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íelm illárdos pályázat

Hit és Egészség

O ktatási Centrum

Aláírták a támogatási szerződést
Az ünnepélyes cerem óniát au g u sz 
tus 20-án, a N yírbátori K ulturális
Központban több prominens személy
jelenlétében bonyolították.

Ö tszáz m illió forin tot nyert N yír
bátor az É szak -A lföldi R egio n ális
O peratív P rogram O k tatási—Neve
lési Intézm ények F ejlesztési Célú
pályázatán.
Mivel a térség halmozottan hátrányos
helyzetűnek számít, az elnyert forrás
mellé csupán 5 százalék önerőt kell az önkormányzatnak tennie, így a beruházás
527 millió forintból valósulhat meg. Ez
a Zrínyi úti épület bővítésének és felújí
tásának első ütemére elegendő, mely egy
emelet ráépítést jelent. Tíz új tanterem
épül, kicserélik a teljes gépészetet, az elekt
romos hálózatot, a nyílászárókat és át
építik a vizes blokkokat is. Speciális szaktantermek épülnek, logopédiai és fejlesz
tő szoba, informatika terem, természettudományi előadó.
A felújított épületbe liftet is építenek, s
természetesen az egész intézmény akadálymentes lesz.

(További információk a 3. oldalon.)

Az eseményen részt vett B ajnai Gor
don nemzeti fejlesztési és gazdasági mi
niszter, dr. Veres Ján o s pénzügyminisz
ter, BaH aJánosné polgármester, dr.Fésűs
László, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
igazgató helyettese, dr. Keresztes Szilárd,
A tám ogatási szerződés aláírása alkal
a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egy
m
ából B ajnai Gordon n em zeti fe jle sz
házmegye kiérdemesült püspöke, Babály
tési és gazdasági m in iszter em léklapot
A ndrás, Nyírbátor római katolikus plé
bánosa, és Tárnok Ferenc református lel adott á t Balla Jánosné polgárm esternek
kipásztor. A támogatási szerződés meg
kötésével lehetővé vált N yírbátor és lék templom, megépül Nyírbátorban egy tör
Máriapócs közös projektjének megvalósítá ténelmi sétány, továbbá egy gyógyfürdő,
sa, melynek keretében összesen három és fél mely oktatási-, sport- és egészségügyi célo
milliárd forintból megújul három műem- kat egyaránt szolgál majd.

E gyéves a n yírb á to ri C oloplast
A több, mint 50 éve alapított dán cég 2008ban 200 dolgozóval kezdte meg a terme
lést az Ipari Parkban. A szeptember 19-ei
születésnapi ünnepségen Christian Kloeve
gyárigazgató elmondta: a régió támogatá
sának, és a partnereknek köszönhetően mára
megduplázód jtt a létszám. A Coloplast
olyan egészségügyi eszközök gyártását vég
zi, amely a fogyatékkal, vagy valamilyen be
tegséggel élők életminőségét javítja, pótol-

hatadan segítséget nyújtva számukra. Éppen
ezért a kiváló minőség alapkövetelmény, ám
mindemellett figyelemre méltó a volumen
is: az eltelt egy év alatt több, mint 35 millió
terméket állítottak elő. Mindezek következ
tében a Coloplast a nemzetközi piacon ko
moly sikereket könyvelhet el, éppen ezért a
cég vezetése további fejlesztéseken gondol
kodik: 2009 tavaszára már 600 szakmunkást
szándékoznak foglalkoztatni Nyírbátorban.

A Coloplast dolgozóinak minden okuk m egvan a jókedvre: a cég vezetése a M agyarországon m egszokottnál
jó v a l nagyobb figyelm et fo rd ít a m unkakörülm ényekre
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Ismét Bursa Hungarica továbbtanulóknak
Az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoru ló fiatalok
ism ét pályázhatnak a B u rsa H ungarica
ö sz tö n d íjra .
A Bursa Hungarica többszintű támoga
tási rendszer, melynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: települési önkormány
zat által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás és in
tézményi támogatás. Nyírbátor már 2001ben, a program elindításának évében csatla
kozott az ösztöndíjpályázathoz.
Az önkormányzat kéttípusú pályázatot ír
ki, az ”A” típusú pályázat a felsőoktatási hall
gatók számára, ”B” típusú pályázat a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fia
taloknak szól.
Az ”A” típusú pályázatra azok az önkor
mányzat területén állandó lakóhellyel rendel
kező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatá
si hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre

vonatkozó keretidőn belül, államilag támo
gatott teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfo
kú alapképzésben, mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat
A ” B” típusú pályázatra azok az önkor
mányzat területén állandó lakóhellyel ren
delkező hátrányos szociális helyzetű, a
2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú dip
lomával nem rendelkező, felsőoktatási in
tézménybe felvételt még nem nyert, érett
ségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a
2009/2010-es tanévtől kezdődően felsőok
tatási intézmény keretében államilag támo
gatott teljes idejű (nappali tagozatos) fel
sőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben kíván
nak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhet
nek ösztöndíjban, akik 2009-ben először
nyernek felvételt felsőfokú intézményben

és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben
ténylegesen megkezdik. Az ösztöndíjat a
már tanuló hallgatók 2009-ben 10 hónap
ra, azaz két egymást követő tanulmányi fél
évre kapják meg (2009/2010. tanév máso
dik, ill. 2010/2011. tanév első félévére).
A felsőoktatási tanulmányokat kezdő fia
talok számára asz ösztöndíj időtartama 3 x
10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmá
nyi félév. Itt az ösztöndíj folyósításának kez
dete 2009/2010 tanév első féléve, de csak
akkor, ha a pályázó beiratkozott, államilag
finanszírozott hallgatója valamelyik felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szoci
ális rászorultság alapján, a pályázó tanulmá
nyi eredményétől függetlenül történik. Az
önkormányzat a határidőn belül benyúj
tott, formailag megfelelő pályázatokra 3
millió forintot biztosít, melyet az Oktatási
és Kulturális Minisztérium ugyanennyivel
kiegészít.

Átalakultak a városi védőnői körzetek
M ódosították a védőnői körzethatáro
kat, mert a körzetekben csökkentek a
gyerekek létszám a, így hat körzet he
lyett ötöt alakítottak ki. A kialakuló öt
körzetben az ellátottak létszám a 170200 között m ozog körzetenként.
Az első körzet védőnője D uka Anikó, és
a következő utcák tartoznak ide: Akácfa u.,
Bákonyikert, Csajághy u., Császár P. u.,
Damjanich u., Debreceni u., Dezső u.,
Domb köz, Domb u., Esze T. u., Görögte
mető u., Győrliget, Gyulaji u., Jókai M. u.,
Károlyi M. u., Kert u., Kisbogáti u., Már
tírok u., Mester u., Munkácsy sétány, Nap
sugár u., Nyírfa u., Pócsi u., Rét u.,
Sóhordó u., Szűk u., Tavasz u., Vígh u.,
Wesselényi u., Iskola úti óvoda.
A m ásodik körzet védőn ője P app
Zoltánné, a következő utcák tartoznak ide:
Ady E. u., Alkotmány u., Bem u., Császári
u., Deák F. u., Dózsa Gy. u., Egyház u.,
Fáy A. u. 12-ig, Gyönygyvirág u., Ifjúság
u., Kölcsey köz, Kölcsey u., Madách u., Mar
tinovics u., Rajk L. u., Ságvári E. u., Szé
chenyi u., Szőlő u., Tinódi u., Toldi u.,
Vár u., Váradi u., Vasvári P. u., Víztorony
u., Vörösmarty u., Zalka M. u., Zsák u.,
Fáy úti óvoda.
A harmadik körzet védőnője Jan ovics
Jánosné, a következő utcák tartoznak a te
rületi körébe: Árpád u., Bartók B. u., Eduárd u., Hunyadi u. (emeletes lakások), Isko
la u., Kenyérmező u., Mátyás K. u., Mun
kácsy sétány 4/a, 4/b, 5/a, 5/b, Rákóczi u.,

Sport u., Szabadság tér, Szegfű u., Vágó
híd u., Zrínyi u.
A negyedik körzetben H orváth M arian
na dolgozik, a hozzá tartozó utcák: Arany
J. u., Béke u., Csokonai u., Derzsi u., Édes
anyák u., Fáy A. u. 13-33., Füveskert u.,
József A. u., Kispiricse, Lőtér u., Petőfi u.,
Pipacs u., Radnóti u., Szentvér u., Váci u.,
Vásártér u., József Attila úti óvoda.

Az ötödik körzetet M aroda Zsoltné veze
ti, a hozzá tartozó utcák: Almáskert u., Bajcsy-Zsilinszky u., Báthori u., Bethlen G. u.,
Bocskai u., Bóni u., Derkovits u., Encsencsi
u., Erzsébet u., Fedics M. u., Homokkert u.,
Honvéd u., Hunyadi u., Kinizsi P. u., Kos
suth u., Krúdy Gy. u., Móricz Zs. u., Szen
de P. u., Táncsics u., Tulipán köz, Tulipán
u., Zrínyi u., Zrínyi úti óvoda.

ú jra panel program
Ebben a z év
ben is m eg h ir
d e tté k a p a n e l
program ot, a j e 
lentkezési batár
időig 11 lakókö
zösség nyújtotta
b e p á ly á z a tá t:
E d u á rd u. 2 4 26., Váci M. u.
21., H on véd u.
2., Fáy A. u. 13.,
15., 25-27., 29.,
33., Kenyérm ező
u. /., K ároly u.
2., Z rín yi u. 1214.
A z elő ző évek
hez képest jelentős változás, hogy nem n ül a lakóközösségek nyújtják be a páa z önkorm ányzat, hanem közvetle- lyázatot a m inisztérium hoz.
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Európai szintű oktatás, átmeneti gondokkal
kormányzat önerőből képtelen lett volna
megoldani. Az integrálás megteremtette a
lehetőséget arra, hogy az eddigi három
helyett két helyen legyen az oktatás. Az óvo
dai nevelés feltételeinek újragondolása most
van folyamatban. Emellett, a József Attila
úti iskola teljes rekonstrukciójával egy négy
csoportos, európai szintű óvoda feltételeit
teremtjük meg. Erre 20 millió forintot nyer
tünk az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Hogy ez mire lesz elég, s hogyan tudják Tanácstól.
az építkezést minél zökkenőmentesebben le
— E z a döntés elég nagy vihart kavart...
bonyolítani, arról B alláJánosné polgármes
tert kérdeztem.
— Úgy gondolom, helyesen döntött a
— Úgy tűnik, az oktatás fejlesztése terén képviselő-testület, amikor a vasúton túli te
egyenes úton h alad N yírbátor.
rületen határozta el az óvodafejlesztést. Ott
van szükség bővítésre, ahol sok gyermek
—Igen. A mostani nyertes pályázat újabb születik. A szülőnek joga van lakóhelye és
lépés abban a folyamatban, amit a képvise munkahelye szerint megválasztani az óvo
lő- testület 2007. júliusi döntésével elindí dát. Ezért újítottuk fel az Iskola úti óvodát
tott. Ma már látszik: az alapfokú oktatási is. A József Attila úti pedig május 1-jére
intézmények integrálása jó döntés volt. elkészül — s ezzel a Fáy, az Iskola úti és a
Hiszen a csökkenő gyereklétszám, a törvé József Attila úti óvodákban — elegendő
nyi változások, az óraszám növelés követ hely várja a nyírbátori kisgyermekeket.
keztében nem kellett pedagógusokat elbo Készül az új óvodai körzetfelosztás is.
csátani, az új helyzetet az esedékes nyugdí
jaztatással oldottuk meg.
—M indez m egkönnyíti az óvodások köl
töztetését a m ost elnyert pályázat révén in
—Az elbocsátások elkerülése m ellett ennek duló m unkálatok során.
a döntésnek volt egy hosszabb távú célja is.
—Az óvodásoknak lesz a legegyszerűbb,
—A legfontosabb az oktatás színvonalá hiszen ők azonnal a végleges helyükre tud
nak emelése, és az esélyteremtés. Ehhez pe nak költözni. De az iskolai oktatás meg
dig meg kell teremteni a feltételeket. Az in szervezése nem egyszerű feladat. Ezért is
tézményeink többsége leromlott állapotú kértem már a tanévnyitó értekezleten a pe
épületekben működik, ezek felújítását az ön dagógusok és a vezetők segítségét. Hiszen

ö tsz á z m illió forintot nyert N yírbátor
az Észak-AKoldi R egionális O peratív
Program Oktatási-Nevelési Intézmények
Fejlesztési Célú pályázatán. Mivel a tér
ség halmozottan hátrányos helyzetűnek
szám ít, az elnyert fo rrás m ellé csupán
5% önerőt kell az önkorm ányzatnak ten
nie, így a beruh ázás 527 m illió forin t
ból valósulhat meg.

ahhoz, hogy a 2009. szeptemberében indu
ló tanévet már a felújított épületben tud
juk kezdeni, legkésőbb május elsején át kell
adni a munkaterületet a kivitelezőknek. Pél
dás munkát végeztek a szakemberek, hiszen
már az asztalomon van a kidolgozott terv,
mely megoldja ezen időszakban a másik két
épületben — akár váltott rendszerben is —
az oktatást. Az óvodapedagógusok — bár
nekik sokkal egyszerűbb a dolguk — nem
ennyire megértőek. Ezért lakossági fórumot
is szerveztünk, hogy megfelelő tájékozta
tással minden kérdést megválaszoljunk és a
kétségeket el tudjuk oszlatni.
—M i lesz a bölcsődével?
—A bölcsőde a felújítás után visszakerül
az eredeti helyére. Arról, hogy az átmeneti
időszakban, május elsejétől augusztus végé
ig hol helyezzük el a kicsiket, még nem
született végleges döntés. Keressük a legmeg
felelőbb épületet, folytatjuk az egyeztetése
ket. Legésszerűbb megoldásnak az Iskola úti
óvoda egykori „cipőgyári” épülete látszik,
hiszen a bölcsődések számára speciális elő
írásoknak kell megfelelni, s ez az épület ala
kítható át a legkevesebb költséggel. Vizsgál
juk a bölcsőde végleges elhelyezésének lehe
tőségét is.
— M ire ju t 5 2 7 m illió forin tból?
— A Zrínyi úti épület bővítésének és
felújításának első ütemére. Ez pontosan egy
emelet ráépítést jelent, amely tíz új tanterem
kialakítására nyújt lehetőséget. Kicserélik a teljes
gépészetet, az elektromos hálózatot, a nyílás
zárókat és átépítik a vizes blokkokat is. Speci
ális szaktantermek épülnek, logopédiai és fej
lesztő szoba, informatika terem, természettu
dományi előadó. A felújított épületbe liftet
is építenek, s természetesen az egész intézmény
akadálymentes lesz.
— M ilyen további lépések várhatók?

A k ö vetk ező tanévnyitó értekezletre a gyerekek m ár sokkal korsze
rűbb körülm ények k ö zö tt készülhetnek —bár produ kcióju k m ost is el
bűvölte a résztvevőket

—A második ütemben az Édesanyák úti
épületből 16 tanulócsoport átköltözik a Zrí
nyi úti épületbe, a harmadik ütemben pe
dig ugyanitt tornaterem épül. Mindezek
megvalósítása természetesen további pályá
zatok sikerességétől függ, de én úgy gon
dolom, joggal vagyok bizakodó. Hiszen
Nyírbátor olyan koncepciót tett az asztal
ra, amely európai színvonalú bölcsődei és
óvodai nevelést, és alapfokú oktatást bizto
sít nemcsak a város, hanem vonzáskörzete
lakosai számára is. És bár még csak az elején
tartunk, máris számos tény igazolja: jó úton
járunk.
Leviczki M árta
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út a m unkához

Segély
csak feltételek k el

Egy elhivatott hivatalnok
D íjjal ismerték el Nagy Árpád vezető főtanácsos munkáját

A szociális segélyezés
kérdésével egyre töb
bet foglalkozik a m a
gyar társadalom , de
sző kébb környeze
tünk, Nyírbátor térsé
ge és lakossága is.
Nyírbátorban 607en részesülnek az aktív korúak, és 60-an
az egészségkárosodottak rendszeres szoci
ális segélyében.
A kormányzat által meghirdetett „Ú ta
m unkához” program keretében jelenleg
gőzerővel tart az idevonatkozó törvényi
szabályozás előkészítése azzal a nem tit
kolt céllal, hogy 2009. január 1-jétől a ha
tályba léptetése is megvalósuljon.
Szűcs Erika szociális és munkaügyi mi
niszter megtisztelt azzal a felkéréssel, hogy
több jegyző kollegámmal együtt egy mun
kacsoport tagjaként a nyírbátori tapasz
talatokat figyelembe véve, elemezve, véle
ményt nyilváníthatok a törvény előkészí
tésében, annak előzetes hatásvizsgálatában.
A szabályozási koncepció különválaszt
ja a rendszeres szociális segélyt, amelyet
minden 55. életévet betöltött, illetve leg
alább három gyermekét egyedül nevelő,
vagy tartós egészségkárosodott személy
alanyi jogon megkapna. Másrészt közfog
lalkoztatás keretében munkabérben része
sülne bizonyos együttműködési kötelezett
ségek teljesítése esetén az 55 év alatti aktív
korosztály.
Sajnálatos módon a szabályozás-terve
zet nem vizsgálja az egyén felelősségét, az
önhibát, azt, hogy mindent elkövetett-e
azért, ami elvárható tőle, hogy ezt az élet
helyzetet elkerülje. Nem vizsgálja, hogy
az egyén milyen életmódot él, betartja-e
az együttélési, közösségi, erkölcsi szabá
lyokat, jogkövető magatartást tanúsít-e.
Nem vizsgálja, hogy a környezetét rend
ben tartja-e (lakását, kertjét karbantartja,
gondozza-e), a gyerekét óvodába, iskolá
ba járatja-e.
Javasoljuk a míniszterasszonynak, hogy
a törvény-előkészítés során ezeket a szem
pontokat is vizsgálják, és ha szükséges,
szankcionálják.
Az érintettek pontos adatainak felmé
résére, életvitelük megismerésére statiszti
kai elemzést, és hatástanulmányt készítünk
munkatársaim segítségével. Ezek megisme
résére, kiértékelésére az alapos előkészítés
céljából a minisztérium igényt tart.
Dr. Tóth Á rp ád jegyző

N agy Á rpád (középen) kollégái körében, a z ünnepélyes díjátadást k ö 
vetően.
S zab o lcs-Szatm ár-B ereg m egye Közig a z g a tá sáé rt D ijat kapott N agy Á r
pád, a N yírbátori P o lg árm esteri H i
vatal vezető fő tan ácso sa.
„Nagy Árpád 1986 óta a Nyírbátori Pol
gármesteri Hivatal köztisztviselője. Koráb
ban oktatási intézményekben, illetve sport
egyesületi vezetőként dolgozott, a Testne
velési Főiskolán szerzett diplomát.
Sokoldalúságát és rátermettségét bizonyít
ja, hogy több munkakörben —sportfelügye16, szociálpolitikai csoportvezető, szervezé
si csoportvezető — jelenleg személyzeti,
sport ügyintéző és minőségirányítási veze
tőként is eredményesen látta el, látja el fel
adatait.
Szakmai munkáját a belső és külső érté
kelések egyaránt pozitívan minősítik. Szá
mos sikeres városi rendezvény szervezője.
Meghatározó érdeme van a hivatal minő
ségirányítási rendszerének bevezetésében és
működtetésében. Felettesei, munkatársai
tisztelik és szeretik.
Harminchét éves közszolgálata, megbíz
hatósága, kreatív és elkötelezett köztisztvi
selői életpályája méltán érdemel elismerést.”
Ezekkel a szavakkal terjesztette dr.Tóth Ár
pád jegyző a „Szabolcs-Szatm ár-Bereg Me
gye Közigazgatásáért D íj’-ra Nagy Árpádot,
a hivatal vezető főtanácsosát, aki — a me
gyében tizedmagával —meg is kapta a meg
tisztelő elismerést.
Nagy Árpád Nyírbátorban született, s szü
lei is a közigazgatásban dolgoztak. Édesanyja
az akkori Városi Tanácson dolgozott, har
minc éven át. Mint mondja, még ma is van
nak kollégák, akik vele dolgoztak. A hivatal

levegőjét tehát egészen fiatalon szívta magá
ba, s egyáltalán nem csoda, hogy ezt a terü
letet választotta élethivatásul, s innen is szán
dékozik nyugdíjba menni.
Arra a kérdésre, hogy vajon mi kell ah
hoz, hogy valakiből jó köztisztviselő legyen,
így felel: alapos felkészültség, önbizalom és
következetesség. Az a baj, mondja, hogy so
kan csak kényszerből választják ezt a pályát.
Ám ha valaki felismeri ennek sokszínűségé
ben rejlő szépségeit, nagyon meg lehet sze
retni.
Hogy Nagy Árpád megszerette ezt a pá
lyát, nem kérdés. Kollégái szerint ő a hivatal
hangulatfelelőse. De örök optimizmusa, de
rűt sugárzó tekintete is erről árulkodik.
Kiegyensúlyozottságában persze közrejátsz
hat a rendszeres sport is, melynek szeretetét
még általános iskolai testnevelője, Balló
Zoltánné ültette bele. A péntek esti öregfi
úk foci ma is szent és sérthetetlen, de a bő
réből itt sem tud kibújni: egyedülálló ki
mutatásokat vezet arról, ki mikor játszott,
hányas mezben, milyen eredménnyel.
S bár talán kicsit fájlalja, hogy fia és lánya
nem ezt a pályát választotta, az ő élete, az ő
személyisége így teljes, így kerek.

jó l halad az építés
Jó ütemben halad a Serioplast nyírbátori
gyárának kivitelezése. A mintegy 6000
négyzetméteres csarnokban december vé
gétől 50 ember gyártja a műanyag palac
kokat, melyet az Unileverben töltenek meg
késztermékkel.
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Új igazgató a múzeumban
Új igazgató ja van a Báthori István M ú
zeum nak, dr. Szabó Sarolta jú liu s else
jétől tölti be ezt a posztot az intézmény
ben.
A Báthori István Múzeum a megye máso
dik legrégebbi múzeuma, 1955-ben alapítot
ták, állandó kiállításai1962-ben nyíltak. Ko
rábbi igazgatói dr. Szalon tai Barnabás és
dr. Dám László hosszú ideig eredményesen
igazgatták az intézményt, 2003 és 2008 kö
zött két igazgató váltotta egymást. Idén az
újra megüresedett igazgatói állásra pályáza
tot írtak ki. így került dr. Szabó Sarolta, a
megyei múzeum korábbi szakmai igazgatóhelyettese a múzeum élére.
Az igazgatónő Debrecenben szerezte dip
lomáját történelem-néprajz szakon. Első
munkahelye a Jósa András Megyei Múzeum
volt, majd a Sóstói Múzeumfaluban tevé
kenykedett, az elmúlt négy évben pedig is‘ mét a Jósa András Múzeumban dolgozott.
Szakmai érdeklődése a néprajztudományon
túl azokra a tevékenységekre irányul, ame
lyek a múzeum működésének alapját képe
zik: a műtárgyak nyilvántartása, raktározá
sa, állagvédelme. Az új igazgatónő elmond

ta, hogy számára igazi kihívás a legkorsze
rűbb muzeológiai ismeretek gyakorlati al
kalmazása, a nyírbátori múzeumban ezt a
lehetőséget kapta meg.
A látogatók számára talán kevésbé érzé
kelhető az a múzeumi tevékenység, amit a
munkatársaival a közelmúltban elkezdtek,
első lépésben a tárgyak állagát szeretnék
megóvni. Ehhez segítséget kaptak a Jósa
András Múzeum restaurátoraitól.
Természetesen a fő cél, megfelelni a láto
gatók igényeinek. Ezért érdekes, új kiállítá
sokat szeretnének bemutatni, részben a
múzeum saját anyagából. Természetesen szí
vesen fogadják más múzeumok kiállításait
is. Októberben nyílik a szentendrei Szabad
téri Néprajzi Múzeum kiállítása, amely a tisz
tálkodás történetét mutatja be.
Legfontosabb célja, nagy álma a múzeum
épületének teljes felújítása, amely az állandó
kiállítások megújítását is jelenti. Szeretne
létrehozni egy látványraktárat, ami még új
donságnak tekinthető a muzeológiában is.
Mindezek mögött ott rejlik a fő cél, a láto
gatók igényeinek megfelelni, vonzóvá ten
ni a múzeumot és a korábbinál több láto
gatót csábítani a kiállításokra. A legfonto-

Emlékezés Báthory Gábor fejedelemre
Az elmúlt években számos ismeretterjesztő
és tudományos konferencia szervezésével gaz
dagította Nyírbátor szellemi életét a Báthori
István Múzeum Baráti Kör. Ezúttal a
Báthoriak kiemelkedő, történelmet alakító
személyiségei közül Báthory G ábor erdélyi
fejedelemmé választásának 400. évfordulója
alkalmából készülünk nemzetközi konferen
ciával, színvonalas kísérőprogramokkal.
Annak a Báthory Gábornak szeretnénk
emléket állítani, aki 1608-ban — épphogy
betöltve 18. életévét, —elfoglalta Erdély fe
jedelmi székét. Móricz Zsigmond Tündér
kertjében a következőket írja róla: „... Bá
thory G ábor volt az első fejedelem erdélyi
földön aki észrevette, hogy a szegény nép
nyomorúságban van, és ez nem jó l vagyon...
Az a birodalom , am it Báthory G ábor ál
m odott m eg belső ellenségek m ellett fe l nem
születhetik...". Mint köztudott, Báthory Gá
bor fejedelem, aki 1628 óta a nyírbátori re
formátus templomban nyugszik.
A Múzeum Baráti Kör Nyírbátor önkormányzatával és a Debreceni Egyetem
Történelmi Intézetével közösen —az utób
bi években nem először — október 17-én
Nyírbátorban nagyszabású történelmi kon
ferencia keretében emlékezik meg „Gábris
vitézről”, Erdély fejedelméről, a korszak szá-

A n yírbátori m úzeum
mos izgalmas kérdéséről. Az előadók közül
több neves hazai és nemzetközileg elismert
kutató fogadta el a szervezők meghívását,
többek között Péter K atalin, O borni Te
réz, H orn Ildikó, Czigány Isn án.
Az ünnepség keretein belül megnyíló tűz
zománc kiállításon közel felszáz, M akraiZsu
zsa zománcművész által készített Báthori
címert csodálhatnak meg az érdeklődők, a
Báthori-kastélyban.
A nap eseményei közül kiemelkedik a Bá
thory Gábor erdélyi fejedelemről készült új
mellszobor átadása, megkoszorúzása, amelyet
az önkormányzat felkérésére N agy Lajos
szobrászművész készített. Az alkotás a refor
mátus templom kertjében kap helyet egy maj
dani Báthori szoborpark első alakjaként.
A rendezvényre minden érdeklődőt vá
runk.
D r. B áth o ri G ábor hadtörténész
a b aráti kör alelnöke

Dr. Szabó Sarolta
sabb a fiatalok megnyerése, hogy az iskolás
gyerekek számára a múzeumba járás termé
szetessé váljon, ezért múzeumi órákat szer
veznek általános és középiskolás diákoknak,
olyan témákkal készülnek, ami beilleszthető
az oktatásba.
Szeretnék bevonni a város lakosságát is a
múzeum megújításába, ezért a Múzeum Ba
ráti Körével közösen tárgygyűjtést hirdet
nek, amelyre a felhívás ebben a számban je
lenik meg.
Sebestyén Tím ea

féltve őrzött régiségek
Dr. Szalontai Barnabás m úzeum ala
pító születésén ek 90. évfo rd u ló jára
készülve a B áth o ri István M úzeum
B a rá ti K ör és a B áth ori István M ú
zeum „Féltve ő rzö tt régiségek ’’cím 
m el gyűjtést kezdem ényez, szervez.
Nyírbátor polgárai előtt ismert dr.
Szalontai Barnabás önzetlen, fáradhatatlan
munkája és gyűjtőszenvedélye, melynek
nyomán létrejött a megyénkben és orszá
gosan is ismert Báthori István Múzeum.
Emlékének adózva, a tárgyi emlékek kö
rét gyarapítva, dr. Szabó Sarolta, a múze
um igazgatója, ésJán vári Tibor, a Múzeum
Baráti Kör elnöke kérik a lakosságot, hogy
az otthonukban őrzött értékes, régi tárgya
kat, fotókat, nyírbátori képeslapokat, dedi
kált könyveket, családi dokumentumokat,
szakdolgozatokat megőrzésre ajánlják fel a
Báthori István Múzeumnak.
A felajánlott tárgyakat november végé
ig veszik át a múzeumban a nyitva tartási
időben az intézmény dolgozói.
Kérik, hogy az adományozók jelöljék
meg az ajándékozó nevét, levelezési címét,
továbbá a felajánlott tárgy megnevezését,
lehetséges keletkezési-, és használati idejét.
Az ajándékozott tárgyakból kiállítást
rendeznek, melynek ünnepélyes megnyi
tóját 2009. január 8-án, dr. Szalontai Bar
nabás születésének 90. évfordulóján, meg
emlékező ülés keretében tartják meg. Az
emlékülésre minden adományozót tiszte
lettel hívnak és várnak.
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Emelkedik a szakellátás színvonala

A z ünnepi perceket követően a házigazdák finom vacsorával kínálták
a jelenlévőket, m ellyel kötetlen, jó hangulatú ünneplés kezdődött
Im m ár két éve működteti a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő a Nyírbáto
ri önkorm ányzat Járóbeteg Szakrende
lőjét. Az évforduló alkalm ából — aho
gyan tavaly is —idén is vendégül látta a
város a kórház vezetését, és a szakren 
delő dolgozóit.
A rendezvényre meghívást kaptak Nyír
bátor Város testületi tagjai, a város intéz
ményeinek vezetői illetve az intézmény fe
hérgyarmati székhelyének és vásárosnaményi
telephelyének dolgozói. Személyes jelenlété
vel tisztelte meg az ünnepséget dr. Veresné
dr. Szabó Éva, a térség országgyűlési képvi
selője, valamint a kórház vezetés ukrajnai
vendégei, akik előzőleg a nyírbátori Vöröskereszt munkájával ismerkedtek meg.
BalláJánosné polgármester köszöntőjében
kiemelte: a város lakosságának visszajelzése
alapján elmondható, hogy eredményes, ha
tékony, betegközpontú munkát végeznek a
szakrendelő dolgozói.
Dr. Vadász M ária főigazgató, összegezve
az elmúlt éveket, elmondta: amellett, hogy
állandósultak a már működő szakrendelések,
egyre szélesebb profillal, számos új szakte

rületen várják a felvevő terület betegeit,
megkímélve őket a hosszabb utazástól. El
mondta: az önkormányzat —a kórház szak
mai segítségével —benyújtotta az Észak-Al
földi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez
azt a pályázatot, amely a szakrendelő épüle
tének jelentős bővítését és korszerűsítését,
továbbá komoly informatikai- és eszközfej
lesztést tenne lehetővé. A kórház és az önkormányzat célja további szakrendelések
beindítása, és a már meglévők jelentős fej
lesztése.
A Regionális Operatív Program járóbe
teg szakellátás fejlesztésére benyújtott pályá
zatában minderre mintegy 800 millió fo
rintot igényelt a város, a döntés pedig még
ősszel várható. A főigazgatónő arról is szólt,
hogy több új szakorvos segíti, koordinálja
a gyógyító munkát (lapunk következő szá
maiban megismerkedhetünk az új szakorvosokkkal).
Beszédében köszönetét mondott a szak
rendelőben dolgozóknak, akik hónaprólhónapra bizonyítják helytállásukat a szak
mában, majd méltatta a városvezetés, a he
lyi vállalatok segítségét is, mellyel támogat
ják a rendelőben folyó munkát.

anyakönyv
A ntal D ávid (Szathmári Mónika és An
tal János), Balogh G izella Lívia (Orgován
Lívia és Balogh Bertalan), C sordás C intia
(Szedő Réka és Csordás Attila), Éles H an
na (Tóth Ágnes és Éles István), Fülep Bá///¡f(Baracsi Tünde és Fülep Attila), K ín ál
Tamás (Molnár Erika és Kinál Tamás), K iss
Virág (Pataki Izabella, Kiss József), Lukács
Petra (Koszkócsák Ágnes és Lukács György),
M árton Zalán (Kemény Ildikó és Márton
Zoltán), M ező Tifani Heléna (Varga Helén
és Mező István), M urzsa H enrietta (Farkas
Henrietta és Murzsa László), Opre M ihály
M arcell(Gyetván Kornélia és Opre Mihály),
Takács M íra (Vida Judit és Takács Kriszti
án), Varga_/ózfe/(Rézműves Enikő és Var
ga Csaba), Varga Ketrin (Jóni Éva és Var
ga Barnabás), Varga Virág (Milák Bettina
és Varga László).
Elhunytak;
A ntalA ndrásné, FeketeJózsef, Horváth
A ndrás, K ádár Endréné, K iss Sándorné,
Kovács Sándorné, Lálóczki István, M álik
Tamásné, Sallós András, Tóth Ferencné, Var
ga Andor, Vágó István.
H ázasságo t kötöttek;
Balla C intia és Szilágyi Róbert
Csordás Enikő és B akti Béla Tamás
Dr. Kovács Beatrix Éva és Szondi Szilveszter
László Erzsébetét M akrai Zoltán
Lehoczky K risztina és Szabó Sándor
M árkusJu d it Ágnes ét Lengyel Sándor
N yíri D iána és H übner Endre
Sitku Ivett és K iss Jó z se f
Strzalka Beáta és Fésűs A ndrás
Szűcs Ju d it és N agy Róbert
Turucz M ártáét Lukács A ttila
Varga Ilona és Varga Endre
Vegyenás Edina és P aulikJános.

rendőrségi hírek
A város közrendjének, közbiztonságá
nak javítása céljából —különösen a me
zőőrzés vonatkozásában —a közterüle
ti szabálytalanságok, bűncselekmények
és szabálysértések megelőzése, visszaszo
rítása és felderítése érdekében N yírbá
to r ö n k o r m á n y z a ta a S z a b o lc s Szatm ár-Bereg megyei Rendőr-főkapi
tánysággal a szolgáltatás ellátására a ta
valyi évhez hasonlóan ism ételten m eg
bízási szerződést kötött.
A szerződés keretében folytatott ellenőrzés
során szeptember 7-én az esti órákban Nyír
bátor Bátori tanya mögötti területen intéz
kedtek a járőrök több személlyel szemben, akik

több csoportban lovaskocsikkal, valamint
személygépkocsikkal próbáltak elvinni lucer
na szénát. A járőrök az elkövetőkkel szem
ben szabálysértési eljárást kezdeményeztek. Az
egyik gépkocsiból 3 zsák csöves kukorica is
előkerült, amit a szomszéd területről törtek
le. A gépkocsi sofőrjének nem volt vezetői
engedélye, hiányzott a jármű zöldkártyája, és
a kocsi tulajdonjogát sem tudták hitelesen
igazolni. A gépkocsivezetővel szemben továb
bi szabálysértési eljárások is indultak.

háit eltulajdonították. A kár 20 ezer forint.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
szeptember 13-án egy parkoló nyerges von
tatóból 50 ezer forint értékben ellopta a
gázolajat.
Keresik azt az elkövetőt, aki a Városi Strand
területén lévő büfé ajtaját felfeszítette. Lopni
nem tudott, mert a helyiség üres volt. A ron
gálással okozott kár 5 ezer forint.

Szeptember 10-én délelőtt egy lakásból 160
Egy nyírbátori lakos azért tett feljelen
tést ismeretlen tettes ellen, mert szeptem ezer forint készpénzt vittek el. A tettes ellen
ber 13-án reggelre a teraszra kiterített ru nyomozás indult.
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m ozgó kiállítás

N yugat 100 bu sz
Szeretnénk minden kedves Érdeklődő fi
gyelmét felhívni egy igazán ritkaságnak
számító őszi rendezvényünkre! A Városi
Könyvtár előtt október 29-én megtekint
hető lesz a Petőfi Irodalmi Múzeum moz
gókiállítása, a Nyugat 100 busz.

A Nyugat 100 busz bejárja az
egész országot — itt éppen Szekszárdra érkezik a m ozgó kiállítás
A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2008
márciusában nyílt meg a százéves Nyuga
tot többféle megközelítésben, négy ter
men át bemutató, reprezentatív kiállítás.
I nnek az átfogó, máris népszerűvé vált
kiállításnak készítették el utazó változatát.
Egy átalakított autóbusz, a „Nyugat 100
busz” júniustól járja az országot, és egyegy helyszínen néhány napot tölt. A kiál
lítás a korszakos jelentőségű folyóirat tör
ténetét és fontosabb alkotóit dokumen
tumok és fotók százaival mutatja be, de a
s/erzők hangfelvételek és archív filmfel
vételek segítségével is megelevenednek. A
Nyugat működésével kapcsolatos egyéb
információkat (a Nyugat és a társművév/.etek kapcsolata; a Nyugat Könyvkiadó
tevékenysége; budapesti és országos topo
gráfia) érintőképernyős számítógépeken
lehet majd olvasni, és (a helyi viszonyok
függvényében) internetkapcsolat is lesz a
l’IM(nyugatlOO.hu) és az OSZK honlap
jához (nyugat.oszk.hu).
A „Nyugat 100 busz” látogatása in 
gyenes, minden kedves Olvasót és Érdek
lődőt szeretettel várunk a Városi Könyv
tár előtti parkolóban! (Szabadság tér 24.)

.

7

A m ikor g yó g yír a z írás
C supa négyes. Nem a tanulm ányi ered
m énye, han em a sz ü le té si d átu m a.
Őzv. Sersényi Béláné 1944. á p rilis 4én született N yírbátorban , s a m ai n a
p ig ugyanott él, ahol született.
Eszes kislány volt, imádott olvasni, de
édesanyja nem engedte tanulni: szükség volt
rá a konyhában, a ház körül, s csak titok
ban bújta a könyveket. Egész életében fizi
kai munkát végzett: nő létére köszörűsként
dolgozott a szerszámgépgyárban. Férje, aki
vel 33 évig élt boldog házasságban, ugyan
ott volt esztergályos. S bár tanulni nem en
gedték, a munkáját mindig tisztességgel, tel
jes odaadással végezte: K iváló dolgozó lett,
Özv. Sersényi Béláné
és a M unka Érdem rend Bronz fokozatával
is elismerték.
A közelgő Idősek Világnapja alkalmából
Tizenegy éve él egyedül, férjét korán el
vitte a munkanélküliség okozta leépülés, gye álljon itt egy vers az unokákról, akik min
rekei kirepültek, lánya Budapesten, fia Nyír den idős nagyszülő életébe a legszebb pilla
bátorban alapított családot. Őt is utolérte a natokat képesek becsempészni.
depresszió, bánatos életébe csupán az uno
Özv. Sersényi Béláné:
kák hoztak nyaranta fényt, akik mindig vele
N agyszülők és unokák
töltik az egész szünidőt. Ez hozta a fordula
tot is: az esti mesélés meglepő örömöt oko
A nagyszülők azok m indig elfogultak
zott nemcsak a kicsik, az ő számára is. Ez
A z ő unokáik a legszebbek, legokosabbak.
indította arra, hogy meséit papírra vesse,
A nagyszülők szívébe elhozzák
előbb csak egy-kettőt, majd még többet, s
A reményt, a tavaszt.
egyszercsak a mesékből versek lettek.
Özv. Sersényi Béláné, Pannika néni ma
A z unokák, kiket m ár lehet kényeztetni,
már hátat fordított a depressziónak. A ver
m ert nem mama felel értük, a szüleik.
sek elfoglaltságot és örömöt jelentenek szá
Falazunk nekik, m ert így kívánják,
mára, s ezt megosztja a Báthori István Nyug
M egteszünk értük m indent,
díjas Klub többi tagjával is, akikkel rend
m ert ők az Unokák.
szeresen szerveznek kirándulásokat, ünnep
ségeket. Nem egyszer fordult már elő, hogy
A szeretetet m ár jobban
ezeken a rendezvényeken az ő drámajátékát
k i tudjuk m utatni,
adták elő. Az pedig külön öröm számára,
Van rá időnk, tudunk rájuk szakítani.
hogy társai is kedvet kaptak az íráshoz, a
Sajnos van idős, ak i nem tudja,
klubfoglalkozásokon felolvassák egymásnak
M it jelen t az, hogy unoka.
legújabb szerzeményeiket.
Verseiben megfogalmazza gondolatait,
N agyszülők! Unokák!
kiírja magából érzéseit, enyhítve a magány
Legyetek kedvesek egym ásnak!
okozta bánaton, s megosztva társaival az
R övid az élet. Öröm és boldogság,
unokák, és a természet csodái okozta örö
M it az unokák jelenléte m egsegíthet.
met.

Ő szi K ön yvtári N apok
A Könyvtárhasználati vetélkedőt október
A nyírbátori Városi Könyvtár 2008-ban
is kapcsolódik az Ő szi K önyvtári N a 20-án fél 3-tól tartják, melyre intézményegy
pok rendezvénysorozathoz.
ségenként két 3 tagú csapat jelentkezhet.
Október 29-én a Városi Könyvtár előtti
Kit ne izgatna, hogyan lehet még csino parkolóban ingyenesen látogatható lesz a
sabb, hogyan szabadulhat meg pár fölös Nyugat busz. Csak egyetlen napig lesz váro
kilótól, s őrizheti meg a suli stresszes idő sunkban ez az igazán különleges kiállítás!
A rendezvények színhelye a Városi Könyv
szakában is a fittségét?! Október 9-én fél 31c>1egészségről, sportról, életmódról tart elő- tár Gyermekrészlege, ahol szívesen nyújta
lást Lakatos Andrea étkezési tanácsokkal, nak további részletes tájékoztatást a közelgő
tippekkel, kötetlen beszélgetés formájában. program eseményeiről.

boszorkányszom bat
Boszorkányszombat lesz a könyvtárban
október 18-án. Ezen a napon minden köl
csönzőt hagymás-zsíroskenyérrel és gyógyteákkal fogadnak. Aki pedig úgy dönt,
hogy jelmezben, vagy töklámpással a ke
zében érkezik, annak meglepetés-ajándék
kal is kedveskednek.
A gyermekrészlegen boszorkányos me
sékből rendeznek kiállítást, és a töklám
pások is sorban pislognak majd a nyitva
tartás ideje alatt.
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felnőtt, gyermek, tini

Zenei unikumok a zen ei napokon

Á ru sítják
a szín h ázbérieteket
A N y írb á to ri K u ltu r á lis K ö zp o n t
megkezdte a 2008/2009-es évad szín 
házbérleteinek áru sítását.
A tervezett felnőtt előadások.

Október 24. 19 óra: Szigligeti Ede:
Liliom fi (Beregszászi Illyés Gyula Szín
ház)
November: Kosztolányi Dezső: Édes
Anna (Gózon Gyula Kamaraszínház)
December 3. Picaso: A világ teremtése
(Balthazár Színház)
December 5. A gyönyörben nincs kö
zépút (Eszenyi Enikő)
December 30. 19 óra: H eccdiszkont —
kabaréit (Talán Teátrum)
Január 21. 19 óra: Parti Nagy Lajos —
Moilere: Tartuffe (Talán Teátrum)
Február 16. Molnár Ferenc: Uvegcipő
(Forrás Színház)
Március: H at hét, hat tánc (Vári Éva —
Kulka János)
Április: Tamási Áron: Énekes m adár
(Komáromi Jókai Színház)
Május: N ebáncsvirág — operett (Ope
rettszínház)
Május: Evangélium —táncszínház (Forte-danse Társulat)
Gyerek előadások
Október 1. 10 és 14 óra: A kisgöm böc
(Bartók Kamaraszínház Dunaújváros)
Október: Fafeye, a tengerész (Móricz
Zsigmond Színház Nyíregyháza)
November 10. 10 és 14 óra: M átyás ki
rály krónikái (Forrás Színház)
December 2. hova tűnt az aranyalm a a
puttonyból?—Mikulásváró koncert, bér
leten kívül (Alma Együttes)
Február 5. 10 és 14 óra: M inden egér
szereti a sajtot (Talán Teátrum)
Március 5. Az élet v ize- bérleten kívül
(Árgyélus Színház, Szlovákia)
Kamasz előadások
Október vége: Molnár Ferenc: Pál ut
cai fiúk (Lenszirom Színház, Nyírbátor)
November vége: Petőfi Sándor: János
vitéz (Kettős Tükör Társulat, Budapest)
November: Kai Hensel: Klamm hábo
rúja — középiskolásoknak (Kolibri Szín
ház Budapest)
Március: Fivérek (Kerekasztal Színházi
Nevelési Központ)
Hamlet,ws (Krétakör Színház Budapest)
Egyes előadások időpontja még ponto
sítás alatt van. Részletes információkat a
Kulturális Központban lehet kérni.

Képünkön: a csarodai reform átus tem plom patinás falai k ö zö tt a
Discantus Énekegyüttes adott felejthetetlen koncertet
Nyírbátor idén 42. alkalommal kínálta fel
páratlan szépségű történelmi tereit a művészi
muzsika számára. A 2008. évi Nyírbátori Ze
nei Napok műsora ezúttal is olyan remekmű
veket vonultatott fel, amelyek élő előadásban

való megszólaltatása rendkívül ritka esemény.
A programsorozat keretében augusztus 19e és augusztus 30-a között Nyírbátoron kí
vül még öt vidéki helyszín is otthont adott
a komolyzenei koncerteknek.

Hatodik alkalom m al képviselte városun
kat néhány gasztronóm ia iránt érdek
lődő fiatal július 19-én a V ásárosnaményban m egrendezett h alászléfő ző
versenyen, ahol a tavalyihoz hasonlóan
m ásodik helyezést értek el.
A képen a zsűri tagjai közül (balról), Kósa
László mesterszakács, szakoktató, dr. Kovács
M ihályné Schnitta-díjas éttermi mester
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
Nyíregyháza és Környéke Regionális Szerve
zetének enöke, Ném eth Ján o s Venesz-dí jas város csapatának vezetője és a csapat néhány
mesterszakács, dr. O rosz Tamás Nyírbátor tagja látható.

Októberimoziműsor
O któber 4. szom bat 18 óra: Múmia —
A sárkány sírja —Szinkronizált amerikai
kalandfilm (12 év alatt szülői felügyelettel).
13. hétfő 18 óra: Hancock —Szinkroni
zált amerikai akció-vígjáték (12 év alatt szü
lői felügyelettel).
16. csütörtök 18 óra: Wall-e—Szinkro
nizált amerikai animációs vígjáték korhatár
nélkül
Tájékoztatjuk a mozikedvelőket, hogy
októbertől a vetítések este 6 órakor kezdőd
nek! Jegyár: 700 forint. Diákoknak és nyug
díjasoknak: 500 forint.
Jegyárusítás: a vetítések napján délután 5től 6 óráig.
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