
Ezres számban vannak gyerekek, akikkel a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai 
foglalkoznak. Jobb esetben csak sima iskolai iga-
zolatlan hiányzások miatt, de sokszor ettől sú-
lyosabb a gond. Általában ezt a problémát sikerül 
megoldani a gyermek és a család javára. Ám, akit 
„kiemelnek nevelésbe” sokszor csak egyirányú 
utcában találja magát. Onnan már nem nagyon 
van visszaút. Dávidné Szabó Arankával a Nyír-
bátor Város Szociális Szolgálat helyettes vezető-
jével Nagy Miklós beszélgetett.  6–7.  oldal
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VESZÉLYEZTETETT 
GYEREKEK

Strandbelépő aján-
dékba. Nyírbátor ön-
kormányzata ebben az 
évben is strandbelépőt 
ajándékozott a nyírbá-
tori oktatási és neve-
lési intézmények tanu-
lóinak, csoportjainak. 
Az egyszeri, ingyenes 
belépésre jogosító ku-
ponokat az óvodások, 
az általános és közép-
iskolások a tanév vé-
géig használhatták fel 
a Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdő szabadtéri 
strandfürdőjében. 

(Polyák Dézi)

Ugyanis a fekete gólya (Ciconia 
nigra) élőhelye az erdők közötti 
mocsaras tisztások és rétek, ár-
téri erdők, folyóholtágak. Máshol. 
Nyírbátorban emberemlékezet 
óta nem látták. Hazánkban ritka 
költőmadár, igen magasra rakja 
fészkét, főleg az ártéri erdőkben. 
De nem itt Nyírbátorban! Már az 

csoda, hogy megjelent, reggelizni 
és vacsorázni jár a város szívébe. 
 – Tényleg fekete gólya? Itt? 
Nem káprázik a szemünk? Hogy 
került ide a város közepére ez a 
hazánkban ritka fészkelő madár? 
Honnan jöhetett a Sárkányok 
Földjére? – sokasodtak a kérdé-
sek.  Folytatás a 15. oldalon

VÁROSI DINAMIKA ÁLLÁSBÖRZE

Cikkünk a 4. oldalon

FEKETE GÓLYA
Hetek óta lázban tartja Nyírbátor madárbarát lakosságát a város 
központjában, az éppen kotrás alatt álló Papok rétjén a tavacskánál 
felbukkant fekete gólya.

Nyírbátor sok tekintetben már nemcsak 
a hasonló méretű megyei városok, de 
bizony Nyíregyháza versenytársa is, jelzi 
Máté Antal. A polgármester ezt annak 
a nagyívű programnak a kapcsán fogal-
mazta meg, aminek céljaként szeretnék 
elérni, hogy ezres nagyságrendben tele-
pedjenek le az ide a most még „csak” dol-
gozni járó munkavállalók. 
 A válság után is meg kell találnunk 
az új dinamikát, amivel ismét felpör-
günk – hangsúlyozta. Hozzátéve: igen, 
Nyíregyházával is versenyeznünk kell. 

Be tudjuk bizonyítani, hogy sok szem-
pontból Nyírbátor szebb, élhetőbb, nyu-
godtabb, mint Nyíregyháza. Ha az Ipari 
Parkot nézzük, nagyon sokan a megye-
székhelyről járnak Nyírbátorba dolgozni. 
Már van arra is példa, hogy Nyíregyhá-
záról költöztek ide. Ez a kommunikáció 
része, hogy konkrétan is felvegyük velük 
a kapcsolatot. Ezzel párhuzamosan pe-
dig marketing tevékenységet is végzünk, 
hiszen azt kell bemutatnunk, amitől mi 
jobbak vagyunk, mint más városok.
  2–3. oldal
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 – Élesben is bemutatkozhatott a 
„Legyél Te is nyírbátori” program és 
programiroda az Állásbörzén, s szépen 
épül a város imázsa, aközben egy vas-
úton túli területen kialakul egy hatalmas 
verekedés, ami az országos médiában 
is megjelenik, s ezzel lerombolja a Nyír-
bátorról kialakított jó képet. Hogy lehet 
egy-egy ilyen eset után újból lendületet 
venni?
 – Ez nem jó a város hírnevének, de azt 
sem gondolom, hogy egy ilyen tömegve-
rekedés mindent lebontana, amit eddig a 
jó hírünkért tettünk. Ilyenek más telepü-
léseken is előfordulnak. Van ezzel felada-
tunk, de ezt rövidtávon megelőzni, vagy 
kiküszöbölni sem lehet. 
 A válság után is meg kell találnunk 
az új dinamikát, amivel ismét felpörgünk. 
Az elmúlt három évben a családok is azt 
érzékelték, hogy egyre kevesebb pénzük 
van, ráadásul még az árak is nőnek. Nos, 
ugyanez a város gondja is. Ebben a hely-
zetben még fontosabb feladatunk, hogy 
forrásokhoz jussunk. A mi lehetőségünk 
továbbra is a kitűnően teljesítő gazdasá-
gunkban van. A mi dolgunk, hogy meg-
őrizzük ennek a gazdasági fejlődésnek a 
dinamikáját. És itt kanyarodjunk vissza az 
eredeti kérdéséhez!  Ha az a feladatunk, 
hogy az egyelőre csak dolgozni hozzánk 
járókkal emocionálisan elfogadtassuk, 
hogy hosszabb távon nekik Nyírbátor az 
otthonuk is legyen, akkor egy ilyen, az 
elején említett ügy tényleg nem tesz jót. 
De pont ezek az ügyek csak erősítik a 
program legitimitását.  
 Külön kell beszélnünk arról is, hogy a 
vasúton túli területre egy külön programot 
indítottunk, és ebből nem is engedünk.
 – Program van, de mikor lesz cselek-
vés? Történik is valami, ami jelzi, hogy ott 
is sok minden fog megváltozni?
 – A program már összeállt. Azono-
sítottuk a legfontosabb kihívásokat. Sok 
egyeztetésen vagyunk túl. Nyilván egy 
külön beszélgetést is megér majd ez a 

Nyírbátor sok tekintetben már nemcsak a hasonló méretű megyei vá-
rosok, de bizony Nyíregyháza versenytársa is, jelzi Máté Antal. A pol-
gármester ezt annak a nagyívű programnak a kapcsán fogalmazta meg, 
aminek céljaként szeretnék elérni, hogy ezres nagyságrendben tele-
pedjenek le az ide most még „csak” dolgozni járó munkavállalók. Nagy 
Miklós interjúja.

városrész, hiszen, ha címszavakban akar-
juk összegezni: van egy infrastrukturális 
elmaradottság, van egy társadalmi le-
szakadás, van a borzasztó szemetesség, 
van a drog és a közbiztonság problémája, 
és persze a munka világa, azaz a képzés, 
átképzés, foglalkoztatás. Nos, ezek együt-
tes hatása eredményeztetheti a terület 
felzárkóztatását. 

 Az infrastruktúra ügyében van egy 
elfogadott program, azon megyünk to-
vább. Ez az utak aszfaltozása, csapadék-
víz elvezetése… Nagyon fontos kérdés, 
hogy végre rendeződjenek az ottani tu-
lajdonviszonyok! Sok a gazdátlan és ezért 
persze szeméthegyes ingatlan. Sok terü-
let nincs körbekerítve. Készült egy olyan 
program, amely támogatást nyújt ahhoz, 
hogy a saját ingatlanokat bekeríthessék. 
Nagyon fontos kérdés a szemét elszál-
lítása. Ehhez kapcsolódóan megállapo-
dásokra jutunk a MÉH-telepekkel, s ha 
ezek a megállapodások létrejöttek, akkor 
visszajutunk a nagy szeméttermelőkhöz 
is. Ezek mellett visszük tovább a felzár-
kóztatási programokat, amiket évekkel 
ezelőtt elindítottunk. Ezek így együtt kell, 
hogy normalizálják a helyzetet ott is.

 – Most rendezték meg az állás-
börzét, ami első ránézésre sikeresnek 
látszik. De tényleg az volt? Elmentek 
annyian, mint amekkora érdeklődésre 
számítottak, vagy talán nem is a töme-
ges, személyes megjelenés volt a fő cél?
 – Ez a rendezvény két célt tűzött 
maga elé. Egyfelől egy új kommuniká-
ciós csatornát kialakítani a családokkal, 
személyekkel, fiatalokkal, diákokkal, akik 
majd munkát keresnek a közeljövőben. Ha 
már fel tudjuk venni a kapcsolatot, akkor 
azt is meg tudjuk mutatni, hogy mitől több 
Nyírbátor, mint pl. Mátészalka, vagy Kis-
várda, akár Nyíregyháza. Nagyjából ezek-
kel és a hasonló méretű településekkel 
versenyzünk.
 – Jól értem, ezen a területen Nyír-
egyházával is versenyben van Nyírbátor?
 – Igen, Nyíregyházával is versenyez-
nünk kell. Be tudjuk bizonyítani, hogy sok 
szempontból Nyírbátor szebb, élhetőbb, 
nyugodtabb, mint Nyíregyháza. Ön is Nyír-
egyházán él, és itt dolgozik, s ha az Ipari 
Parkot nézzük, nagyon sokan a megye-
székhelyről járnak Nyírbátorba dolgozni. 
Már van arra is példa, hogy Nyíregyhá-
záról költöztek ide. Ez a kommunikáció 
része, hogy konkrétan is felvegyük velük 
a kapcsolatot. Ezzel párhuzamosan pedig 
marketing tevékenységet is végzünk, hi-
szen azt kell bemutatnunk, amitől mi job-
bak vagyunk, mint az említett városok. Ez 
az állásbörze ennek a munkának az indító 
rendezvénye volt. Főként arra volt jó, hogy 
ismét figyelmet irányított a városra.
 – Említette és tény is, hogy nagyon 
sokan járnak Nyírbátorba dolgozni. Ezek 
után majd őket konkrétan megszólítják?
 – Meg kell találnunk minden olyan 
dolgozót, tanulót, aki konkrétan is nyírbá-
torivá válhat. Gondoljunk bele, hogy van 
olyan, aki már évek óta jár ide 30–40 ki-
lométerről, és órákat utazik naponta. Ne-
kik nem lesz annyira nehéz bebizonyítani, 
hogy lehet az új otthonuk Nyírbátor. Ez a 
városnak is jó. Ezek a családok, akik jöve-
delemmel rendelkeznek, egy olyan réteget 
képviselnek, amelyre a városnak szűksé-
ge van. Rájuk épülhet a kereskedelem, 
a szolgáltatások. Nálunk persze a nagy 
foglalkoztatók adnak sok embernek állást, 
ebből pedig az következik, hogy ez a sok 
ember igényli a szolgáltatásokat, amivel 
egy újabb sokaságnak teremtődnek meg a 
biztos jövedelem feltételei. Ebben persze 
nincs mindig pontos egyensúly, de éppen 
ezért kell minél több embert a városba te-
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lepíteni, hogy ez a folyamat kellően dina-
mikus legyen.
 – Ez nyilván nem rövid távú cél.
 – Tény, hogy az eredmények inkább 
középtávon, 5–10 év körül lesznek jól ér-
zékelhetők. Az általunk ismert sikeres pél-
dák inkább 5–10 éves programok voltak. 
Eleve többéves programok a beruházások, 
az ingatlanfejlesztések is…
 – Azért is kérdeztem ezt, mert egye-
lőre nem látszik, hogy a Szénaréten meg-
kezdődne a második ütem lakásainak az 
építése. Mikor indul a házak alapozása?
 – Februártól megváltozott a pénzpi-
ac. A befektető most abban érdekelt, hogy 
előre, minél több tulajdonost találjon, 
mert időközben borzasztóan megdrá-
gult a banki finanszírozás. Az építőipar 
egyébként egyre drágább és drágább. Ab-
ban maradtunk, hogy lehetőleg tartsák a 
meghirdetett árakat, és próbáljunk más 
városok, megyeszékhelyek ingatlanárai-
hoz képest olcsóbbak maradni. Ennek az 
egyeztetése folyik, de ez csupán egy-két 
hónap csúszást jelent. Az már biztos, hogy 
idén nem lesznek kész a második ütem la-
kásai.
 – Ez sem túl jó hír, de legalább elkez-
dődik az építés?
 – Úgy tudom, hogy az alapozási mun-
kák hamarosan elindulnak. Az a vállalkozó, 
aki ezeket a lakásokat építi, egy nyílt köz-
beszerzési eljáráson elnyerte az önkor-
mányzattól a helyi termelői bolt megépí-
tését is. Ez a két terület csak pár méterre 
van egymástól, s a két beruházást időben 
összehangolták, hogy ne kétszer kelljen 
felvonulni az azonos szakmáknak.
 – Egy ideje már hirdetik ezeket a la-
kásokat. A korábban meghirdetett árak 
maradnak?
 – Ma úgy tudom, hogy a korábbi árak 
az érvényesek ma is.
 – A városban jelenleg is zajlanak 
bizonyos infrastrukturális programok. 
Ezek egy része a belváros lakótelepi ré-
szeit érinti, de lesznek útjavítások is.
 – Volt-van a városnak egy „Zöld város” 
programja, ami a Fáy lakóteleptől tartott a 
Váci-Zrínyi utcáig. Ez egy 800 milliós fo-
rintos program volt, ami akkor nem nyert. 
Ez azóta is fáj, mert álláspontunk szerint a 
program minden feltételnek megfelelt. Ezt 
a programot azután két részre osztottuk, 
s egyikre nyertünk forrást. Erről beszélünk 
most, ami már a megvalósításnál tart. Itt 
a hivatal mögötti lakótelep összekötő út-
jainak felújítását, zöldfelületek, garázsok 

környékének rendbetételét eredményezi. 
Őszre ez a program megvalósul. Van egy 
másik része a finanszírozásnak és ebből 
nemcsak a Váci utcát, hanem a Bajcsy út 
egy részét is felújítjuk. Ami az elmaradt 
programrészt, azaz a Fáy környékét érin-
ti, ismét beadtuk egy pályázatra és bízom 
benne, hogy most nagyobb sikerrel járunk.

 – Mostanában Simon Miklós képvi-
selő is mintha élénkebben támogatná a 
város törekvéseit. Esetleg már olyany-
nyira harmonizálódott a kapcsolat, hogy 
ezeknél a pályázatoknál is támogatólag 
lép fel a kormánypárti honatya?
 – Bízom benne, hogy ez a helyzet. Ha 
a képviselő úr a térség iránt felelősséget 
érez, akkor az nem kérdés, hogy Nyírbátor 
nélkül ez a térség nem tud fejlődni, nem 
lesz versenyképes, és nem tud modern, 
21. századi lehetőségeket kínálni az itt 
élőknek. Hosszú időn keresztül nem akar-
ták ezt tudomásul venni, de azóta vilá-
gossá vált, hogy Nyírbátornak az erős és 
fejlődő gazdasága miatt sokkal több moz-
gástere van. Ha itt akarjuk tartani a fiata-
lokat, akkor azt nélkülünk nem tehetjük 
meg. Annak örülök, hogy a képviselő is ezt 
érzékeli.
 – Ha már a város mozgásterét említi, 
van még mozgástér, ami a város anyagi 
helyzetét illeti? Gondolok például a leg-
utóbbi rezsi-ügyre, ami egy újabb teher a 
város költségvetésén.
 – Itt még nem tudok pontos számot 
mondani, de nagyon rosszak a kilátások. 
Ha ezt már a decemberi árambeszer-
zéskor tudtuk volna, akkor a most elő-
állt helyzethez képest nagyon sok pénzt 
tudtunk volna megtakarítani. Az évközi 
áram ár jóval magasabb, szinte duplája 
lett az év eleji áraknak. Városi szinten ez 
100 millió forintos plusz teher lesz. Erre 
jön a horror drágulás a gázbeszerzésnél. 

Mindent megteszünk, hogy többletforrá-
sokhoz jussunk. Ez a brüsszeli forrásokat, 
az ingatlanhasznosítást és mindent, ami-
ből pénzt lehet szerezni, jelenti. Az biztos, 
hogy a jóléti, szociális kiadásainkat nem 
akarjuk csökkenteni.
 – Milyen lehetőség van a megújuló 
energiában?
 – Ez most a másik célunk, hogy részt 
vegyünk a megújuló energia hasznosítá-
sában. Mindenképpen be akarunk szállni 
a napelem parkokba. Bízom benne, hogy 
ez a folyamat már az idén el tud indulni. 
Sok céggel tárgyalunk. Az a célunk, hogy 
olyan befektetővel állapodjunk meg, ami 
minden partnernek megéri. Mi ebbe nem 
akarunk pénzt beletenni. Éves szinten 
akár 100 milliós megtakarítást is elérhe-
tünk ezzel.
 – Például a rezsiköltségek elszállása 
is indokolja, hogy árat emelnek a strand- 
és fürdőbelépőnél?
 – Ez is az egyik ok, de sok más ok van 
még. Drágultak a vegyszerek, béremelések 
is voltak, és mi 2019 óta ugyanazzal az árral 
adjuk a szolgáltatást. Ha mindent nézünk, 3 
év alatt a fürdő üzemeltetése 50 százalékkal 
drágult. Ehhez képest 30 százalékos áreme-
lés lesz. Gondolom, azzal minden nyírbátori 
egyetért, hogy ezt a drágulást a turistaként 
ide érkezők fizessék meg, és ne a nyírbátori 
költségvetést terhelje.
 – S akkor most értünk el a Bátor kár-
tyához?
 – Valóban. Akiknek van ilyen kártyá-
ja, akkor pont 30 százalék kedvezményt 
kapnak erre, és a korábbi árakon mehet-
nek be a Sárkány Fürdőbe. A Bátor kártyát 
a nyírbátoriak díjmentesen igényelhetik. 
Mindemellett még a szolgáltatások szín-
vonalát is javítani fogjuk, mert meghalljuk 
a kritikákat is, és reagálunk azokra.
 – Végül még egy kisebb ügy. Az új 
játszótér mikor lesz már működő gyer-
mekparadicsom? Eredetileg tavasz vége 
volt a határidő.
 – Utólag hoztunk egy döntést, ha már 
egy ilyen szép és nagy várakozásokat keltő 
játszóteret építünk, akkor ott minden le-
gyen a helyén. Normális öntözőrendszert, 
megfelelő gyepszőnyeget, ivókutakat, ár-
nyékolókat, padokat, filagóriákat, kukákat 
helyezzünk ki. Lényeges, hogy a környezet 
is tökéletes legyen. Persze, megcsúszott 
az átadás, de biztos vagyok benne, hogy 
a gyerekek, anyukák, nagyszülők azt fog-
ják mondani, hogy megérte várni még egy 
kicsit.
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A város jelene, de sokkal inkább a jövője 
szempontjából számít igazán fontos-
nak az idén ismét megrendezett állás-
börze. Az eseményen bemutatkoztak a 
város legnagyobb cégei, s itt debütált a 
nagyközönség előtt az utóbbi évek leg-
érdekesebbnek és legújszerűbbnek tűnő 
nyírbátori programiroda a „Legyél Te is 
nyírbátori!” 
 Az már egy ideje eléggé nyilvánvaló, 
hogy jelen méretében a város elérte, de 
minimum megközelítette a lakosság-
számából is könnyen kikövetkeztethető 
gazdasági fejlődésének a határait. Két-
ségtelen tény, hogy az országban van 
néhány száz, hasonló méretű kisváros, 
amelyik kézzel-lábbal törekedne ha-
sonló helyzetbe kerülni, mint Nyírbátor. 
Következésképpen, akár kényelmesen 
hátra is lehetne dőlni, és egy ideig csak 
élvezni az elmúlt 20 év kitartó, céltu-
datos és roppant eredményes gazda-
sági törekvéseinek gyümölcsét. Az más 
kérdés, hogy ebből szintentartás, vagy 
megtorpanás után visszaesés következ-
ne-e.  Gyanítható, hogy inkább a lassú, 
vagy talán a gyorsabb visszaesés, amit 
az elmaradó városi fejlesztések jelezné-
nének a város lakóinak.
 Tulajdonképpen már az is csoda-
számba megy, hogy egy ilyen méretű 
településen ekkora cégek, ilyen nagy 
számú embert foglalkoztatnak. De az 
ambíciók megmaradtak a továbblepés-
re. Nem feltétlenül a foglalkoztatottak 
létszámának bővítése a cél, sokkal in-
kább a minőséget akarják előtérbe he-
lyezni. Egyre inkább a minél képzettebb 
munkaerő kereslet felé mutató fejlesz-
tések várhatóak az ipari park vállalatai-
nál, s ez a város kifejezett óhaja is, ami 
egy minőségi váltás irányába mutat.
 Nos, valahol itt (is) kapcsolódik ösz-
sze az állásbörze és a Legyél Te is nyír-
bátori! Programiroda léte.

 Mert ha már nálunk 
nincs elég létszámú szak-
képzett, és felsőfokú vég-
zettségű munkavállaló, 
s egyébként pedig sokan 
vannak ilyenek, csak más 
településekről ingáznak 
naponta, akkor őket is rá 
kell bírni arra, hogy tele-
pedjenek le Nyírbátorban.
 Máté Antal polgár-
mester: Célunk a város 
versenyképességének megőrzése. Azt 
is gondoljuk, hogy most szerte a világon 
megtorpan a gazdaság. Ezért mi olyan 
programokat dolgozunk és dolgoztunk 
ki, amelyek segítségével sikeresebbek 
leszünk, mint a versenytársaink. Ha ez 
igaz, akkor a város további növekedése 
erről az oldalról biztosított. 
 Tagadhatatlan, hogy nem mind, de 
azért a legnagyobb cégek állítottak stan-
dot. A jövő munkavállalói, elsősorban a 
szakközépiskola növendékei számtalan 
kérdést tettek fel az adott cégek HR-es 
munkatársainak. Az MSK-s Kocsis Ra-
móna szerint komoly volt az érdeklődés, 
s szinte minden fontos kérdést feltettek 
a tanulók, s a szakember szerint is szük-
ség van az ilyen találkozásokra is, hiszen 
teljesen más a szemé-
lyes élmény, mint a vir-
tuális valóság.
 A térség országgyű-
lési képviselője szerint is 
ez egy hasznos, fontos, 
a jövőt jelentősen for-
máló kezdeményezés a 
városban.
 Simon Miklós or-
szággyűlési képviselő: 
Ez a program érdeke a 
térségnek is. Nyírbátor-
ban sokezer ember dolgozik, azaz, ha 
Nyírbátor erős, akkor a térség is erősödik.
 A politikus itt említette meg, hogy ő 
már eddig is sokat tett a városért, hiszen 
csak az ipari park fejlesztésébe a kor-
mány 10 milliárd forintot ítélt meg. Nos 
ezeknek a forintoknak a becsatornázásá-
ban komoly szerep jutott a kormánypár-
ti honatyának. Ha jól rémlik, talán most 
először úgy említette ezt az eredményt 

Simon Miklós, hogy a kormány, a képvi-
selő és az önkormányzat együttes ered-
ményére lehetünk büszkék.
 Az igazi innováció a „Legyél Te is 
nyírbátori”. Máté Antal szerint ez az iro-
da, azaz a város rengeteg olyan lehető-
séget és szolgáltatást kínál a városba 
költözni szándékozóknak, amit egy he-
lyen kapnak meg. Más településen ta-
lán egyáltalán nincs még hasonló sem. 
A nyírbátori lehetőségek egyébként is 
sok tekintetben számítanak ideálisnak 
a sokszínű iskolaválasztékkal, a kitű-
nő óvodai lehetőségekkel, a sport, a 
szabad idő eltöltésének számtalan mód-
jával, a támogatások nagyságával, hogy 
túl sokáig nem nagyon érdemes gondol-
kodni, inkább a lehetőségeket kell meg-
ragadni. Szóval, aki új otthont, új életet, 

új lehetőségeket keres, költözzön Nyír-
bátorba.
 Hadházi Anikó PH munkatársa: So-
kan álltak meg a standunknál, de a mi si-
kerünk az, hogy magára a rendezvényre 
sokan jöttek. Tulajdonképpen majdnem 
mindenki meglepődik, amikor a prog-
ramról hallanak, de az látszik, hogy fel-
keltettük az érdeklődést. 

Nagy Miklós

ÁLLÁSBÖRZE
Azaz, hogyan őrizzük meg a versenyképességünket
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41 ÉVES A CSEKŐ

 Máig jellemző: ha bárhol az ország-
ban-világban összefut két volt bátho-
rys diák, attól a pillanattól eltűnnek a 
hajdani bármilyen különbségek, még a 
korkülönbség is. Így fordult elő csaknem 
másfél évtizede velem is a kollégium 
jubileumi ünnepségén, hogy osztálytár-
saként köszöntött egy 13 évvel idősebb 
diáktársam.
 Szilágyi Szabolcsról is ez jutott 
eszembe, aki csupán egy évig volt bát-
horys diák, mégis egész életére meg-
határozó ez az év. Kalandos gimnáziumi 
évei során megfordult Nagykőrösön, 

Nyírbátorban, végül 
Nyíregyházán, a Vasvá-
ri Gimnáziumban „érett 
meg” a szertelen diák. 
Nyírbátor volt az a hely, 
ahol igazi baráti kapcso-
latot kötött diáktársaival 
és az akkoriban tőle alig 
idősebb tanáraival, külö-
nösen Boros Gáborral. 
 Azóta Nyíregyházán 
és régóta leginkább Len-
gyelországban élte és éli 
életét, íróként, rádiós, 
televíziós újságíróként, 
nagykövetségi munka-
társként, blues zenész-
ként… 
 Közel két évtizede, hogy megala-
pozta Rawa Mazowiecka és Nyírbátor 
testvérvárosi kapcsolatát, mely sok 
bátori közösségnek és városlakónak 
teremtett lehetőséget Lengyelország 
megismeréséhez.
 Igazi lokálpatriótaként „viszi vállán” 
még romló egészsége ellenére is ezt a 
küldetését. Ennek elismeréseként ve-
hette át 2007-ben a Nyírbátorért Elis-
merést Rawa Mazowieckában.
 Szilágyi Szabolcs június 13-án töl-
tötte be 80. életévét. Egészségi állapota 

jelenleg Varsóhoz köti, de a nyírbátoriak 
születésnapi jókívánságai reményeink 
szerint hozzájárulnak, és lehetővé te-
szik, hogy ismét városunkban köszönt-
hessük majd.
 Kedves Szabolcs!
 Születésnapodon javuló egészségi 
állapotodban reménykedve köszönte-
lek!
Kérem, hogy továbbra is őrizd meg nyír-
bátoriságodat, ahogyan eddig is önzet-
lenül szolgáltad városunkat!
 Barátod: 

Németh Attila

SZILÁGYI SZABOLCS! VAN-E, AKI NEM ISMERI 
EZT A NEVET NYÍRBÁTORBAN?

Köszöntő 80. születésnapja alkalmából

Szinte hihetetlen, de már 41 éve annak, hogy elkészítettük az 
első fagyinkat, és megnyitottuk a kis garázsfagyizónkat.
 Amikor legelőször megosztottuk annak az ötletét, hogy 
közösen ünnepeljük veletek a szülinapunkat, rengeteg pozitív 
üzenet és komment érkezett hozzánk. A visszajelzéseiteket 
olvasva, elérzékenyülve láttuk, hogy bizony nagyon sokan kö-
zületek már akkor, 41 évvel ezelőtt is velünk voltatok, és azóta 
is gyakran látogattok el hozzánk. 
 Ezért nem lehetünk elég hálásak nektek!
 Most mégis igyekeztünk kifejezni, hogy ez mennyit jelent 
nekünk, ezért szerettünk volna meglepni titeket egy kis apró-
sággal. Június 10-én rendeztünk egy tortavágással egybekö-
tött összejövetelt, ahol minden érdeklődőt megvendégeltünk 

a születésnapunkra készített gyümölcsös torta egy-egy sze-
letével. 
 Köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, és velünk ünnepelte-
tek! Reméljük, sikerült mosolyt csalnunk az arcotokra, és kel-
lemesen telt a nálunk töltött idő.

A Csekő csapata

Van valami varázsa annak, ha va-
laki diákja lehetett a Báthory Ist-
ván Gimnáziumnak az intézmény 
közel hét évtizedes történelmé-
ben. Az ott eltöltött diákévek egy 
életre nyírbátorivá tették azokat 
is, akik nem a település szülöt-
tei voltak. Ez a kötődés kortól és 
származástól függetlenül szin-
te testvéri, baráti közösséggé 
formálta a más vidékről, más 
megyékből érkező, és nyírbátori 
tizenéves gyerekeket. (helyeseb-
ben fiatalokat). 

41 éves lett a Csekő Kávéház, Nyírbátor egyik leg-
hosszabb múltra visszatekintő fagyizója és étterme.
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VESZÉLYEZTETETT GYEREKEK
Ezres számban vannak gyerekek, akikkel a Családsegítő és Gyermekjó-
léti Központ munkatársai foglalkoznak. Jobb esetben csak sima iskolai 
igazolatlan hiányzások miatt, de sokszor ettől súlyosabb a gond. Álta-
lában ezt a problémát sikerül megoldani a gyermek és a család javára. 
Ám, akit „kiemelnek nevelésbe” sokszor csak egyirányú utcában találja 
magát. Onnan már nem nagyon van visszaút. Dávidné Szabó Aranká-
val a Nyírbátor Város Szociális Szolgálat helyettes vezetőjével Nagy 
Miklós beszélgetett.

 – Nyírbátorban ma sok gyerek szo-
rul a Városi Szociális Szolgálat segítsé-
gére?
 – A Család és Gyermekjóléti Központ 
számtalan ok miatt foglalkozik gyerekek-
kel a városban. A központon belül van 
egy szolgálatunk, a Család és Gyermek-
jóléti Szolgálat kimondottan a nyírbátori 
családokkal és gyerekekkel foglalkozik. 
Komplett családgondozást végzünk, azaz 
felnőtteket és gyerekeket is ellátunk.
 – Csak annyit tegyünk hozzá, hogy 
az un. problémás családok tartoznak 
ebbe a körbe!
 – Igen. Főként azokra a családok-
ra gondoljunk, ahol nem tudják önállóan 
elintézni az ügyeiket. Ez a családsegítő 
szolgálatunk egyik feladata, hogy segít-
senek abban, hogy egy adott ügyben hol, 
mikor és hogyan kell eljárni.
 – Ha jól értem, már itt is találkoznak 
gyermekekkel, de azok a gyerekek még 
nem feltétlenül számítanak konkrét ve-
szélynek kitetteknek.
 – Természetesen ezekben a csa-
ládokban is vannak segítségre szoru-
ló gyermekek. Nyilván itt már lehetnek 
veszélyeztető tényezők, és akkor jön a 
komplex családgondozás. Muszáj megje-
gyezni, hogy az elmúlt évben közel tízez-
ren kerestek meg bennünket…
 – Tízezren, vagy inkább tízezer al-
kalommal, ami lehet egy-kétezer ember 
több problémájából következik? 
 – Inkább négy-ötezer emberről van 
szó, akivel kapcsolatba kerültünk. Ha 
csak a gyerekek számára lenne kíváncsi, 
akkor bizony az is több, mint ezer gyerek. 
Persze, ne ijedjünk meg, nem mindenki 
számít közülük veszélyeztettnek. 
 – Milyen okok miatt kerülnek kap-
csolatba ezekkel a gyerekekkel?
 – Egyre több jelzést kapunk az is-
kolákból. Itt, elsősorban az igazolatlan 
hiányzások okozzák a legnagyobb gon-

dot. Ugyanakkor az is izgalmas, amikor a 
gyerek többszáz órát igazoltan hiányzik. 
Sokszor kicsit megkésve jelez nekünk az 
iskola, mert többször kiderül, hogy valami 
komoly probléma van a családban, és va-
lójában nem beteg a gyerek annyit, mint 
amennyit igazolnak neki. Ám ezekben az 
esetekben sem feltétlenül számít veszé-
lyeztetettnek a gyerek.

 – Talán inkább azt lehetne mondani, 
hogy első pillantásra nem tűnik feltét-
lenül veszélyeztettnek, de a kétségek 
azért felmerülhetnek.
 – Amikor jut elég ennivaló, van ren-
des ruházata, s még a lakhatási körül-
mények is megfelelőek, akkor ez eddig 
rendben van. Ami elgondolkodtató, hogy 
miért hiányzik, akár igazoltan is olyan so-
kat az iskolából. Ráadásul ezeket az iga-
zolásokat már az orvos állítja ki.
 – Mindenesetre izgalmas kérdések 
merülhetnek fel, amikor önök találkoz-
nak egy „virgonc” gyermekkel, miköz-
ben az orvos pedig adja az igazolásokat.
 – Ebbe nem akarok belemenni, mert 
ez már nem a mi területünk. Volt rá példa, 
hogy nem értettük, miért tud igazoltan 
hiányozni a gyerek az iskolából.

 – Az igazolatlan hiányzás hozhat 
igazán súlyos szankciókat, ha jól tudom, 
ott az 50 óra a mérföldkő.
 – Igen, 50 igazolatlan óra után a 
gyámhivatal védelembe veszi a gyereket.
 – Elsősorban az iskolából kapják a 
jelzéseket?
 – Óvodából, iskolából, rendőrségtől 
és persze a védőnőinktől is kapunk jelzé-
seket. Természetesen a legtöbb jelzés az 
iskolákból jut el hozzánk. A köznevelési 
törvény meghatározza, hány igazolatlan 
óra után kell megtenni az első jelzéseket. 
10 óra után már jelezni kellene, hogy va-
lami baj lehet a gyerekkel. Elég sokszor ez 
így is történik, de nem mindig.
 – Mi történik azután, hogy megkap-
ták a jelzést?
 – A családsegítőink (három munka-
társ) kimennek a családokhoz.
 – Nők, férfiak?
 – Nők. Az asszisztens is nő. Ha jel-
zést kapunk, akkor ők felkeresik a csalá-
dokat, és elmondják a jövetelük okát.
 – Egyedül, vagy párosával mennek 
családlátogatásra?
 – Amikor már van kapcsolat és jó 
kapcsolat a családdal, akkor egyedül 
megy ki a családsegítő, de nyilván több-
ször előfordul, hogy ketten. 
 – Tisztázzunk egy kérdést! Itt kizá-
rólag roma gyerekekről van szó, vagy 
vegyes a kép?
 – Nagyon vegyes a kép. Mindenféle 
családnál előfordulunk. Arányaiban per-
sze több a roma gyerek, mint a nem ro-
mák, de ez nem csak roma probléma.
 – Hogyan zajlik egy ilyen első láto-
gatás?
 – Elmondjuk, hogy miért jöttünk. 
Ilyenkor világosan elmondják a munka-
társaim, hogy milyen következményekkel 
jár, ha továbbra sem járnak rendesen is-
kolába a gyerekek.
 – Általában milyen az első fogadtatás?
 – Nagyon vegyes a kép. Nemegyszer 
előfordul, hogy a szülő nem is tud arról, 
hogy a gyerek nem jár iskolába. Van, hogy 
megköszönik, és intézkedik a szülő. Van, 
hogy haragra gerjednek az iskolára, hogy 
kiküldték rájuk a „családsegítőt”.
 – Nyilván vannak együttműködő 
szülők és vannak ellenséges szülők.  Az 
első kategóriába tartozókkal valószínű-
leg lehet eredményt elérni.
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 –Elmondjuk, hogy mikor, mi és ho-
gyan történik. Elmondjuk azt, hogy 30 
igazolatlan óra után alapellátásba vesz-
szük a gyereket. Ez azt jelenti, hogy a 
szülőnek és gyereknek is vállalnia kell az 
együttműködést velünk. Ez önkéntes ala-
pon, egy megállapodással történik. Elké-
szítjük a gondozási tervet, meghatároz-
zuk a feladatokat. Ha mindenki betartja 
a megállapodást, elvégzi a dolgát, akkor 
rendeződnek a dolgok. Természetesen 
ezt tudatjuk az iskolával is.
 – Tudna mondani egy számot, hogy 
ez milyen gyakori, illetve hány családot 
érint?
 – Mostanában ez igen gyakori. Elő-
fordul, hogy egy nap húsz jelzést is ka-
punk. Ebben a körben akár 300 gyerekről 
beszélhetünk. Közülük 70–80 gyerekkel, 
illetve családjával foglalkozunk az önkén-
tes együttműködés keretében.
 – Ez még az a kör, ahol a végered-
mény pozitív, vagyis visszatalál a gye-
rek az iskolába és a családsegítő mun-
katársak is egyszerűbben érnek el jó 
eredményeket. Egyébként ebben az 
együttműködésben mi történik?
 – Azzal kezdődik, hogy a családse-
gítők környezettanulmányt készítenek. 
Pontos képet alkotnak a körülmények-
ről… Dolgoznak-e a szülők, mi van a töb-
bi gyerekkel, milyen viszonyok vannak a 
családban, stb. Ezt követően a szülők, a 
gyerek és a családsegítő közösen meg-
határozza a problémát. Ki kell deríteni, 
hogy miért nem jár a gyerek az iskolába. 
Nyilván, amikor egy gyerek hirtelen csak 
az iskola mellé jár, vagy egyáltalán seho-
vá, akkor ott valaminek történni kellett.
 – Mi a leggyakoribb gond?
 – Előfordul, hogy kiközösítik a gyere-
ket, előfordul valami más sérelem, vagy 
akár az is hogy bántalmazták.
 – Jól értem, a problémák elsősorban 
az iskolában keletkeznek?
 – Természetesen az is előfordul, 
hogy simán csak jó elcsavarogni, esetleg 
nincs kedve felkelni, miközben a szülő el-
ment már dolgozni.

 – Ha valami az iskolában történik, 
azzal a családsegítő munkatárs mit tud 
kezdeni?
 – Az óvodai-iskolai szociális segí-
tőink ott vannak az intézményekben, s 
ilyenkor bemennek abba az osztályba, és 
csoportfoglalkozást tartanak.
 – Az intézmények együttműködők 
ilyen esetekben?
 – Szerencsére csak jó tapasztalata-
ink vannak.
 – Eredmény is van?
 – Hogyne, általában van eredmény.
 – Vajon ehhez miért kell egy szoci-
ális munkatárs? Miért nem oldja meg az 
iskola?
 – Nyilván azért, mert ez is egy külön 
szakma.
 – A gyerekek visszatalálnak az isko-
lába?
 – Igen. A foglalkozások általában az 
osztályfőnöki órák keretében történnek, 
azaz természetesen az iskola is együtt-
működik velünk.
 – S mi történik a családban?
 – Természetes, hogy ez egy közös 
munka, hogy kinek, mit kell tenni, hogy a 
gyerek visszataláljon az iskolába.
 – Ez azt jelenti, hogy a szülőt tanít-
ják szülőnek lenni?
 – Tulajdonképpen igen. Azt tanítják a 
munkatársaink, hogyan kell gyereket ne-
velni. Számonkérés, megengedés… itt nyil-
ván fiatal szülőkről beszélünk. Az otthoni 
hiányosságokat szeretnénk kiküszöbölni.
 – Ezt egy-két foglalkozással nem 
lehet megtanítani.
 – Itt már fél évről beszélünk. Havonta 
három alkalommal biztosan találkoznak.
 – Itt mekkora az esély a sikerre?
 – Talán a gyerekek és családok 50 
százalékánál sikert érünk el. Ez egy nehéz 
terep.
 – Miközben az igazán nehéz terep 
az, amikor a gyereket védelembe kell 
helyezni. Ez a lépés mikor és miért szo-
kott bekövetkezni?
 – Ez már egy hatósági intézkedés. A 
szülő itt már nincs döntési helyzetben. A 

gyámhivatal hozza meg a döntést. Kiren-
delik az esetmenedzsert és a családsegítőt 
is. Ilyenkor a szülőnek kötelező együttmű-
ködni. Egyébként más esetben is, ha nem 
akar együttműködni a szülő, akkor is a 
gyámhivatal hozza meg a döntést. Ezt már 
kötelező betartani a szülőnek.  Ha ez sem 
működne, akkor a gyereket kiemelik a csa-
ládból. Amikor a gyerek magatartása olyan, 
vagy 50 órás az igazolatlan hiányzása, vagy 
az otthoni viszályok szemtanúja, akkor is 
védelembe kell helyezni a gyereket. 
 – S ilyenkor is a lakásukon történ-
nek a foglalkozások? Mondjuk pl, ha egy 
agresszív családról van szó, akkor a női 
munkatársuk oda mer menni?
 – Nem egyedül mennek. Nem érte 
még őket támadás.
 – Akkor az egy téves sztereotípia, 
hogy ez egy veszélyes munka?
 – Azt minden szereplő tudja, hogy 
ez egy nagyon súlyos következmények-
kel járó cselekmény lenne. S ne feledjük, 
szinte minden azon múlik, hogy közelí-
tenek a családhoz. Mindenki ismeri itt az 
előzményeket.
 – Mennyi idő alatt lehet eredményt 
elérni?
 – Ahol van eredmény, ott viszonyla-
gosan hamar, de sok olyan helyzet van, 
amit nem lehet így sem feloldani.
 – Milyen esetben fordulhat elő, 
hogy ki kell emelni a gyereket a család-
ból, illetve a városban ez mennyire szá-
mít gyakorinak?
 – Szerencsére nem olyan nagyon 
sokszor fordul elő. Van olyan eset, hogy 
nincs, aki felügyeljen a gyerekre. Ilyenkor 
kötelező a kiemelés. De keressük előbb a 
hozzátartozókat. Olyan is előfordul, hogy 
börtönbe került a szülő.
 – Tehát nem feltétlenül a „balhés” 
családok gyerekeiről beszélünk?
 – Nem, nem. Ez nagyon ritka.
 – Ezek a gyerekek mennyi ideig van-
nak nevelésben?
 – Ez a legnagyobb fájdalmunk: Innen 
már nagyon kevés gyereket tudunk visz-
szagondozni a családba.
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A 2022-es Városi Pedagógusnapon elismeréseket 
adtak át a nyírbátori nevelési, oktatási intézmények 
korábbi és jelenlegi dolgozóinak.

ELISMERÉSEK A VÁROSI PEDAGÓGUSNAPON

A városvezetés a Nyírbátori 
Kulturális Központ színház-
termében június 3-án kö-
szöntött minden nyírbátori 
pedagógust, így a bölcsődei 
nevelőket, az óvodapedagógu-
sokat, a tanítókat, az általános 
és középiskolai tanárokat, a 
gyógypedagógusokat, a mű-
vésztanárokat, a kollégiumi 
nevelőket, a szakoktatókat, a 
nyugdíjba vonuló pedagógu-
sokat, az arany-, gyémánt- és 
vasdiplomás pedagóguso-
kat. A városi eseményt Borsi 
Hanna, Héder Patrik, Pályu 
Vanda és Som Eszter közösen 
előadott köszöntő verse, a Kis 
Rigók Kamara Kórus ünnepi 
dalcsokra, valamint a Szatmár 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Nyírbátori Tagintézménye pe-
dagógusai és növendékei mű-
sora tette emlékezetessé.
Aranygyűrű elismerést kapott:
• Böszörményi Barnabásné - 

Nyírbátori Kerekerdő Óvoda 
• Nyakasné Pataki Erika - 

Nyírbátori Kerekerdő Óvoda 
• Barna Gábor - Báthory Anna 

Református Általános Iskola 
és Óvoda 

• Szegediné Sepa Erika - Bát-
hory Anna Református Álta-
lános Iskola és Óvoda 

• Tanyik Józsefné - Báthory 
István Katolikus Óvoda, Két 
Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola és Gimnázium

• Hornyákné Helmeczi Orso-
lya - Leonardo Média Aka-

démia Gimnázium, Szakgim-
názium és Általános Iskola 
Nyírbátori Tagintézménye

• Szencziné Donka Zsuzsan-
na - Nyírbátori Magyar-An-
gol Kéttannyelvű Általános 
Iskola 

• Varga Richárd - Nyírbátori 
Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola 

• Bokotey János - Szatmár 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Nyírbátori Tagintézménye

Bethlen-díjban részesült:
• Baracsi Norbert - Mátészalkai 

Szakképzési Centrum Bethlen 
Gábor Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium

Pedagógusnapi Elismerő Okle-
velet vehetett át:
• Papp Zsuzsanna - Nyírbátori 

Kerekerdő Óvoda
• Márton Ildikó - Báthory 

Anna Református Általános 
Iskola és Óvoda

• Mátyásné Horváth Hajnalka 
- Báthory Anna Református 
Általános Iskola és Óvoda

• Kiss Attila - Báthory Anna 
Református Általános Iskola 
és Óvoda

• Halász Csaba - Báthory Ist-
ván Katolikus Óvoda, Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Isko-
la és Gimnázium 

• Terdik Anett - Báthory Ist-
ván Katolikus Óvoda, Két 
Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola és Gimnázium 

• Kóródiné Tóth Mária - Leo-

nardo Média Akadémia Gim-
názium, Szakgimnázium és 
Általános Iskola Nyírbátori 
Tagintézménye

• Nagyné Lőrincz Lilla - Leo-
nardo Média Akadémia Gim-
názium, Szakgimnázium és 
Általános Iskola Nyírbátori 
Tagintézménye

• Csohány-Trifuj Alíz - Má-
tészalkai Szakképzési Cent-
rum Bethlen Gábor Techni-
kum, Szakképző Iskola és 
Kollégium

• Regán Judit - Mátészalkai 
Szakképzési Centrum Beth-
len Gábor Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium

• Bak Annamária - Nyírbátori 
Éltes Mátyás Általános Is-
kola, Szakiskola, Készségfej-
lesztő Iskola és Kollégium

• Könnyűné Forgács Gabriel-
la - Nyírbátori Éltes Mátyás 
Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium

• Sándorné Seres Beáta - 
Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola 

• Szőllősi Ingrid - Nyírbátori 
Magyar - Angol Kéttannyel-
vű Általános Iskola 

• Weibliné Őz Orsolya - Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat Nyírbátori Tagintézménye

• Siketné Bíró Beáta - Szat-
már Alapfokú Művészeti 
Iskola Nyírbátori Tagintéz-
ménye

Pedagógus Szolgálati Emléké-
rem kitüntetést kapott:
• Baracsiné Magyar Csilla - 

Nyírbátori Magyar-Angol 

Kéttannyelvű Általános Is-
kola 

• Emőd Zoltánné - Báthory 
Anna Református Általános 
Iskola és Óvoda

• Göncziné Mátrai Edit - Nyír-
bátori Éltes Mátyás Álta-
lános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium

• Kopasz Károly Csabáné - 
Leonardo Média Akadémia 
Gimnázium, Szakgimnázium 
és Általános Iskola Nyírbáto-
ri Tagintézménye

• Obritonné Vrancsik Tünde - 
Nyírbátori Kerekerdő Óvoda

Jubiláló pedagógusok:
40 éve kapott diplomát:
• Nagyné Bagaméri Éva
• Pappné Kiss Erzsébet

60 éve kapott diplomát (gyé-
mántdiploma):
• Szarka Lászlóné

70 éve kapott diplomát (ru-
bindiploma):
• Garancsi Anna

Elismerésben részesült:
• Kovács-Balla Erika - Nyírbá-

tori Magyar-Angol Kéttany-
nyelvű Általános Iskola

• Vitányi-Farkas Tímea - 
Szatmár Alapfokú Művészeti 
Iskola Nyírbátori Tagintéz-
ménye

• Világosi László - Báthory 
Anna Református Általános 
Iskola és Óvoda

 Minden elismerésben ré-
szesült pedagógusnak szívből 
gratulálunk.

Polyák Dézi
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A jó tanár-diák kapcsolat végigkíséri az ember felnőtt éle-
tét is. Bizonyítja ezt a 63 éve Nyírbátorban érettségizettek 
május végén rendezett találkozója. Az 1954-ben alakult 
nyírbátori gimnázium másodikként érettségiző évfolya-
mának reál tagozatos osztálya a régi gimnázium – akko-
riban még vadonatújnak számító – épülete előtt felidézte 
a kedves emlékeket, a csínytevéseket, a különböző iskolai 
programokat. Megemlékeztek szeretett osztályfőnökükről 
is, Boros Gáborról, aki aktív szervezője volt minden érett-
ségi találkozónak.

ÉVTIZEDEK UTÁN IS 
ÖRÖM A TALÁLKOZÁS

VIG BALÁZS ON BOARD
Látom időnként egy-két autó üvegén: „Baby on board”. Az ju-
tott az eszembe, hogy akár mi is kiragaszthatnánk egy ilyen 
beszédes kis matricát: ‘Vig Balázs on board’… Újra találkoztunk. 
Szépen elterveztem, hogy megünnepeljük együtt a könyvet. 
Az írót, akinek a könyvet köszönhetjük. No meg a lelkes Ol-
vasót, aki miatt élővé válik a szerző – szerzemény kettős. De 
a magasztos ünneplés helyett inkább jól kitálaltunk az oviról, 

a suliról és a sportról. Önfeledten vesztünk el az emlékezés-
ben, és újra csak rácsodálkozhattunk, hogy van, aki kimondja 
a gondolatainkat, elkergeti a múltidézés sötét árnyait, felold, 
kiszakít, megnevettet, újraír és ad. Leginkább magát adja. Azt 
a gyermeki lelkületet, azt a kisfiús, huncut mosolyt, azt a faj-
ta közösségvállalást, ami nem ér véget egy iró – olvasó talál-
kozóval. Éppenséggel ott kezdődik! Minden. A Báthory Anna 
Református Általános Iskola és Óvoda 4.b osztálya és minden 
jelenlévő felnőtt a tanúm rá: Vig Balázs itt járt. És itt maradt. 
Keressük! Kölcsönözzük! Olvassuk! És maradjunk együtt a fe-
délzeten! Szláma Gabriella

„Kezdetben több helyen tanultunk. Első évben a városköz-
pontban, a Szabadság téren, másodikban a Szentvér utcán. 
Harmadikosok voltunk, amikor felépült a gimnázium az Édes-
anyák útján. Itt minden új volt. Nagyon jó tanáraink voltak, 
különösen az osztályfőnökünk, Boros Gábor. Az osztályunk 
mindig szerepelt, volt, amikor a gépállomáson, más számos 
helyen, részt vettünk faültetéseken, anyák napi ünnepséget 
szerveztünk” – osztotta meg stábunkkal gondolatait Szarka 
Lászlóné, nyírbátori nyugdíjas pedagógus.

 „Fiatal tanárok érkeztek a gimnáziumba, akik friss diplo-
mások voltak, s azzal a fiatalos lendülettel is tanítottak ben-
nünket. Nekem az egyetemi vizsga semmi problémát nem 
okozott, hiszen jó alapokat kaptam a középiskolában. Az 
egyetemen mindenből a legjobb tanulmányi eredményt értem 
el, mert történelemből, földrajzból, irodalomból az akkori leg-
modernebb tudományokat adták át nekünk a gimnáziumban 
a fiatal tanárok. Volt idejük velünk foglalkozni, s lelkesen meg 
is tették. Mázlink volt, hogy ilyen emberek taníthattak minket” 
– idézte fel emlékeit Dr. Mogyorósi Mihály, Budapesten élő 
ügyvéd.
 Az osztály az érettségijük után eltelt 60. évben eldöntöt-
ték, hogy minden évben újra és újra találkozni fognak Nyírbá-
torban. Ehhez hozzájárult kedvenc osztályfőnökük szervező-
készsége és az összetartó osztályközösség ereje.

Polyák Dézi

GYERMEKNAP
Május utolsó hétvégéjén több százan látogattak el a Városi 
Gyermeknapra a régi 2-es iskola udvarára. 
 A jókedv, a fagyi, a játszóház, az ugrálóvár, na meg a 
szokásos zsíroskenyér limonádéval és a finom sütemények 
már hagyománynak számítanak az ehhez hasonló nyírbá-
tori rendezvényeken. Az izgalmas programok között volt 

bábszínházi előadás, agility (kutyás ügyességi) bemutató, 
interaktív bűvész show. Fellépett a Bátor Mazsorett Cso-
port, bemutatót tartottak a Tűzmanók, és élményteli perce-
ket élhettek át a gyerekek a Buborék Együttes koncertjén. 

Polyák Dézi
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SZÜLETÉS
Laurent Benett Lakatos Gina  Czakó Gyula
Milán  Mátyás Debóra Nyakas László
Zente Fülep Ildikó Kulcsár Gábor
Nolen Danó Tímea Varga Sándor
Ádám Molos Marianna Tóth Tibor
Hanna Sivadó Nikoletta Gál István
Nelli Varga Patrícia Dzsenifer  Szilágyi Márk
Kristóf Vilhelm Eszter Szováty Zoltán
Zsombor Vajda Ivett Tóth Zsolt
József Jakab Beáta Donatella Szilágyi József

HÁZASSÁG
2022.  MÁJUS 01. – 2022. MÁJUS  31.

közötti időtartamban összesen 10 házasság jött létre, 
Mindazok, akik hozzájárultak, hogy a BÁTOR újságban 

megjelenjen házasságkötésük:

Nagy Máté – Csoba Adrienn
Gönczi Gergő – Ternován Ágnes

Székely András – Székely Andrásné (Nagy Ágnes)
(25. házassági évforduló)

Szabó Zsolt – Tamás Brigitta
Opre Tibor – Szilágyi Marina

HALÁLESET
Papik Jánosné • Pintye Sándorné • Kiss Imre
Nagy József • Vadon József • Hadházi Miklós

Lakatos Ferencné • Antal István • Milák Ferencné
Tompa Valéria

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. MÁJUS

SPORTNAPON NAPKORON 
A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének és a nagykárolyi 
Caritas Nyugdíjas Egyesület tagjaival részt vettünk a megyei 
Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége által szervezett nyugdí-
jas találkozón és sportnapon, ahol mintegy 500 fő volt jelen a 
napkori Kerekerdő Turisztikai Központban. A zenés bemelegítő 
gyakorlatok után 47 5-5 fős csapat mérte össze tudását az ér-
dekes ügyességi játékokból álló feladatsor teljesítése közben, 8 
állomáson.
 Nagyon örültünk, mert a 
nagykárolyi barátaink 5. helye-
zést értek el, amiért oklevelet 
és ajándékcsomagot kaptak.  
 A csodálatos nap után ha-
zafelé két helyen is megszakí-
tottuk útunkat a barátainkkal. 
Pócspetriben megnéztük a 
Kálvária dombot, a mellette 
lévő templomot, valamint a 
kastélyban a kiállítást valamint 
Máriapócson a kegytemplo-
mot, az előtte lévő téren egy 
botanikai érdekességet, éppen virágzó tulipánfát is láthattunk. 
Azért volt érdekes számunkra, mert a majd minden kertben 
megtalálható magnóliákat nevezik helytelenül tulipánfának is, 
itt pedig a valódit is megláthattuk.  
 Ismét egy remek napot töltöttünk együtt, s ennek az időjá-
rás is kedvezett!

Tóth Árpádné egyesületi elnök

„Nem csak kenyérrel él az ember”. A közelmúltban egye-
sületünk egy rendkívül nívós író-olvasó találkozót szervezett. 
A bemutatott könyv szerzője egy Algériába sodródott magyar, 
aki a saját élettörténetét mutatja be a Pannoniától Patagóni-
áig című könyvében. Besenyi Károly Áron a valós trianoni tör-
ténésekről szól. Köszönjük Nagyné Varga Mária segítségét és 
Dani Attila, Pócspetri polgármesterének támogatását. 

„Bátori Nőegylet”Egyesület
Csatári Balázsné

Nyitva a strand. Június 4. óta teljes kapacitással működik a 
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő szabadtéri strandja. A sze-
zon előtt jelentős karbantartási, felújítási munkálatok zajlot-
tak a fürdőben. A medencék csempeburkolatait kijavították, a 
csúszdákat felülvizsgálták, a vízminőséget ellenőrizték. 

Kupagyőzelmek Baján. Június 18-án a Nyírbátori Raptor 
Gym Baján, a WFC Hungary Európa Kupán vett részt 4 ver-
senyzővel. Eredmények: Farkas Alex élete első versenyén 
vett részt, ahol 3 kategóriában nagyon szépen küzdve 3 
ezüstérmet nyert. Molos Eszter kategóriában indulva 1 
ezüstérmet szerzett, K1-ben Európa kupa győztes lett. 
Pásztor Zsolt K1-ben bizonyult a legjobbnak, ezzel Európa 
kupa győztes lett. A felnőtt versenyző Fibi Márk K1-ben 3 
nyert mérkőzéssel Európa kupa győztes lett.
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Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy több Makrai 
van Nyírbátorban, mint ahány utca. Persze az egyen-
lők között is vannak még egyenlőbbek, s Feri barátunk 
ez utóbbiak közé tartozik.

MAKRAI FERENC – PAPÓ
57 év a röplabda szolgálatában

1951. április 3-án 
született Nyír-
bátorban. Vagyis 
bátori őskövület. 
Az általános isko-
lában nem spor-
tolt versenysze-
rűen. Ám, amikor 
1965-ben beke-
rült Debrecenbe a 
vegyipariba, test-
nevelője már az 
első órán „kiszúrta” magának 
a magas, jó kiállású bátori 
legényt. A testnevelő tanár 
Bácsi Gábor volt, az NBI-es 
DEAC röplabda csapatának 
első ütője, egyben edzője. 
Hogy kiváló érzéke volt a ki-
választáshoz, Makrai Feri 
karrierje is bizonyítja.
 Még középiskolás volt, 
amikor bemutatkozhatott 
az NBI-ben. A 10-es számú 
mezt kapta, illetve örökölte 
Dr. Csernyánszky Ivántól. 
Aki életének egy szakaszá-
ban szintén Nyírbátorban élt. 
Édesapja ugyanezen a néven 
a város jegyzője volt. A 10-es 

meznek ára volt: 
egy üveg jó mi-
nőségű konyakkal 
váltotta meg az 
örökséget Ivántól. 
Ha ehhez hoz-
zátesszük, hogy 
Debreczeni Lajos 
– akkor még or-
vostanhallgató-
ként – is a DEAC 
kitűnősége volt, 

elmondhatjuk, hogy az egye-
temi csapat felét nyírbátoriak 
adták. Mint minden sportólói 
közösségre, rájuk is jellemző 
volt a vidámság, poénkodás. 
Borsodban volt meccsük, ko-
rán indultak. Az egyik faluban 
disznóölést láttak. Bácsi Gá-
bor bement a gazdához, kér-
te, hogy vágjanak le még egy 
hízót, és mire jönnek, készít-
senek a csapatnak disznóto-
ros vacsorát. Megegyeztek, 
mindenki tartotta a szavát. 
Hajnali háromig disznótoro-
zott a csapat.
 1970-ben bevonult kato-
nának Hódmezővásárhelyre. 

Ott a kézilabdát favorizálták, 
így Feri ebbe is belekóstolt. 
Hatalmas lövőereje lévén 
kézilabdában is megállta a 
helyét. 1971–72-ben már is-
mét civilben a debreceni Me-

dicorban játszott. Versenyben 
voltak az NBI-be jutásért, vé-
gül Nyíregyháza jutott fel. Ta-
nulmányait az agrártudomá-
nyin folytatta Debrecenben.  
Egyetemi évei alatt a DASE 
csapatában röplabdázott. Az 
NBII-ben játszottak, az osz-
tály meghatározó csapatai 
közé tartoztak, de nem volt 
cél a még magasabb osztály.
 Általános agrármérnök-
ként végzett az egyetemen 
1977-ben, júliusban már az 
Újbarázda TSZ-ben dolgo-
zott, ahova Baracsi János 
akkori elnök vette fel. Civil 
karrierjének első lépcsőfoka-
ként háztáji agronómus volt. 
Aztán a növénytermesztés 
irányítása következett. Volt 
ágazatvezető, főagronómus, 
a termelőszövetkezet vas-
vári, teremi, ligeti egységé-
nek vezetője. Elnökhelyettesi 
pozícióban ő vezényelte le a 
rendszerváltás idején a föld-
kimérést. Munkája mellett 
természetesen folyamatosan 
röpizett Nyírbátorban is. Egy 
nagyszerű, sokra hivatott, ifjú 
titánokból álló fiatal csapat 
egyetlen tapasztalt játéko-
sa volt. Fájó emléke az esz-
tergomi osztályozó. Az első 
mérkőzés első perceiben Feri 

súlyosan megsérült, a tinik 
összezuhantak, nem jutottak 
fel az NBII-be. A rendszer-
váltás a város sporttérképét 
is alaposan átrajzolta. A röp-
labda fokozatosan hanyat-

lott. Nem volt utánpótlás, a 
meglévők korosodtak. A me-
gyei bajnokságban még így 
is sikeresek voltak, hiszen tíz 
éven át ők voltak a bajnokok.
 Aztán Bátorból „kiszo-
rultak”, Nyírvasváriban ját-
szottak tovább. Ekkor már 
„RÖP-PAPA” néven szerepel-
tek. A csapat névadója Bo-
rúzs Sándor volt. Nomen est 
omen. Ma is játszanak. Egyre 
kevesebben, de határtalan 
lelkesedéssel. Edzésre jár-
nak, meccselnek. 2019-ben 
kettévált a röpis társaság: a 
fiatalok magasabb célokért 
új egyesületben folytatják, 
Makrai Feriék ilyen célokat 
már nem tűznek maguk elé. 
 Feleségével, Varga Iloná-
val, két gyermeket neveltek. 
Csaba agrármérnök, Haj-
dúszoboszlón körzetvezető 
falugazdász. Zita orvos, in-
fektológus szakorvos Buda-
pesten. Feri a hetvenen túl 
is aktív, gazdálkodik, sportol. 
Korábban önkormányzati 
képviselőként közéleti tevé-
kenységet is vállalt. Imád-
ja Nyírbátort, megtalálta itt 
számításait.
 Csináld tovább Feri!
 Sportbaráti öleléssel: 

Szabó Laci
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TŰZBEN SZÜLETETT CSODÁK

Sándor Edit, grafikus, 23 éves
Nyírbátori Református templom nyugati 

kapuja
linómetszet, 15x10,5 cm, 1973

MÚLTIDÉZŐ

VOLT EGYSZER EGY STÚDIÓ
(1971-1999)

Mottó: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája 
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg 
újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, 
amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk.” 

Kodály Zoltán
(Májusi cikkünk folytatása)

A két műemléktemplomunk egy-
egy jellegzetes látnivalója SÁN-
DOR EDIT grafikust ihlette meg. 
Kiskunmajsáról, házassága ré-
vén kerül Nyírbátorba. A minorita 
templom déli homlokzatát met-
szette linóba. Majd a református 
templom nyugati kapuja jelenik 
meg rusztikus megfogalmazás-
ban, idézve a hajdani kőfaragók 
munkáját. 
 Sándor Edit a hazai kortárs 
Elektrografikai Társaság tagja, 
nemzetközi kiállítások szereplője, Sze-
geden él.
 Jövőre, 2023-ban Nyírbátor 50 éves 
várossá válását ünnepli. A 12 lapból álló 

műemléksorozatból álló grafikai gyűjte-
ményt képeslap formájában, nyomdai 
kivitelezésben forgalomba hozhatná a 
város. Idegenforgalmi célokra lehetne 

használni az arra kijelölt helyeken. Ez-
zel megbecsülését fejezné ki az 50 év-
vel ezelőtt indult, és közel 30 évig mű-
ködött, hazai és nemzetközi hírnévnek 
örvendett Képzőművészeti Stúdiónak, 
mely Nyírbátor kulturális életének meg-
határozó intézménye volt.

Makrai Zsuzsa
zománcművész

Tárlat nyílt május 26-án Vargáné Csű-
rös Klára nyírbátori képzőművész fest-
ményeiből és tűzzománc alkotásaiból a 
Kulturális Központban. Ezzel a tárlattal a 
május 7-én 80. évét betöltő alkotómű-
vész előtt tiszteleg a város. Klárika néni 
a realista festészetet képviseli. Akrillal 
fest, leginkább a természet csodáit örö-
kíti meg. 

 „Örömet jelent a mindennap-
jaimban az alkotás. Negyven évig 
tanítottam, de emellett boldoggá 
tett, hogy Tabiné Jenei Erzsébet 
zománcművész bevezetett a zo-
máncozás és a festés alapjaiba. 
A zománcozással kezdtem har-
minchárom éve, húsz éve festek. 
Imádom mindkettőt, lekötnek. 
Minden szabadidőmet ez teszi ki. A 

férjem is, a szüleim is mindig mindenben 
támogattak” – mondta Vargáné Csűrös 
Klára.
 Ahogyan Makrai Zsuzsa zo-
máncművész a megnyitón fogalmazott: 
„Klárika művei a legnagyobb tudatos-
sággal és anyagismerettel rendelkez-
nek. A zománcműveiben eljutott arra 
a fokra, amit nagyon kevés alkotó tud, 

hogy a tűzben pikturálódik a zománc, 
a tűzben születik a kép. Ehhez olyan 
ólomtartalmú, áttetsző aranyfestéket 
használ, amelynek az égetéséhez bor-
zasztó nagy odafigyelés szükséges, 
másodpercnyi pontosságot igényel a 
tűzben való tartózkodása egy lemeznek. 
Így születnek azok a csodák, amelyeket 
nem lehet megismételni.”
 Vargáné Csűrös Klárának ugyan 
minden alkotása a szívéhez nőtt, a vi-
rágokról készített művei a kedvencei. 
Számára „a mindent” jelenti ez a kiállí-
tás, amelynek létrejöttében Tabiné Je-
nei Erzsébet inspirálta őt. A „Használni 
akartam, nem tündökölni...”  Váci Mihály 
– virágok, madarak, tájak című tárlata 
június 26-ig tekinthető meg.

Polyák Dézi

 Sándor Edit, grafikus, 23 éves
Nyírbátori Minorita templom déli homlokzata

linómetszet, 10,5x15 cm, 1973
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 Június elején kétnapos 
tanulmányi kirándulá-
son vettek részt az 5., 
6. és 7. osztályos diá-
kok. Az úticél a Zemp-
léni-hegység volt.

ZEMPLÉNBEN AZ ÉLMÉNYSULISOK

Jelentkezz hozzánk!

MSK Hungary BT  
4300 Nyírbátor, MSK tér 1 · Tel.: +36 42 511 129 
karrier@msk.hu · www.msk.hu

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

fGépészmérnök
fTermék-
   dokumentáció
   (Gépkönyv)

fPST adminisztrátor

fBérszámfejtő

fEHS koordinátor

fPLC programozó

fSzerviztechnikus
(utazással)

f Villanyszerelő
f Esztergályos (CNC/
(Hagyományos)

fMarós (CNC/
H  agyományos)

f Horizont (CNC/
Hagyományos)

f Szerkezetlakatos

f Daraboló

f Fúrós

Különösen nagy izgatottság-
gal vártuk ezt a kirándulást. 
Nemcsak azért, mert az elmúlt 
időszakban hasonlóra nem 
volt lehetőség a covid-járvány 
miatt, hanem azért is, mert az 
Élménysuliban ez volt az első 
közös „ottalvós program” a 
felsősök számára.
 Az első megállónk a Fü-
zérradványi Károlyi-kastély 
volt, ahol érdekes tárlatveze-
tésen vettünk részt. A gye-
rekek nagyon érdeklődőek 
voltak, bátran tették fel kér-
déseiket az idegenvezetőnek. 
Varázslatos volt a kastélypark 
is, ahol sétáltunk, halakat néz-
tünk és megcsodáltuk az óriá-
si platánfát is. 

lura. Az Öreg Bence turista-
házban minden szabadidős 
lehetőséget kipróbáltak a 
mozgékony élménysulisok 
fociztak, strandröplabdáztak, 
kosárlabdáztak, csocsóztak, 
pingpongoztak, trambulinoz-
tak, és többen még 8 méter 
magasba is „felszöktek” a fal-
mászás során.
 A nap fénypontja a késő 
esti Bátorság próba volt, azaz 
az éjszakai erdei túra, amit a 
vendéglátók szerveztek. Aki 

egyedül tette meg 
a kijelölt útvonalat, 
másnap „Bátorrá” 
avatták. Akik ketten 
járták le a távot, „Fél 
Bátrak”, akik hár-
man, „Harmad Bát-
rak” lettek. A túra 
szervezői pedig a 
„Fő Bátrak” elne-
vezést kapták meg. 
Azóta a gyerekek 
büszkén viselik a 
Pusztafalun kapott 
frappáns neveket. 

Sőt, a kirándulás után a ne-
vükben is büszkén viselik a 
„Bátor” szót. A hazautazás 
előtt még a gyerekek kedvére 
számháborút is szerveztünk. 
A kalandos kirándulást a Fü-
zéri vár látogatásával zártuk.
 A rövid, ugyanakkor fe-
lejthetetlen és tartalmas 
kétnapos program során új 
barátságok is kötődtek. 

Az Élménysuli nevelőtestülete

 A következő úti cél Pálhá-
za volt. Kisvasúttal mentünk 
Rostallóig, ahonnan a Páfrány 
Tanösvény egy részét jártuk 
be. A gyerekek számára egy 
kicsit erőpróbának is számí-
tott a hegymászás. Majd Kő-
kapura sétáltunk el a turista 
útvonalon. Az ajándékvásár-
lás sem maradt el, a gyerekek 
ásványokkal lepték meg csa-
ládjukat.
 Ezután megérkeztünk 
szálláshelyünkre, Pusztafa-
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Április 27-én iskolánkban a 
meghívott vendégek és a peda-
gógus kollégák körében tehet-
ségfejlesztés, tehetséggondo-
zás témakörben kerekasztal 
megbeszélést folytattunk. 
A beszélgetésen meghívott 
előadóként Hajdú Henrietta 
intézményvezető, a Mátészal-
kai Tankerületi Központ Tehet-
séggondozási csoportjának ko-
ordinátora vett részt, valamint 
Kovács Judit iskolánk pszicho-
lógusa adott rövid áttekintést 
az iskolai tehetségfejlesztés 
pszichológiai háttértényezőiről. 
Intézményvezetőnek elsősor-
ban a hátrányos helyzetű ta-
nulók tehetséggondozásának 
gyakorlati megvalósításáról és 
lehetőségeiről adott tájékoz-
tatást. Iskolánk pszichológusa 
inkább lélektani oldalról közelí-

tette meg a témát. A kerekasz-
tal beszélgetés jó hangulatban 
zajlott. 
 Iskolánkban hagyomány, 
hogy minden tanévben május 
10-én megemlékezünk a Ma-
darak és Fák napjáról. Ezen a 
napon valamennyien kifejez-
hetjük az állatok és fák iránt 
érzett szeretetünket, a ter-
mészetvédelem iránt érzett 
elkötelezettségünket.
 Alsó tagozatos tanítvá-
nyaink vidáman vágtak neki 
a hosszú gyalogtúrának a 
Szénaréti Víztározó-tó part-
jára.  Kellemes kirándulóidőt 
fogtunk ki, amikor nem is áz-
tunk-fáztunk, és a fejünket 

sem égette a nap sugara. A 
partra érkezve minden osz-
tály talált magának megfelelő 
tisztást, ahová plédjét leterít-
ve igazi piknik hangulatot va-
rázsolt. A gyönyörű környezet, 
a friss levegő, a horgászok 
halcsodái, az énekes madarak 
csodálatos csicsergése, a tü-
csök ciripelése, a virágzó akác 

illata mindannyiónkat elva-
rázsolt. A feszült, felelősség-
teljes iskolai napokat feledve 
boldogan játszottak, labdáz-
tak a kis nebulók, gyűjtötték a 
gyermekláncfű virágát, fonták 
a koszorút, fújták a pitypan-
got, és vizsgálták a természet 
növényeit, rovarjait. Élménye-
ink nem múlnak el nyomta-
lanul, észrevétlenül hasznos 
információval lettünk gazda-
gabbak. A természet védelme, 
szeretete láthatatlanul is az 
élővilág tiszteletére nevel.
 Felsősök sem ültek az is-
kolapadokba. Osztályonként 
mérhették össze tudásukat a 
természettel, a növények és 

KÜLÖNLEGES NAPOK A KÉTTANNYELVŰBEN

állatok védelmével kapcsola-
tos játékos feladatok, tesztek 
kitöltésével a humán és reál 
tantárgyak szemszögéből 
megközelítve. A csapatokat 
menetlevéllel a kezükben az 
iskola egész területén hét ál-
lomáson keresztül érdekes, 
furfangos feladatok várták. A 
délutáni eredményhirdetésen 

oklevelet és ajándékot is ve-
hettek át a díjazott osztályok.
 Egy fa kivágásával vagy 
megrongálásával az adott 
élőhely élővilágát is károsít-
juk, ami láncreakcióként hat. 
Egyetlen fa eltűnése akár egy 
egész madárpopuláció pusztu-
lását is okozhatja, ami hatással 
lesz a környék rovarnemzedé-
kére is. Ezért nagyon fontos, 
hogy a „Z” generáció ismeretét 
tapasztalatok útján is mélyít-
sük, mert így válhatnak igazán 

természetszerető és környe-
zettisztelő emberekké.
 Az intézményünkben 
megszervezett gyermeknap 
minden tanítványunk vár-
va-várt programja. Számos iz-
galmas programmal készültek 
tanulóink. A délelőtt folyamán 
hagyományteremtő szándék-
kal megtartottuk az első Táti-
ka – Ki mit tud? versenyt, ahol 
kicsik és nagyon egyaránt 
megcsillogtathatták tehetsé-
güket. Alsó és felső tagozaton  
16 produkcióval  léptek fel a 
legbátrabbak. A végzős 8. a 
osztályos lányok  pedig egy 
meglepetés előadással tették 
még színesebbé az amúgy iz-
galmas programot. Zsűriként  
a 8. évfolyam válogatott  ta-
nulói pontoztak, akik meglá-
tásaikkal és dicsérő szavakkal 
értékelték a produkciókat, és 
bíztatták a versenyzőket. A 
délutánra szervezett kültéri 
programokat szintén izgatot-
tan várta mindenki. Az iskola 
udvarán aszfaltrajzversenyt 
tartottunk a vállalkozó ked-
vűeknek. Ezen kívül ugrálóvár, 
trambulin és cukorágyú szol-
gáltatta az elfoglaltságot a 
gyerekek számára.
 A vakáció, a pihenés, nya-
ralás idejére sok élményt kí-
vánunk e néhány sorral:

„Fa nélkül egy fillért sem ér a táj,
S üres a fa ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem nem kellne föl a nap,
Ha nem lennének fák és madarak.”



152022 bátor •

nem éppen szívélyesen fo-
gadták a fekete hosszúlábú-
akat. 
 De aztán megbékéltek, 
és a reg-
g e l i z n i , 
va c s o r á -
ra érke-
ző fekete 
gólyapárt 
h a n y a g 
eleganci-
ával tűrik 
meg.

ISKOLAI  / VÁROSI HÍREK

KÖZÖSSÉGRE TALÁLNI KINCS
A Báthory Anna Református 
Általános Iskola és Óvoda 
közössége ebben az évben 
ünnepli 10 éves születés-
napját, ennek alkalmából 
kétnapos programsorozatot 
terveztünk a gyermekeknek. 
Istentisztelettel indítottuk 
napunkat, ahol Fazakas Esz-
ter iskolalelkész az áldozó-
csütörtök történetét hirdette 
közösségünknek. „10 km 
kerékpárral a 10 év jegyé-
ben – Nyírgyulajba” progra-
munk keretében az elsősök 
már vonatra is szálltak, míg a 
felső tagozatosok kerékpár-
ral indultak el Nyírgyulajba, a 
SZAFI – PARK-ba. Feltűnést 
keltett a városban a több 
mint 250 gyerek és felnőtt, 
amikor Sivadóné Cselenyák 
Dóra intézményvezető és 
Fazakas Eszter vezetésé-
vel elindultunk az iskolából. 

Utunkat a városon átvezető 
kerékpárúton a rendőrség 
motoros és gépkocsis járőrei 
biztosították. A SZAFI – 
PARK-ban játékok sokasága 
és programok sora várta a 
gyermekeket. Mindenki talált 
kedvére való elfoglaltságot 
– ugrálóvárak, asztalitenisz, 
trambulin, Spartak-pálya – 
az erős fiúknak, lányoknak, 
ügyességi játékok és kézmű-
ves foglalkozás. Az idő gyor-
san telt, ebéd után, kis pihe-
nést követően kora délután 
újra útra keltünk, indultunk 
haza. A bicikliút mellett el-
haladó kisvonatból vidáman 
integettek a legkisebbek. 
Másnap, pénteken hagyo-
mányteremtő szándékkal 
rendeztük meg a Bátho-
ry-napot. Szeretettel vártuk 
a szülőket is erre a sportos, 
vidám napra. A reggeli, zenés 

torna, az iskola 
udvarán min-
denkit felrázott, 
m e g m o z g a t t a 
az izomlázas lá-
bakat. A negye-
dikesek egy ele-
gáns sporttal színesítették 
a délelőttöt – vívásbemuta-
tót tartottak. A kézilabda és 
labdarúgás méltán népszerű 
tanítványaink körében. A be-
mutatón megismerkedhet-
tek a szülők, gyerekek a játék 
alapjaival. A tornaterembe 
hirdettük meg a „Játék hatá-
rok nélkül!” vetélkedőt, ahol 
minden osztály versenybe 
szállhatott a Báthory Ván-
dor Kupáért. Az alsó- és fel-
ső tagozatosok külön-külön 
mérhették össze tudásukat, 
ahol számított a gyorsaság, 
a pontosság, a tájékozottság 
és ügyesség. A Báthory Ván-

dor Kupát első alkalommal a 
3.a és 7.c osztályok szerez-
ték meg, nagyon szoros ver-
senyben. Egy évig őrizhetik a 
kupát, amelyet a következő 
tanévben meg kell védeniük. 
 Jó volt együtt lenni újra 
az iskola közösségének, a 
gyerekeknek, a felnőtteknek 
egyaránt. A szabadidős prog-
ramok számos új lehetőséget 
kínáltak a barátságok kiala-
kulásához, a tanulóink ismer-
kedéséhez. Refis diáknak 
lenni jó!

Nagyhaju Katalin 
intézményvezető-helyettes

Folytatás az 1. oldalról.

Egyre jobban fájt a szívem, 
egyre jobban irigyeltem a 
szerencséseket, akik láthat-
ták. Hetek óta különböző 
időpontokban, a nap más-
más szakában telepedtem 

ki a Papok rétjére távcsővel, 
kamerával. És sikerült! Rá-
adásul kiderült, hogy nem is 
egy, hanem két fekete gólya 
„nyúl le a tónak fenekére, bé-
kát (halat...) keres magának 
(est)ebédre”. Kiderült, egyikük 
gyűrűt is visel hosszú lábán! 

ORSZÁGJÁRÓ FEKETE GÓLYA A PAPOK RÉTJÉN

Kép és szöveg: 
Tanyik József

Az igencsak ritka, csodás ma-
dárhoz – fokozottan védett 
faj, eszmei értéke 500 ezer 
forint – ugyanis hamarosan 
csatlakozott egy másik.
 Sikerült a gyűrű jelzését 
leolvasnom, és Barna Péter 
természetvédelmi őr segít-

ségével elküldeni azono-
sításra az MME ( Magyar 
Madártani és Természet-
védelmi Egyesület) Moni-
toring és Madárgyűrűzési 
Központjába. A „Tringa 
program” segítségével ki-
derült, hogy a színes gyű-
rű, fehér, 51FN jelzésű 
fekete gólyát (Ciconia nig-
ra) fióka korában 2012. 
június 21-én Németh Ta-
más gyűrűzte meg Nyíra-
csád térségében. Néhány 

hónap múlva, 2012. szep-
tember 7-én már Bátán, a 
Nyéki-Holt-Dunánál azono-
sította Kalocsa Béla. Nyolc 
esztendővel később, 2020. 
április 11-én már a Nyíregy-
háza–Rozsrétszőlőhöz tar-
tozó Szelkó-tónál olvashatta 

le az országjáró fekete gólya 
gyűrűjét Szilágyi Gábor.
 Most pedig Nyírbátor 
központjában, a kotrás miatt 
lecsapolt Papok rétjén a tó 
iszapjából falatozik párjával a 
szürke gémek (Ardea cinerea, 
Magyarországon védett, ter-
mészetvédelmi értéke 50.000 
Ft) társaságában apró halakat, 
csigákat, nékékat stb. 
 A már rendszeres ven-
dégnek számító szürke gé-
mek először betolakodóként, 

Május 30-án kapta őket lencsevégre 
és olvasta le az ominózus színes, fehér 

gyűrűről az „51FN” jelzést Tanyik 
József madarász
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MIKOR, HOVÁ?
Már minden háztartásba eljuttatták az önkormányzat 
„Bátori Nyár” című kiadványát, amelyben a nyári nyírbá-
tori rendezvényeket összegzik. 

Idén is lesznek nagykoncertek, Retro Napok, Bátori Korzó, pubkon-
certek, sportrendezvények (mint a Lovas Napok, a Dragon Race, a 
Strandröplabda Bajnokság), továbbá a Nyírbátori Zenei Napok is a re-
pertoár része. A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő szabadtéri strand-
ján lesznek wellness, fitness, zumba napok, és bemutatkozik a Víz és 
Zene programsorozat.
 Nagy jelentősége lesz a városkártyának is, hiszen számos kon-
cert belépőjére 50 százalék  kedvezményt kap az, akinek van Nyírbátor 
Kártyája. Városkártyát igényelni a www.nyirbatorvaroskartya.hu olda-
lon lehet. Lapozgassák a kiadványt, és nézzék meg jól, milyen sokféle 
programot kínál a város 2022 nyarán. A programfüzet a Kulturális Köz-
pont honlapján, a www.kulturaliskozpont.com oldalon elektronikusan 
is elérhető.                                                                                        Polyák Dézi


