik. Az alapve-
tő szempont az volt, hogy a 
kolostorjelleget vissza kell 
csempészni. Befejezéskor 
a kolostor és templom egy 
színvilágban lesz, és eltűnik 
a mai műemléksárga. Belül 
is visszatér az eredeti hangu-
lat. Mindent ennek rendelnek 
alá. 2010-ben visszakaptuk 
a parókia részt, és azt most 
összekötjük a múzeum belső 
terével.
 – Az épületet tekintve 
visszajön a 18. század, de 
mitől 21. századi a múzeum?

Báthori Gábor igazgató

 Az anyagok, látnivalók el-
rendezésétől, illetve azoktól a 
korszerű technikáktól, ame-
lyek már elérték a gazdagabb 
múzeumokat.

 – Ez egy interaktív mú-
zeum lesz?
 – Egy része mindenkép-
pen interaktív lesz, hiszen a 
technika óriási lehetőségeket 
teremt ebben. Ugyanakkor 
törekszünk a hagyományos, 
a tárgyakra épülő látványt 
néha új szemléletben is kí-
nálni. Nálunk tényleg gazdag 
gyűjtemény van, amiből még 
többet fogunk bemutatni a 
rekonstrukció után.
 – Mennyire jelentős ez 
a rekonstrukció, ha a most 
zajló, egyéb múzeumok költ-
ségeit nézzük?
 – A nyírbátori költség-
vetés a legnagyobbak között 
van jelenleg. A Jósa András 
Múzeumban is most kezdőd-
tek a munkák. A megyeszék-
hely is hasonló nagyságrendű 
összeget kapott, mint a Bát-
hori István Múzeum.



6 • 2022 bátor INTERJÚ

Kiss János tősgyökeres nyírbátori, aki februárban ünnepelte 70. szüle-
tésnapját. Ahogy a városban ismerik „Kiss Jancsi”, a zenész, a színész 
megszámlálhatatlan fellépésen van túl. Ismerhetjük őt a Nyírbátori Szim-
fonikus Zenekarból, az Origó zenekarból, a Talán Teátrumból, valamint a 
Bethlen Gábor Szakképző Iskola nyugalmazott tanáraként, mindemellett 
a nyírbátori díszkivilágítás atyjaként. Kiss Jánossal készített riportot a ze-
nei és színházi életúttal kapcsolatban Polyák Dézi.

 – Hogyan indult a zenei pályafu-
tása?
 Amikor 6–7 éves lehettem, megkér-
dezték tőlem, milyen hangszeren szeret-
nék megtanulni játszani. Én a zongorát 
választottam, csakúgy, mint a nővérem. 
Abban az időben még nem volt zeneis-
kola. Klári néni zenetanárhoz jártam két 
évig zongorázni, aki a Kossuth utca elején 
lakott. Emlékszem a hideg szobára, ahol 
gyakoroltam. Aztán hazamentem egy 
próba után, és azt mondtam az anyám-
nak, hogy én nem akarok zongorázni, 
hegedülni akarok. Szabó Gáspár, Gazsi 
bácsi volt az ének-rajz tanár az 1-es is-
kolában. Neki volt egy szimfonikus zene-
kara, aminek az első hegedűse lettem jó 
pár év múlva. Ez ment 8. osztályig. Utána 
elkerültem Debrecenbe. Majd jött megint 
egy korszak, 1967. Ebben az évben meg-
alakult Nyírbátorban a második generáci-
ós Origó zenekar.

 – Az Origó zenekarral televíziós és 
rádiós felvételt is készítettek. Milyen 
emlékei vannak?
 – Igen, elég sok versenyre jártunk. 
Az egyik országos, egri versenyen, 1968-
ban a Nyírbátori ÁFÉSZ színeiben indul-
tunk. Az első helyezett díja az volt, hogy 
felléphetett az Illés-együttessel Buda-
pesten. A szüleinket összehívták, misze-
rint hozzájárulnak-e, hogy a háromna-
pos rendezvényen részt vegyünk. Ha jó 
eredményt érünk el, akkor az ÁFÉSZ fel-

55 ÉVE KERÜLT A RIVALDAFÉNYBE

szerelést vesz nekünk 100.000 forint ér-
tékben. Ez ‘67-ben hatalmas összeg volt. 
Nagyon készültünk erre az eseményre. 
Mit ad Isten, megnyertük a rockfeszti-
vált. Azt gondoltuk, az Illés-együttessel 
felléphetünk. Felvettük 
Szörényi Leventével a 
kapcsolatot, aki kérte, 
hogy két héttel a fel-
lépés előtt utazzunk el 
Budapestre. Azt mondta, 
meghallgat minket, és 
eldönti, felléphetünk-e 
velük egy színpadon. 
Aztán elmentünk, min-
denki beállt a helyére, én 
a Bródy hangszerén ját-
szottam. Az előadásból eltelt fél óra, és 
azt mondták: „Fiúk, jól játszottok! Fellép-
hettek velünk egy színpadon!” Ez óriási 
lehetőség volt nekünk. 1968. december 
28-án karácsonyi koncertet adtunk, Ori-
gó, Echo, Illés.
 – A színpad Ön számára nemcsak a 
zenélést, hanem a színjátszást is jelenti. 
Mikor jött az életébe a színház?
 – 1993-ban a zenekarok már nem 
játszottak bálokban, közbejött a diszkó, 
a videódiszkó, és háttérbe szorult az élő-
zene. Emiatt átálltunk a városi műsorokra 
(március 15., november 7.). Ebben az év-
ben Buzogány Béla színművész megke-
resett engem egy március 15-ei műsor 
kapcsán. Meghallgatta tőlem a Nemzeti 
dalt, és azt mondta: nekem ez kell. Ba-
rátság és munkakapcsolat alakult ki kö-
zöttünk. Egyszer csak azt mondta nekem: 
Te Jancsi, csináljunk egy színházat! Ekkor 
lett vége a zenekari tevékenységnek, és 
kezdődött a színházi munka a Talán Teát-
rumban. Az első színdarabunk A Tékozló 
fiú című rockopera volt.
 – Bejárták az egész országot ezzel a 
darabbal.
 – Így igaz. Pakson is előadtuk, Nyír-
egyházán egy hétig játszottuk bérletben, 

minden alkalommal teltház volt. A Móricz 
Zsigmond Színház színészei nem tudták, 
kik ezek, akiknek az előadásain mindig 
teltház van. Az utolsó előadásunkra be-
ültek, majd feljöttek hozzánk az öltözőbe, 
bekopogtak, és elnézést kérve mondták: 
hadd jöjjenek már be és hadd gratulálja-
nak, hogy ilyen sok jó hangú énekes ná-
luk nincs a kőszínházban, mint nálunk, 
amatőr színészeknél.
 – Ön és Buzogány Béla nevéhez 
fűződik a Bátor dala, amit Nyírbátor 
himnuszaként emlegetnek. Hogyan al-
kották meg?

 – 1988-ban Dózsa Gyuri volt a Mű-
velődési Ház igazgatója. Azt a feladatot 
kaptuk tőle, hogy Nyírbátor várossá vá-
lásának 15. évfordulójára csináljunk az 
1-es iskolával és a szakmunkásképzővel 
közösen egy műsort. Dózsáné Marika, a 
szakmunkásképző történelem-magyar 
szakos tanára talált egy verset, aminek a 
címe Antal Attila: Kisebb hazám. Marika 
mondta: Jancsi, ezt a verset meg kelle-
ne zenésíteni. Elolvastam a szöveget, és 
fantasztikus érzés kapott el. Elővettem 
a gitárt, és gyakorlatilag fél óra alatt ké-
szen volt a zeneszám. Kitaláltam, hogy 
ehhez kell fuvola, kórus, s elkészült a dal. 
Sok helyen előadtuk, a Talán Teátrumban 
is. Majd éreztem, hogy meg kellene csi-
nálni profi módon. Buzogány Bélának és 
nekem kapcsolatom volt Nyíregyházán 
Turcsán András zeneszerzővel, hang-
mérnökkel, aki hangszerelte a Bátor da-
lát. Sokat dolgoztunk vele. András szerint 
a dal kissé himnikus lett, de azt mond-
tam, ez így príma, így jó. Mondtam, pró-
báljunk meg énekelni rá. Csodálatos volt. 
Sokan énekeltünk benne. Nagyon szépen 
megcsináltuk a Bátor dalát, a mai napig is 
ez van lemezen, ha élőben kell énekelni, 
akkor zenei alapra énekelünk többen.
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SZÍNKAVALKÁD, AMELYBEN 
KITŰNIK A VERY PERI

Már több mint húsz éve minden esztendő végén a nagy színhatározó 
cég, a Pantone intézet megválasztja, hogy mi lesz a következő év színe. 
2021 decemberében a döntés egy meglepő színre esett. A 2022-es évet 
a Very Peri uralja, amelyről azt mondják, hogy bátor jelenlétet, találé-
konyságot és kreativitást ösztönöz. Belus Erika dekoratőrt ennek apro-
póján kérdeztem színekről, stílusról, divatról.

 – Mi az üzenete az év színének?
 – A Very Peri szín a vörös és a kék 
keveréke, ettől lett egy lilás szín, de va-
lójában a kék színek családjába tartozik. 
A kreativitásnak, az újrakezdésnek a 
szimbóluma. Vége van a járványnak, 
oltás van, és most építkeznünk kell. 
Sok mindent megtanultunk az elmúlt 
években. A járvány alatt új szakmát kel-
lett tanulni. Az év színe egy szebb jövőt 
vízionál. A vörösnek az energiáját és a 
kéknek a nyugalmát ötvözték. A Very 
Peri szín legjobban a levendula virághoz 
hasonlít. Van egy kis virág, a periwinkle, 
ami sok mindenkinek a kertjében megta-
lálható, valószínű, hogy a Very Peri neve is 
ebből származik.
 – Mennyire lesz meghatározó ez a 
szín a lakásdekorációban?
 – Ezzel a színnel nagyon óvatosan 
kell bánni, mivel ez egy lila szín, ami na-
gyon szép tud lenni, de kevés kell belőle. 

El tudom képzelni, hogy kiegészítőként 
egy lila párnával, egy lila vázával vagy 
egy virágdekorációval lehet a lakásunkat 
kicsit feldobni.

 – Ha valakihez nem állnak közel a 
lila árnyalatai, de szeretne divatosan 
kinézni, mit ajánlsz számára?
 – Van olyan szín, ami kiemeli az ar-
cunkat és van, ami lesápaszt. Van erre 
egy technika, hogy megállapítsuk, ki mi-
lyen évszak típushoz tartozik. Ha valaki 
nagyon szeretne lilát hordani, de tudja, 

nem áll jól neki, 
akkor ne felsőként 
hordja ezt a színt. 
Egy ilyen színár-
nyalatú fülbeva-
lóval, nyaklánccal, 
övvel, táskával, 
sállal vagy egy 
cipővel fel tudja 
dobni a szettjét. 
Itt is érvényes a 
„lehet, de keveset” elv.
 – Egy dekoratőrnek milyen az ott-
hona?
 – Nagyon szeretem az antik búto-
rokat. Ez meghatározza a lakásnak a 
miliőjét. Fehérek a falak mindenütt, ezt 
szeretem, mert minden megy hozzá. 
Imádom a zöldet és minden szín pasztell 
árnyalatát.
 – Melyek lesznek az idei tavasz színe?
 – Az idei tavasz színei kedvezni 
fognak azoknak, akik szeretik az élénk 
színpalettát. Jönnek az energikus divat-
színek, ilyen a smaragdzöld, a narancs-
sárga, az égkék, a rózsaszín, az ibolya 
tónusok. Divatos lesz a monokróm fehér, 
azaz talpig fehérbe öltözni. Visszajön a 
bőszárú nadrág, a pliszírozott szoknya, a 
rojt a blúzon. Azt javaslom, hogy merjük 
párosítani a színeket. A kéket a zölddel, a 
narancsot az ibolyaszínnel. Bátran nyúl-
junk a színekhez, a Very Perihez is.

Polyák Dézi

BÁTOR KÁRTYA
Újat kell igényelni, interneten is

 – Ismét kezdtek egy kampányt, hogy 
minél többen igényeljenek BÁTOR KÁR-
TYÁT. Mi a cél?
 Soltész-Kondás Tímea munkatárs 
polgármesteri hivatal: – Már a közeljövő-
ben is lesz néhány multifunkciós közterü-
let, s ezeket a tereket elzáró „okos kapu-
kat” csak a BÁTOR KÁRTYÁVAL lehet majd 
kinyitni. Az elég egyértelmű, hogy ezt a 

kártyát csak az állandó nyírbátori lakóhellyel bírók igényel-
hetik. Egyébként magát a kártyát már interneten is lehet igé-
nyelni és díjmentesen kapja meg az igénylő. Azt szeretnénk, 
hogy ellenőrizhető legyen, hogy adott időszakban ki használta 
a játszóteret, vagy közterületet. Csak megjegyezném, hogy a 
belvárosban, a Kulturális Központ mellett most épülő, a vá-
rosban egyedülálló attrakciókkal felszerelt játszótérre is csak 
Bátor kártyával lehet bemenni.
 – Nyilván nemcsak a játszóterekre lehet majd ezzel a 
kártyával bejutni, hanem szélesebb körben is használha-

tó a kártya, hiszen 
vásárlásnál is bizo-
nyos kedvezménye-
ket lehet majd érvé-
nyesíteni.
 – Ez talán ma 
még fontosabb is, 
mint amiről eddig 
beszéltünk. Ez már 
zsebbevágó kérdés. Ráadásul a kedvezmények a BÁTOR kár-
tyára és a BARÁT kártyára is vonatkoznak. A városban dolgo-
zók BARÁT kártyát igényelhetnek.
 – Hol tart az akció? Mennyien igényelték az új kártyát?
 – Jelenleg közelíti a négyszázat az új kártyák száma, 
ugyanakkor ma már nem érvényes kártyája még legalább ezer 
nyírbátorinak van. Nagyon célszerű lesz megigényelni az új 
kártyát, hiszen a szolgáltatók majd az új qr kódot olvassák be. 
S akinek nincs, az elesik minden kedvezménytől, vagy éppen 
nem tudja bevinni a kisgyerekét a vágyott, új játszótérre sem.
 – Jellemzően mekkora kedvezményeket lehet érvénye-
síteni ezekkel a kártyákkal?
 – Legjellemzőbb a 10 százalék kedvezmény, de üzlete válo-
gatja, mert van ahol 5 százalék a kedvezmény, de például a Vá-
rosfejlesztő és Működtető Kft 15 százalék kedvezményt is nyújt.  
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A nyírbátori Báthory Anna Református Általános Is-
kola 10 éves. Számszerűleg nem sok ez az idő, ami 
mögötte van, az már távlat, de szívből örülünk, hogy 
a város egyik élő hagyománya, valósága lett. Taní-
tók, tanárok, munkatársak, diákok teljesítménye, 
cselekedete, a benne munkálkodó erők és aktivitá-
sok sokasága. 

TÍZ ÉV A HIT, TUDÁS, SZERETET JEGYÉBEN

Távolság és közelség 
egyidőben 

Távolság, mert egy folyamat 
folytatását, a több száz éves 
protestáns iskolai oktatást 

jelenti, közelség, mert mű-
ködő bizonyosság: a helyi re-
formátusság iskolafenntartó 
szerepe egy évtizede újra 
folytatódhatott Nyírbátorban 

is. Bebizonyosodott, hogy az 
ismételten felvállalt szerep-
kör nemcsak jogosult, kívá-
natos, hanem az itt élők valós 
igényével találkozott.
 A Fáy úti iskolában 2012-
ben az alapító egyházközség 

szándákával egyetértett a 
pedagógusok közössége és 
az ott tanuló közel félezer 
diák szülei is. Az iskola azóta 
nevel, oktat, tudást közvetít, 

szakmai és hitéleti progra-
mokat biztosít a különböző 
felekezetekhez tartozó ta-
nulóinak. Tiszteletben tartja 
az egyéni vonásokat, de pél-
dát mutat a közösségi életre, 
közvetíti a Jézustól hirdetett 
és gyakorolt emberszerete-
tet, előkészíti diákjait a társa-
dalmi együttélésre, a család, 
a haza, az egyház hármasá-
ban gondolkozva. Hangsúlyt 
fektet a tanulók öntevékeny-
ségére, igyekszik korán a 
„maga lábára” állítani és ön-
állóságra neveli őket.
 A Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola jól 
működő, nemes versenyre 
késztető tudásközpont, tanu-
lói – a pedagógusok felkészí-
tő munkáját dicséri – rangos 
iskolák közötti versenyeken 
folyamatosan bizonyítanak, 
a sportban elért eredménye-
it országosan is elismerik. Az 

iskola által elindított Komplex 
természettudományi verse-
nyére Magyarország minden 
részéből jelentkeznek a „kis 
tudósok”, viszik a közösség, 
de egyben Nyírbátor és is-
kolánk hírét is. A szellemi és 
erkölcsi elismerést jelzi, hogy 
a „Báthory Anna Református 
Általános Iskola Bázisintéz-
mény lett, s 2020-ban hely-
színe lehetett a Kárpát-me-

dencei református iskolák 
központi tanévnyitójának. Az 
iskola folyamatos erősödé-
sét és szerepét mutatja az is, 
hogy 2019 szeptemberétől 
a Fáy úti Óvoda, majd 2022 
januárjától a kormány segít-
ségével az iskola épületének 
megvásárlásával a helyi re-
formátusság immár működ-
tetői szerepkörből, a tulajdo-
nosi szerepkörbe kerülhetett. 
Az általános iskolai képzés 
óvodai neveléssel gazda-

godott, öltöttek szép kül-
sőt-belsőt az intézmények. 
 Az évforduló kapcsán az 
elért eredményekért köszö-
net a pedagógusoknak, vala-
mennyi munkatársunknak, a 
mindenkori iskolavezetőknek, 
a fenntartó egyházközség-
nek, presbitériumnak, hogy 
„kincsek” osztásával, tenni 
akarással, felelősségtudattal 
megalapozták az iskola hírét, 
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hozzájárultak a 10 év sike-
réhez. A jubileum alkalmá-
val köszöntjük az iskola már 

végzett és jelenlegi diákjait, 
várjuk a jövő generációit. Kö-
szöntjük szüleiket, különösen 

örömteljes az, hogy együtt 
ünnepelhetünk, és örülhe-
tünk a közös munkának. 

 A Báthory Anna Refor-
mátus Általános Iskola és 
Óvoda mindannyiunk kincse, 
önmagában is ünneppé teszi 
létünket, további energiákat 
mozgósít, mindig a jóra töre-
kedve. 
 Pál apostol szavaival kö-
szöntöm az ünneplő iskolát: 
„Nem mintha már elértem vol-
na mindezt, vagy már célnál 
volnék, de igyekszem,  …futok 
egyenest a cél felé…” 

(Fil. 3. 12,14)

 Dr. Báthori Gábor
 főgondnok

ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÜL

Új bölcsőde alapkövét helyezték el Nyírbátorban. A görögka-
tolikus fenntartású intézmény a Települési Operatív Program 
keretében 600 millió forintos pályázati forrásból épülhet meg. 
10 új munkahely jön létre és 4 csoportban 48 gyereket tudnak 
fogadni. Kiss Zsolt görögkatolikus parókus elmondta, bízik ab-
ban, hogy 2022. év végére elkészül a bölcsőde.

NÖVÖGET A CSEPE(R)EDŐ
Sok újszülöttel (mintegy 70 kisbabával) gazdagodott Nyírbá-
tor az utóbbi egy évben, és a hagyományokhoz híven idén is 
ültettek nevükre szóló fákat a Csepere(r)dőben. Azon gyere-
keknek a szüleinek, akik jelentkeztek, hogy szívesen ültetné-
nek fát, április 9-én, szombaton nyílt lehetőségük arra, hogy 
felkeressék a Csepere(r)dőt. Azok helyett, akik nem értek rá, 
az önkormányzati cég dolgozói ültették el a csemetéket. Tudni 
kell: ebben az erdőben csak Magyarországon őshonos fákat 
tesznek a földbe.
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SZÜLETÉS

Boglárka Milla Polyák Edina Tóth János
Laurent Szilágyi Emilia Csiki István
Ákos Diczkó Emese Szemán István
Anna Mia Izsó Julianna Lengyel Sándor
Marcell Németh Alíz Kaluha István
Mirabella Németh Alíz Kaluha István
László Kozák Barbara Beri László

HÁZASSÁG

2022. FEBRUÁR 1. – 2022. FEBRUÁR 28.
közötti időtartamban összesen 2 házasság jött létre, 

Mindazok, akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban 
megjelenjen házasságkötésük:

Horváth Cristopher József – Balogh Fruzsina 

HALÁLESET

Özv. Kovács Józsefné • Magyar Józsefné • Helmeczi Sándor
Nagy Zoltán • Kincs Sándorné • Cselenyák Jánosné
Makranczi Ferenc • Varga Ferencné • Nagy Béláné

Karczub István • Batai Andrásné • Varga Zoltán

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. FEBRUÁR

SZÜLETÉS

Léna Andicsku Brigitta Bihari László
György Kőszegi Adrienn Pável György
Eliot  Rácz Szabina Emőd Tibor
Bence Zalán Budai Klára Ivett Farkas Zoltán
Áron Bákonyi Vivien Madarász Tamás
Vivien Ilona Kiss Vivien Varga Péter
Benett Petics Kitti Jónás László
Boglárka Kiss Anita Molnár László
Bianka Jázmin Jónás Mercédesz Amanda   Farkas Árpád
Mercédesz Enikő Beri Enikő Varga Árpád

HÁZASSÁG

2022. MÁRCIUS 1. – 2022. MÁRCIUS 31.
közötti időtartamban összesen 7 házasság jött létre, 

Mindazok, akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban 
megjelenjen házasságkötésük:

Sivadó Nikoletta – Dr. Gál István
Siti András – Támba Ivett

Ruszkovics Attila Gyula – Tormási Noémi
Gyenes János Sándor – Varga Zsuzsanna

Nagy Richárd – Lakatos Alexandra

2022. MÁRCIUS

A koncepció szerint az ellátásban figyelemmel lesznek az el-
térő igényekre, élethelyzetekre és nagy hangsúlyt fektetnek 
majd arra, hogy az idős életkor teljes komfortját tudja bizto-
sítani az az új idősközpont, amiről március 28-án tartottak fó-
rumot a városházán. Az egyértelművé vált a fórumon, hogy a 
nyírbátori nyugdíjasoknak valós, jól megfogalmazott igényeik 
vannak, amelyek figyelembe vételével egy tartalmas, nyugodt, 
biztonságos öregkort remélhetnek, adott esetben akár a sa-
ját apartmanjaikban is. Az új idős központ nem egy klasszi-

kus bentlakásos otthon lenne, hanem egy olyan hely, ahol a 
szépkorúak 21. századi körülmények között tudják nyugdíjas 
éveiket eltölteni. Továbbá, ahol saját életterük, magánéletük 
van, ahol aktív életet élhetnek, és díjfizetés ellenében külön-
böző szolgáltatások is elérhetők lennének számukra, mint az 
étkeztetés, a takarítás, az egészségügyi ellátás, a mosoda, a 
masszázs, a fodrászat, a körömvágás, a csoportos torna, a 
memóriafejlesztő és kézműves foglalkozások.
 – „A városközpont közelében, zöldterületen építenénk ki 
a több lépcsőben megvalósuló új városrészt. Ennek helyére a 
fórumon érkezett több javaslat is. Ha minden jól megy, ezen a 
nyáron az I. ütem végleges tervei elkészülnek. Abban bízunk, 
hogy a következő év végére, 2023 végére már az I. ütem akár 
el is készülhet és be is költözhetnek az első lakók. Természe-
tesen ez egy hosszútávú program. Azt szeretnénk, ha sikeres 
lenne és minél több idős ember tudná igénybe venni ezt a 
szolgáltatást” – osztotta meg az önkormányzat terveit Máté 
Antal, Nyírbátor polgármestere. 

Polyák Dézi

Más alapokra szeretnék helyezni az idősellátást 
Nyírbátorban. Az önkormányzat egy új városrész, 
idős övezet kialakítását tervezi.

NYÍRBÁTOR GONDOSKODIK 
AZ IDŐSEKRŐL
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ÚJRATERVEZÉS
Megküzdést segítő könyv 

az 1-es típusú diabétesz világához 
szülőknek és gyerekeknek

Az 1-es típusú diabéteszes hirtelen és váratlanul bukkan fel a 
családok életében és állítja nehéz helyzet elé a szülőket és az 
érintett gyerekeket.
 Ebben az élethelyzetben elkél a segítség a család minden 
tagja számára, akár az információk, akár a pszichés segítség-
nyújtás terén. Korábban sem szakirodalom, sem a gyermekek 
számára mesébe ágyazott tudás és pszichés segítségnyújtás 
nem állt rendelkezésére. Ezért a Szurikáta Alapítvány kiadvá-
nya kitűnő szakemberekkel együttműködve pótolta ezt a hi-
ányt kiadvány. A könyvet Baracsi Gabi gyönyörű illusztrációi 
teszik teljessé.

 Az ismert és elismert gyermekpszichológus, Deliága 
Éva és a meseíró pedagógus, Lovász Hajnalka által írt segítő 
könyvünk 2in1: első felében pszichológiai útmutató található 
a szülők számára. Ebben a részben választ kaphatnak kérdé-
seikre, mely a diagnózissal való hatékony megküzdéshez se-
gíti őket hozzá, és gazdagodhatnak pszichológiai ismereteik a 
szorongás, félelem, bűntudat leküzdéséről, mely a legnagyobb 
terhet szokta jelenteni a diabéteszes gyerekek szülei számára.

 A könyv második felében találhatóak a mesés történetek, 
melyek kifejezetten azokat a témákat járják körül, amelyek a 
legnagyobb nehézséget szokták jelenteni az óvodás és kisis-
kolás 1-es típusú diabéteszes gyerekek számára.

„Mi történt a testemmel?”
„Hogyan fogok ezután élni?”
„El fognak majd fogadni, így is?”
“Akkor én most elromlottam?”

 A meseszereplők azonosulásra alkalmas karakterek, 
és a mese pszichológiai szempontból adekvátan kommu-
nikál érzelmeket, és észrevétlenül kínál olyan megoldási 
módokat, melyekkel gazdagítani tudja a gyermekek meg-
küzdési stratégiáit. A mese élményt nyújt, vigasztal, tanít, 
és burkoltan ismeretanyagot ad át, mely terápiás hatású. 
A történetek az óvodás és kisiskolás gyermekek számára 
készülnek.
 Jelenleg a Deliága – Lovász Újratervezés az egyetlen olyan 
komplex szakirodalom, mely a diabéteszes gyermekek szülei 
számára szakszerű pszichés támogatást nyújt, ugyanakkor 
az érintett gyerekeket is támogatja a diabétesz diagnózisától 
kezdve a „régi” életükbe való visszatérésig.

Hogyan juthatsz hozzá az ÚJRATERVEZÉSHEZ?

I. FRISSEN DIAGNOSZTIZÁLTKÉNT AJÁNDÉKBA KAPOD, ha …
 gyermeked 1-es típusú diabéteszét 2019. 10. 05. és 2020. 

10. 05. között diagnosztizálták Magyarországon, akkor 1 
példány könyvet ajándékba küldünk.

 Írd meg a szurikataUjratervezes@gmail.com e-mail címre 
a postacímedet, és igazold a diabétesz diagnózisának idő-
pontját pl. MÁK tartósan beteg igazolás másolatával.

II. TÁMOGATÁSOD ESETÉN AJÁNDÉKBA KAPOD, ha …
 legalább 5000 Ft-tal támogatod a Szurikáta Alapítvány 

munkáját.

Mit kell tenned?

1. Utalj legalább 5000 forintot a Szurikáta Alapítvány OTP 
Banknál vezetett bankszámlájára vagy menj be egy OTP Fi-
ókba és fizess be a bankszámlánkra 5000 forintot. A bank-
számlaszámunk: 11710088-20002963-00000000

2. A banki utalás vagy bankfióki befizetés esetén a Megjegy-
zés rovatba írd be, hogy ADOMÁNY, a nevedet és azt a pos-
tacímet, ahová a könyvet postázhatjuk Neked.

3. Írj nekünk e-mailt a szurikataUjratervezes@gmail.com-ra 
és tudasd velünk, hogy utaltad a támogatást.”

Deliága Éva – Lovász Hajnalka
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Lőrincz Sanyi, Szabó Béla, Szegedi Gyurika, Ban-
dics Lacika, Mester Sanyi. Hogy mi a közös ben-
nük? Mindannyian Gyarmat környékéről jöttek, 
fekete „fődiek”. Nem mellesleg a nyírbátori labdarú-
gás közelmúltbeli kiválóságai. Ezt a remek névsort 
bővítette Iski Laci is.

ISKI LÁSZLÓ – DOKI

Örömömre szolgál, hogy 
– anyai ágon fülesdiként – 
magam is fekete „fődi” va-
gyok. Egy ilyen társaságot 
szívesen vállal az emberfia. 
Iski Laci 1954. január 10-én 
született Mátészalkán, va-
lójában Túrricsére való. Az 
általánosban nem meglepő 
módon rengeteget fociztak. 
A sportág szakmai részé-
vel csengeri gimnazistaként 
kezdett ismerkedni Vályi 
Csaba testnevelő segítségé-
vel. Mozgásával hamar fel-
hívta magára a csengeri fut-
balledzők figyelmét. Előbb az 
ifiben játszatták „feketén”, 
hamarosan leigazolták, de 
már a felnőtt csapat tagja-

ként játszott a megyei I. osz-
tályban. Jól emlékszik, Papp 
András igazolta le.
 Érettségi után (1972) té-
vészerelő akart lenni, ez akkor 
divatos és jövedelmező szak-
ma volt. Mátészalkára azon-
ban nem vették fel. A véletlen 
folytán került Nyírbátorba. Si-
mon József az AB akkori fiók-

vezetője hívta Bátorba rokoni 
alapon azzal, hogy segít neki 
szakmát választani. Rokonai 
voltak a Bakó testvérek is. 
Attila, Gyuszi és Zoli is igen jó 
focisták voltak. Mikor edzés-
re mentek, Laci megkérdezte, 
hogy mehetne-e velük. Hát 
persze! Ott is ragadt. Forgács 
„Tacsi” László volt az edző, 
aki kevés ifista meccs után 
már a felnőtt csapatban szá-
molt vele. Az akkori ifi csa-
patból Molnár Gyuszi és Né-
meth Béla nevére emlékszik.
 A felnőtt csapatban olyan 
játékosok közé került, mint 
Mankó Tibi, Veszprémi Feri, 
Vágó Laci, Dévai Lajos, Bo-
tos Feri, Csabina Jani, Szabó 

Béla, Szalai Árpi, Papp Pisti, 
Németh Béla, Mester Sanyi, 
Varga Jani, Kokas Laci, Cser-
nyi Jani, Markos Józsi, Bu-
kovenszki Gabi, Pelyák Jani. 
Akik ismerték őket, azok tud-
ják, hogy ez a csapat nyerte 
meg a megyei bajnokságot, s 
játszott osztályozót az NBII-
be jutásért. Lacinak, akárcsak 

a többieknek óriási csalódás 
volt az Edelény elleni párharc. 
Olyan szakmai hibák adódtak, 
amelyekre senki nem volt fel-
készülve. Maradtunk tovább-
ra is a megyei I. osztályban.
 1979-ben megnősült, a 
szintén túrricsei Kiss Júlian-
nát vette feleségül. Termé-
szetesen az egész csapat a 
vendégük volt. A Csepelben 
dolgozott, ahová Tisza István 
főmérnök vette fel. Tanfo-
lyamra küldték a nagy Cse-
pelbe. Ott bekapcsolódott az 
üzemegységek közötti baj-
nokságba. Meccseiket a Cse-
peli Stadionban játszották.
 Kitalálják, hogy mi kö-
vetkezik? A Csepel II edzője 
rögtön kiszúrta, edzésre hív-
ta. Barátságos meccseken 
olyan remekül focizott, hogy 
az NBI-es csapathoz akar-
ták leigazolni. Delegáció jött 
Csepelről az ügy érdekében. 
Egy másik delegáció (Szabó 
Béla, Varga Jani, Szalai Árpi) 
hozzám jött, mint sportköri 
elnökhöz, hogy Lacit ne en-
gedjük el. Társai szerették, 
ragaszkodtak hozzá. Koknya 
Árpád, a Csepel nyírbátori 
igazgatója is gondban volt az 
eset kapcsán. Ő oldotta meg 
végül a kérdést: nyilatkozatot 
íratott alá Lacival, hogy visz-
szavonja átigazolási kérel-
mét. A dokumentumot ma is 
ereklyeként őrzi. Játékát már 
nem sokáig élvezhettük, hi-
szen 1981-ben abbahagyta 
a sportolást. Minden ide-
jét, energiáját a lakáskérdés 

megoldására fordította – si-
kerrel.
 Öccse, Tibi is focizott, ő 
azonban már korábban be-
fejezte. Rendszerváltásig 
működött a Csepel, az utolsó 
időszakban már Szomi Iván 
igazgatásával. Új munkahe-
lyet kellett keresnie, így ke-
rült a Szabolcs Gabonához. 
Míg a Csepelben minőségi el-
lenőrként dolgozott, a takar-
mánykeverő üzemben előbb 
raktáros, aztán termelésirá-
nyító, majd üzemvezető lett. 
Feleségével két gyermeket 
neveltek: Laci építőmérnök 
Debrecenben, Tamás rend-
szergazda Nyíregyházán. 
Fia sokszor győzködte, hogy 
költözzenek Debrecenbe, de 
ők már ősbátorinak vallják 
magukat, nem mennek el a 
városból. Laci vallja, hogy itt 
idősnek, fiatalnak vannak le-
hetőségei. A város gyönyö-
rű, már az jókedvre deríti, ha 
kinéz az ablakon, s látja az 
ismerős arcokat. Aktív nyug-
díjas életet él. Gyakran megy 
haza Túrricsére édesanyjá-
nak segíteni. Fiának Nyírcsá-
száriban van egy kis tanyája, 
amelynek gondjait ő vállalta 
magára. Kertészkedik, ba-
romfit nevel. Sajnos felesége 
egészségi állapota miatt nem 
jár meccsekre. Én azonban 
optimista vagyok, egy ilyen 
focista egyszer csak vissza-
talál a pályára.
 Lacikám! 
 Barátsággal ölel: 

Szabó Laci
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Pénzhét
Büszkék vagyunk rá, hogy 
egyike lehetünk azoknak az 
iskoláknak, amely megren-
dezi a pénzhét programot. 
Érdekes feladatokkal, játékos 
versenyekkel hozzájárultunk 
az iskolások pénzügyi isme-
reteinek bővítéséhez, pénz-
ügyi kultúrájuk gazdagításá-
hoz. Ez a program a 6., 7. és 
8. osztályosokat érintette. 82 
tanuló vett benne részt egy 
vezetőtanárral. A pénzhét 
március 7-11. között tartott. 
 A gyerekek a tudatos 
pénzgazdálkodásról, a banki 
tevékenységekről, vállalko-
zási ismeretekről, megta-
karítási lehetőségekről is 
hallhattak. A segédanyagok, 

a feladatlapok, a tananya-
gok, és a játékok is a tudatos 
pénzkezelésről, a takarékos-
ság fontosságáról szóltak. 
 A tanulószobán és a 
napköziben is előkerült a 
„Monopoly” és a „Gazdálkodj 
okosan!” társasjáték, ahol 

a megszerzett ismereteiket 
kamatoztathatták a diákok.
 Filmvetítések, vetélke-
dők, előadások, fejtörők, pla-
kátkészítés, online játékok 
színesítették az informáci-
ónyújtást, melyet reméljük, 
hasznosítani fognak a gyer-
mekek életük során. 

Öko  nap
Intézményünk újabb jeles 
nappal büszkélkedhet, ez 

pedig az Öko nap, amelyet 
március 26-án rendeztünk 
először. Izgalmas, sokszínű 
és élményekben gazdag volt.
 Célunk tanítványaink kör-
nyezettudatos életvitelének 
kialakítása, és a fenntartha-
tóság szemléletének átadá-
sa. Intézményünkben ezáltal 
olyan gyermekeket nevelhe-
tünk, akik megtanulják tisz-
teletben tartani az élővilág 
értékeit. Mottónk:  „Tegyünk 
együtt a Föld és önmagunk 
egészségéért hulladék-újra-
hasznosítással! Készítsünk új 
tárgyakat, játékokat papír- és 
műanyaghulladékból!”
 Szorgalmasan gyűjtötte 
minden évfolyam a tejes, tojá-
sos, üdítős dobozokat, kupa-
kokat, flakonokat. Az újságpa-
pírt, a kartont többféle módon 
hasznosították. Készítettek 
virágtartót, vázát flakonból. 

Folytatás a 14. oldalon.

Eljött a tavasz, várjuk a jó időt.  Iskolánkban most sem 
állt le a munka, színes programok, versenyek teszik 
izgalmassá a gyerekek életét.

AKTUALITÁSOK A KÉTTANNYELVŰBŐL

Jelentkezz hozzánk!

MSK Hungary BT  
4300 Nyírbátor, MSK tér 1 · Tel.: +36 42 511 100 
karrier@msk.hu · www.msk.hu

Kezdje a karrierjét az MSK Hungary Bt-nél!  
Ha szeretnél egy megbízható és stabil munkahelyet:

fRaktárvezető
fÁrkalkulátor
fBeszerző
fTermékdokumentáció 

készítő (Gépkönyv)

fGépészmérnök

fPLC programozó

fSzoftver BackEnd  
fejlesztő

f  Szerkezetlakatos
fCNC gépkezelő
fEsztergályos
fMarós
fSzerviztechnikus 

(utazással)
fElektromos szerelő

fMechanikus szerelő
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Folytatás a 13. oldaloról. 
Kupakokból társasjátékokat, 
csocsót, malmot. Dekoráció-
kat, ajándékokat parafadugó 
újrahasznosításával. Tejes-
dobozokba magvakat ültet-
tek, és az ablakokba mini ve-
teményest hoztak létre.

Tanulmányi versenyek

Az angol megyei versenyt a 
Móra-Napok keretében, a 
Nyíregyházi Móra Ferenc Ál-
talános Iskolában rendezik 
meg. Az iskolánk két 3 fős 
csapattal indult. Büszkeség 

töltött el bennünket, hogy az 
1. és a 2. helyet is sikerült el-
hozniuk. 7 állomás volt, ahol 
a gyerekek játékos feladato-
kon keresztül mérték össze 
tudásukat, amiben földrajz, 
történelem, célnyelvi civilizá-
ció és nyelvtan is szerepelt. 

Kedvenc állomásuk a szaba-
dulószoba volt. Végül a mi is-
kolánk teljesített a legjobban 
a 12 másik csapattal szem-
ben. Nagyon sok szép aján-
dékkal, és egy életre szóló él-
ménnyel, boldogan térhettek 
haza a csapatok tagjai.

VERSENYEK TÁRHÁZA AZ ÉLMÉNYSULIBAN
Egyre több versenyre nevezünk, 
és szép eredményekkel büszkél-
kedhetünk.

ARANY JÁNOS MAGYARVERSENY: 
2021/22. tanévben a felsős tanulók szá-
mára újra megrendezték az Arany János 
Magyarversenyt. A három fordulós, or-
szágos, egyéni tesztverseny döntőjébe 
az Élménysuli nyolc tanulója is bejutott, 
amit március 26-án, szombaton Buda-
pesten, az ELTE Lágymányosi Campusán 
rendeztek meg. 
 A döntőben elért eredmények: 5. év-
folyam: Czekmeiszter Pann 7. hely, So-
mogyi Jázmin 8. hely. 7. évfolyam: Kó-
ródi Kornél Ede a 10. hely, Májer Dorka 
a 12. hely. 8. évfolyam: Viski Gréta az 5. 
hely, Lehoczky Lili a 11. hely. 6. évfolya-
mon Horváth Dorka és Mankó Lia Mária 
tanulók jutottak a döntőbe. Felkészítő: 
Kóródiné Tóth Mária. 
 SZÉPÍRÓ VERSENY: A Nyírcsászá-
ri-Bátorliget-Terem-Nyírderzsi Általános 
Iskola Szépíró versenyén kiemelkedően 
szerepeltek: 4.osztályos korcsoportban: 
Csordás Alexandra 3. hely. Felkészítő: 
Hornyákné Helmeczi Orsolya. 2.osztá-
lyos korcsoportban: Varga Maja 1. hely, 
Mankó Adél 3. hely. Felkészítő: Seresné 
Kónya Antónia.
 KOSSUTHOS LEVELEZŐS VER-
SENY: A Nyíregyházi Evangélikus Kos-
suth Lajos Gimnázium 24. alkalommal 
rendezte meg a megye 7. és 8. osztályos 
diákjait versenyzésre hívó „Kossuthos 
levelezős versenyt”. 
 A döntőben elért eredményeink: Törté-
nelem: 7. évfolyam, Arany minősítés: Ari 
Panna, Ezüst minősítés: Lámfalussy Zoé, 
Májer Dorka, Bronz minősítés: Éles Han-
na. 8. évfolyam, Arany minősítés: Viski 
Gréta. Felkészítő: Nagyné Lőrincz Lilla. 
Angol nyelv: 8. évfolyam, Arany minősítés: 
Lehoczky Lili. Felkészítő Balabán-Me-

gyesi Flóra. Magyar nyelv és irodalom: 7. 
évfolyam, Arany minősítés: Kóródi Kornél 
Ede, Bronz minősítés: Ari Panna, Májer 
Dorka, Som Enikő, Szakács Georgina. 8. 
évfolyam, Bronz minősítés: Bakti Viktó-
ria. Felkészítő: Kóródiné Tóth Mária. Ma-
tematika: 7. évfolyam, Arany minősítés: 
Kóródi Kornél Ede, Som Enikő. Felkészítő: 
Kovácsné Molnár Nóra.
 HEBE ORSZÁGOS OLVASÓVER-
SENY: A HEBE országos olvasóverse-
nyen második osztályos tanulóink szép 
eredményeket értek el: 4. helyezett: Fa-
zekas Maja • 5. helyezett: Horváth Lotti 
Izabella • 8. helyezett: Hetey Márton. 
Felkészítő: Seresné Kónya Antónia.
 ON-LION ORSZÁGOS ANGOL 
NYELVI VERSENY: Az ELT Hungary ál-
tal rendezett On-Lion országos angol 
nyelvi versenyen elért eredményeink. 
A0 kategória: I. helyezett: Erdős Nándor 
4.o., Horváth Hédi Panka 4.o., Illés Dor-
ka 4.o., Mizsei Noel 4.o., Posta Dominik 
4.o., Tóth Maja 4.o. II. helyezett: Májer 
Zétény 4.o. A1 kategória: III. helyezett: 
Erdős Péter 6.o., Mankó Lia Mária 6.o. 
IV. helyezett: Somogyi Jázmin 5.o. A2 
kategória: IV. helyezett: Kóródi Kornél 
Ede 7.o., Som Enikő Piroska 7.o.
 Eredményesen szerepelt: A0 kate-
góriában: Csordás Alexandra 4.o, Le-
hoczky Botond 4.o, Pósán Hédi 4.o. A1 

kategóriában: Czekmeiszter Panna 5.o., 
Böszörményi Borbála 5.o., Papp Réka 
5.o., Vilez Fanni 5.o., Horváth Dorka 
6.o., Kovács Zsófia 6.o.

Az Élménysuli nevelőtestülete

Jótékonysági bál
Az iskola történetének első jótékony-
sági bálját szerveztük április 9-én 
a Nyírbátori Kulturális Központban. 
Mertünk nagyot álmodni, és meg-
valósítottuk álmunkat. Egy nagyon 
jó hangulatú rendezvényen együtt 
szórakozhattunk a szülőkkel, a kol-
légákkal, a támogatóinkkal. A szép 
számban megjelent vendégek előtt 
fellépett iskolánk pedagógus kóru-
sa, fergeteges műsort adtak a 6., 7. 
és 8. osztályos diákjaink. A bál tiszta 
bevételét az iskola eszköztárának a 
fejlesztésére, elsősorban a sportesz-
közök bővítésére fordítjuk. 
 Nagyon köszönjük a segítséget a 
szülőknek, a nyírbátori önkormány-
zatnak, az LMA-nak, intézményünk 
fenntartójának, valamint támogató-
inknak és mindenkinek, aki hozzájá-
rult a bálunk sikeréhez.
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 – Mit jelent ez a nap az országunk 
és Nyírbátor számára?
 – Ez a világnap nagyszerű alkalom 
lenne arra, hogy február végén bemutat-
kozzon minden olyan település, amely 
idegenforgalomra számít és épít, valamint 
olyan programokat kínáljon, amelyekkel fel 
tudja hívni magára a figyelmet. Ezt nem 
nagyon használjuk ki, de Budapesten szá-
mos rendezvény van ilyenkor. Tavaly online 
rendezték meg a világnapot, megkerestek 

bennünket is Nyíregyházán. A Turisztikai Nonprofit Kft.-vel, a 
Középkori Templomok Útja Egyesülettel és a városi televízióval 
közösen készítettünk egy filmet, melyben megyénk látnivalóira 
hívtuk fel a figyelmet. Nyíregyháza ugyanis nemcsak a városra 
koncentrál, hanem a térségre, így Nyírbátorra is.
 – Hogyan látják a turisták Nyírbátort?
 – Imádják. Ez egy tüneményes város, amelynek a központ-
jában számos középkori emléket találnak, melyek már impo-
záns méreteikkel lenyűgözőek. Külön megemlítik, hogy itt olyan 
emberekkel találkoznak, akik szeretettel fogadják őket. Nekünk, 
idegenvezetőknek az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk 
azért, hogy aki ideérkezik, minél jobban érezze magát. Mesél-
jünk nekik a múltról, de beszéljünk a jelenről is, lássuk el őket 
minél több hasznos, érdekes és praktikus információval. Nyír-
bátorban a Várostörténeti sétány összeköti a legfontosabb 
látnivalókat, így a Református Templomot, a Római Katolikus 
Minorita Templomot és a Báthori István Múzeumot. Általában 
a Báthori Várkastélyban kezdünk, ahol mindig jól érzik magukat 
a vendégek, különösen a gyerekek. Látható és látják is Nyír-
bátorban a turisták azt a hatalmas gazdasági fejlődést, ami az 
utóbbi évtizedekben történt. A csoportjaim mindig megjegyzik, 
milyen kedves és figyelmes, hogy itt a gyerekek mindig köszön-
nek az idegeneknek. Ez jólesik nekik. Nyírbátor fekvése kiváló, 
csillagtúrázásra alkalmas hely. Köszönhetően a kerékpárút-fej-
lesztéseknek, főként gyerekeknek lehetne nagyon sok biciklitú-
rát szervezni. Nyírbátor egy olyan hely, amely minden irányból 
elhagyható vagy megközelíthető kerékpárral. A kemping és a 
fürdő egész évben nyitva. Ez azért fontos, mert akár januártól 
decemberig lehetne itt családoknak, időseknek, fiataloknak kí-
nálni programokat a kikapcsolódásra, pihenésre.
 – Hogyan lesz valakiből idegenvezető?
 – Én egy OKJ-s idegenvezető képzést végeztem el, egyéb-
ként történelemszakos vagyok, a Debreceni Egyetemen sze-
reztem a diplomámat. Pályám kezdetétől a sajtóban dolgozom, 
amelynek köszönhetően járom a megyét, kiépült egy nagyszerű 
kapcsolatrendszerem. Persze szükség van nyelvtudásra. Nekem 
angolból és oroszból van középfokú nyelvvizsgám, és beszélek 
németül.
 – Van-e Nyírbátorral kapcsolatban felejthetetlen emlé-
ked?
 – Nyírbátorban a Krucsay-oltár az, amely megfogja az em-
bereket, a története és a lenyűgöző szépsége. A minorita temp-
lomban Lőrincné Tóth Dóra olyan szépen elmondja az oltár tör-
ténetét, hogy sokan elsírják magukat.

ISKOLAI HÍREK

Nyírbátor gazdag történelmi múltja és az idegenforgalmi 
szolgáltatásai miatt sok turistát vonz. Február utolsó va-
sárnapja az idegenvezetők világnapja. Sokan a nyírbátori 
nevezetességeket is ajánlják a turistáknak. Cservenyák 
Katalin újságíróval, idegenvezetővel beszélgettünk a téma 
kapcsán. A riporter Polyák Dézi.

Nyírbátor Város 
Önkormányzatának Lapja
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a beküldött írásokat – a tartalom 

lényegi megváltoztatása nélkül – 
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RENDBE TESZIK A PAPOK 
RÉTJÉN A TAVAT

A Várostör-
téneti sé-
tány további 
r é s z é n e k 
megépítése 
előtt rend-
be teszik 
N y í r b á t o r 
egyik kedvelt 
s z a b a d i d ő 
részét, ne-
vezetesen a 
Papok rétjén 
a tavat. A 

munkálatok a nádvágással indultak, hamarosan mederkotrást is 
végeznek, ha szükséges, akkor vizet is engednek a tóba. A víz-
hiány az időjárással függ össze. Mivel az elmúlt hónapok csa-
padékmentesek voltak, így a tóból hiányzott az a vízmennyiség, 
amelyet a környező utcákból a tóba érkező csapadékvíz biztosí-
tott volna. A tervek szerint két hónap alatt végeznek a tómeder 
rendbetételével. Erre a város jelen pillanatban 60 millió forintot 
különített el.

Polyák Dézi 

GYÓGYULJON, LAZÍTSON 
A SÁRKÁNYBAN! 

A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő egész évben várja a legkor-
szerűbb technikákkal, kitűnő szakemberekkel a reumatikus és 
mozgásszervi betegségekkel, panaszokkal rendelkezdőket. A 
gyógyászati kezelés a nyírbátoriak számára továbbra is ingye-
nes. Az ilyen gyógyközpontokban szokásos kezelések mellett 
kiemelendő a 
ritkaságszámba 
menő mágne-
ses terápiás ke-
zelés. 
 A sportolók 
számára külö-
nösen ajánlott. 
A vízitornát és 
a súlyfürdőt 
g y ó g y v í z z e l 
feltöltött me-
dencében lehet igénybe venni. A fürdőben két szakorvos rendel, 
kedden és szerdán 8 és 13 óra között. A gyógykezelések hétköz-
naponként a fürdő nyitvatartási idejében (8:00 és 20:00 között) 
történnek. 

NYÍRBÁTOR 
IDEGENVEZETŐI SZEMMEL



„Az emberiség legfőbb motivációja a szabadság, a valódi énünk kifejezése, és álmaink 
követése korlátozás nélkül a személyes szabadság megtapasztalása érdekében.” Brendon B. 

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

Nyitunk a jövőre!  •  Felvi.hu

Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata 555N Y Í R B Á T O R
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Zichyné Belinszky Katalin, 
igazgató

Gazdasági konferencia


