Szobor a fejedelem nek
B áth ory G ábor E rd ély
fejedelm évé v álasztásá
nak 400. évford ulóján ,
a „B áth ory G ábor élete
és kora ” cím ű nem zet
közi történész konferen
cia keretében avatták fe l
október 17-én N yírb á
torban a fejedelem m ell
szo b rát ott, ah o l nyug
szik , a B átb o riak em el
te tem plom k ertjében .
D r.B átb ori G ábor törté
nész beszédében kiem el
te: N agy L a jo s Im re szob rászm ű vész a z a lig 2 4 évet élt „G áb ris v itézt” áb rá
zoló alk o tása tovább e rő síti a z t a N yírbátorban m a is tapin th ató szellem iséget,
am elyet a történ elm i ősök m egtartó ereje h ordoz m agában. K épünkön (b alró l
jo b b ra) Já n v á ri T ibor, N agy L a jo s Im re szob rászm ű vész, B a lla Já n o sn é p o l
gárm ester dr. B á tb o ri G ábor.

Kiegyensúlyozott gazdálkodás
A nyírbátori-képviselő testület 2008.
szeptem ber 25-én tárg y alta az ön k or
m ányzat 2008. év I. félévi költségveté
si b eszám olóját, am it m egvitatás után
egyhan gúlag elfogadott.

A fel nem használt szabad pénzeszközö
ket az önkormányzat biztos bankbetétekben
és állampapírokban tartja, melynek a hoza
ma meghaladja a felmerült költségeket és
kamatkiadásokat.

(Interjú a 3.oldalon)
Nyírbátor költségvetése 2008-ban az év
közi módosításokat figyelembe véve 6 mil
liárd 576 millió 643 ezer forint, ami 222
millióval több a februárban elfogadott ter
vezetnél. A növekedés 4 százalékot jelent, en
nek több mint fele a központosított elői
rányzatok és támogatások növekedéséből, a
másik fele felhalmozási pénzeszközök átvé
teléből adódik.
Az értékelt félévben — ami a június 30-ai
pillanatnyi állapotot tükrözi — kiegyensú
lyozott gazdálkodást mutatnak a számok.
Az időarányos teljesítés a bevételeknél 67
százalékban, a kiadási előirányzatok 38 szá
zalékban teljesültek. A számok látszólagos
aránytalanságát az okozza, hogy a felhalmo
zási bevételeknél figyelembe kellett venni az
év elején megvalósult kötvénykibocsátást —
ami szigorúan csak az elnyert uniós forrá
sok sajáterő részéhez használható fel. Mivel
a kötvényből finanszírozható beruházások
még nem kezdődtek el, fejlesztési kiadások
nem jelenhettek meg.

nyertes pályázat
Nyírbátor lett a székhelye a Dél-Nyír
ségi V iziközm ű B eru h ázási T á rsu 
lásn ak , am ely 2008. fe b ru á rjá b a n
a la k u lt m eg h at ö n k o rm á n y z a t:
N yírbátor, Encsencs, P iricse, Nyírbéltek, N yírvasvári és N yírgyulaj te
lepülések részvételével.
A társulási tagok Balla Jánosnét, Nyír
bátor polgármesterét választották meg a
társulás elnökévé. A beruházás az Euró
pai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg, közel 6
milliárd forint értékben.
Nyírbátorban a szennyvíztisztító telep
rekonstrukciója, és a tisztítótelep irányí
tástechnikájának korszerűsítése valósul
meg, valam in t bővül a hálózat is.
Nyírgyulaj-Nyírvasvári településekről
szennyvíz távvezetéken keresztül ér el a
nyírbátori szennyvíztelepig, ott fogják
tisztítani, javítva ezzel a nagy kapacitású
tisztító kihasználtságát.
Encsencs-Piricse-Nyírbéltek szennyvízcsatorna hálózata 85 százalékban fedi majd
le a településeket. Az összegyűjtött szenny
vizek megtisztítására egy napi 650 köb
méter kapacitású telep épül Encsencs ke
leti részén.

A Kenyérm ezei csatára em lékeztünk
A kenyérm ezei győztes csata 529. év
fo rd u ló jára em lékezett 2008. október
13-án a z Ö n korm án yzat szervezésé
ben a v áro s ta n u ló ifjú sá g a, a M úze
um és B a rá ti K öre, civil szervezetek
és egyesületek.
Nyírbátor történelmének e kiemelkedő
eseménye évfordulóján immár 20. alkalom
mal rendeztek ünnepséget a református
templomban, ahol ezúttal dr. Szabó Sarol
ta, a Báthori István Múzeum igazgatója be
szédében, a történelmi esemény felidézése
után szólt a csata mai nemzedéknek szóló
üzenetéről is.
A megemlékezés keretében a jelenlévők
Báthori István szarkofágjánál elhelyezték a
tisztelet virágait.

M egteltek a reform átu s tem p
lom p a d so ra i a történ elm i m eg
em lékezésen
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ÚjMagyarország Pont Nyírbátorban
A hazai és uniós fejlesztések helyi támoga
tására szervezett tanácsadói hálózat integ
rálásával a Kistérségi Koordinációs Háló
zat (KKH) felállítása mellett döntött a kor
mány. Régiónkban az Észak-Alföldi Regi
onális Fejlesztési Ügynökség keretein belül
2008. áprilisában állították fel a hálózatot,
melynek részeként szeptemberben megnyílt
a Nyírbátori Kistérség Üj Magyarország
Pont ügyfélszolgálati irodája.
A hálózat kiemelt fel
adata, hogy első kézből
nyújtson hasznos infor
mációkat az aktuális, il
letve a megnyíló hazai és
európai uniós pályázati lehetőségekről önkor
mányzatoknak, civil szer
vezeteknek és vállalkozá
soknak, gördülékenyeb
bé tegye a pályázók és a
programokat végrehajtó
intézmények közötti
kapcsolattartást, s gyakor
lati válaszokkal támogas
sa a nyertes projektek gaz
dáit a fejlesztések során
felmerülő gondok megol
dásában.
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K istérség i K oordin ációs H álózat
H elyi V idékfejlesztési Iroda
Az EARFÜ Kistérségi koordinációs hálózat
(Kkh) nyírbátori képviselői TímáriZoltán Krisz
tián és Kosán András kistérségi koordinátorok,
akiknek feladata az EU-s források feltérképe
zése, pályázati lehetőségek menedzselése, po
tenciális pályázók széles körű tájékoztatása, a
megvalósuló fejlesztések monitorozása, a Sváj
ci- és Norvég Alappal, továbbá hazai források
kal kapcsolatos tájékoztatás és igényfelmérés,
továbbá az ágazati és operatív programok, vala
mint a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség
számára kiírt komplex felzárkóztatási program
koordinálása. A tanácsadók minden szerdán
8-12 óra között várják az ügyfeleket Nyírbátor
ban, Édesanyák útja 4. szám.
A kistérségi hálózat mellett az FVM létre
hozta a Helyi Vidékfejlesztési Irodák hálózatát
is, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog
ram forrásainak minél hatékonyabb felhaszná
lása érdekében. Nyírbátorban ez szintén az
Édesanyák útja 4. szám alatt működik. Felada
ta, hogy segítse az önkormányzatokat, civil szer
vezeteket és vállalkozókat fejlesztési elképzelé
seik megvalósításában, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásai elérésében.
Térségében koordinálja a LEADER Akciócso

Bővítik, szépítik a temetőt
Egész éven át sok-sok em ber ellátogat
a városi köztemetőbe, hogy egy szál vi
rá g g a l gondoljon elhunyt h ozzátarto
zóira, hogy díszítse, rendben tartsa azt
a sírt, am ely szerettei ham vait, földi
m aradványait rejti.
Ám a figyelmes szemlélő azt is észrevette,
hogy már-már nincs elég szabad parcella a
temetőben, szükséges volt a sírkert bővítése.
A temetőt üzemeltető Baracsi Kft. ügyvezető
je, Baracsi Balázs számolja kérésünkre, hogy
több, mint hatezer sírhely található a teme
tőben, s a mostani fejlesztéssel további 10-15
évre megoldják az elhunytak méltó elhelyezé
sét, legyen az hagyományos temetés, vagy hamvasztás után az urnafal rejtse a földi maradvá
nyokat. A bővítést a város önkormányzata
rendelte meg. A Nyírbátorhoz kötődő épí
tészmérnök, Lautner Emőke tervei alapján a
kivitelezéssel a Baracsi Kft.-t bízták meg. Két
ütemben, 27,6 millió forintos költséggel hoz
tak létre két új parcellát, alakítottak ki egy
urnafalat, valamint urna sírhelyeket.
A főbejárattal szemben magasodott egy aká
cos erdővel borított homokdomb, amely egy

hajdani temetőrészt takart. Kihasználva a te
rep adta lehetőségeket itt alakították ki az új
sírhelyeket, ami jelentős földmunkával járt
együtt. Természetesen aszfaltozták a parcellák
útját, valamint kiépítették ezen a részen is a
vízvezeték-rendszert.
A temető-bővítés második ütemének 8,4
millió forintos költségéhez a kft. is hozzájá
rult egymillió forinttal. Összesen 300 négy
zetméter nagyságban újabb utakat aszfaltoz
tak, s hozzákezdtek egy térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez. A környék utóbbi idő

L ászló G ábor

portok és a Helyi Vidékfej
lesztési Közösségek megala
kulását és munkáját, továb
bá, hogy tájékoztatást
nyújtson az Új Magyaror
szág Vidékfejlesztési Prog
ram III., IV-es tengelyének
intézkedéseiről, mely ki
dr. M aczkó
mondottan a vidékies tér
György
ségek, azaz az ötezer lakos
ságszám alatti települések fejlesztésére irányul.
A nyírbátori HVI irodavezetője László Gábor,
aki minden szerdán 8-12 óráig várja érdeklődő
ügyfeleit.
A kistérség önkormányzatait segíti továbbá a
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi
Társulás munkaszervezetének alkalmazásában
dr. Maczkó György, aki az ország 33 leghátrá
nyosabb helyzetű kistérsége számára kiírt komp
lex felzárkóztatási programot koordinálja.
A programról illetve az egyes kistérségek, ke
rületek koordinátorainak elérthetőségeiről, fo
gadónapjairól a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(www.nfu.hu), az Új Magyarország Pont
(www.umpont.hu) ill. az Észak-alföldi régió hon
lapjáról (www.eszakalfold.hu) lehet tájékozódni.

szakának történései ösztökélték a temetőt mű
ködtető társaságot arra, hogy ily módon is
védelmezzék a rongálástól a nagy értékű sír
emlékeket, lelepleződjenek azok, akik rendsze
resen lopják mások sírjáról a virágot. Végül a
fejlesztés része, hogy egy számítógépes nyil
vántartó rendszerrel regisztrálják a sírokat, a
használati idő lejártát, azokat a tudnivalókat,
amelyek a hozzátartozókat érintik.

A nyírbátori temető bővítésének átadási ün
nepségét Halottak napja előtt, november 1jén, délelőtt 10 órától tervezik ökumenikus
istentisztelet keretében, melyen a református,
görög és római katolikus egyházak lelkészei
az ünnep kapcsán megemlékeznek az elhuny
takról.
(l.b.)
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Csökkenő m űködési hiány,
nagyszabású beruházások
A nyírbátori képviselő-te§tület szeptem
ber 25-én tárgyalta az önkormányzat
2008. év 1. félévi költségvetési beszám o
lóját, amit m egvitatás után egyhangú
lag elfogadott.
A beszámolóban Balla Jánosné polgármes
ter kiegyensúlyozottnak ítélte a város első
' cléves gazdálkodását.
—A települések gazdálkodásában az intéz

mények működtetése a legnagyobb feladat,
lónéhány önkormányzatnak ez komoly gon
dot jelent. M it mutatnak a számok Nyírbá
torban?

segítséget jelent a rászoruló családoknak a
havonta folyósított, közüzemi számlába be
számítható lakásfenntartási támogatás, amit
430 család kap. Az adósságkezelési program
ba havonta 8-10 családot lehet bevonni, mert
sajnos még mindig gyakori probléma az
együttműködés hiánya. Azokon rászoruló
kon nagyon nehéz segíteni, akik nem tesz
nek semmit önerőből, hogy a helyzetükön
javítsanak. A roma lakosság közül pedig so
kan az uzsorakamatra adott kölcsönök há
lójából nem tudnak szabadulni, az önkor
mányzat egyedül nem tudja kezelni a prob
lémát.
Nem tervezett kiadások is jelentkeztek. Az
E-ON a korábbi években nem megfelelően
olvasta le a digitális mérőórákat, így a hiva
talnak 4,6 millió, az intézményeknek 8 mil
lió forint számlakövetelést nyújtott be. Az
egyeztetés még tart, de a szolgáltatónak joga
van 5 évre visszamenőleg is kérni díjakat.
Ez sajnos több vállalkozót is érint. Az önkormányzat tudja érvényesíteni ezt a nem
várt kiadást a központi költségvetés felé, de
a vállalkozásoknak csak a részletfizetési meg
állapodás lehetősége maradt.
A város I. félévi gazdálkodásában a jóváha
gyott működési hitelből egyetlen forintot sem
használt fel, sőt a költségvetésben eredetileg
elfogadott működési hiányt 40 millió forint
tal csökkentette. Kedvező, hogy egyre több
feladatot kistérségi szinten a 20 település kö
zösen old meg az oktatás, az egészségügy, a
szociális ellátás és az idősellátás terén. Az így
lehívható többlet normatívák kímélik a vá
ros költségvetését.

—A működési kiadások teljesítése 50,6 szá
zalékos, ezen belül az intézményi működési
kiadások a tervezett költségvetési sor 52 szá
zalékát, a szakfeladatok 44 százalékát használ
ták fel.
Ez utóbbi szám magyarázatra szorul: az
időarányostól kevesebb mutató nem a fel
adatok elmaradását jelenti. A Városüzemelictési Kft. első féléves számláját júliusban
egyenlítettük ki, így ez a második félévben
lóg jelentkezni. Ebben az évben a szokásos
városüzemeltetési feladatokon kívül ( parkgondozás; köztisztasági feladatok; szemétgyűjios, megsemmisítés; bérlemények üzemelteiesc; távhőszolgáltatás stb.) a Kft. végzi a csa
padékvíz hálózat üzemeltetést és az útkar
bantartást is. A felsorolt városüzemeltetési
feladatok jelentős részét a Kft. közmunka és
közcélú munka szervezésével költségtakaré
kosán látja el.
A város kiadásai között jelentős a szociá
—Ugyancsak a kiadási oldalon jelentkeznek a
lis kiadások mértéke, 53 százalékos a pénzkel i ellátások felhasználása, melynek legna beruházások költségei...
gyobb részét a rendszeres szociális segély
—Az első félévben számos, korábban meg
ben részesülő egészség károsodott és nem
kezdett beruházás befejeződött. Megtörtént
dolgozó városlakók ellátása teszi ki.
a Városrehabilitációs pályázat végelszámolá
— Mennyire terhelik a várost a szociális sa, melyben az északi városrészben 4496
méter utat felújítottunk, 3863 méter új út
kiadások?
épült, valamint épült egy közösségi ház és
— Számuk az évi közel 100 fős közfoglal megújult a KRESZ park, az Ady és a Petőfi
koztatás mellett is eléri a 670 főt, éves szin tér. Kiépítettük és beüzemeltük a szélessávú
ten 388 miiló Ft, ami elfogadhatatlan egy elektronikus infrastruktúrát, felújítottuk a
olyan kisvárosban, ahol az elmúlt években Mátyás király-, az Iskola-, a Sport- és az
több, mint 1000 munkahely létesült. Remé Encsencsi utcát. Tovább fejlesztettük az Ipa
lem, hogy a készülő szociális törvénymódo ri park infrastruktúráját közúttal, terepren
sítás segít ezen a helyzeten, az önkormány dezéssel. A panelprogram keretében megújult
zatnak nagyobb döntési jogkört ad, hogy a a Fáy u. 17, a Fáy u. 23, a Munkácsy sétány
munkaképes segélyezettek kikerüljenek a tá 3/a.-3/b. alatti lakóépület. Előkészítettük a
lakópark területét a Kisbóni szőlőben, és
mogatási rendszerből.
A természetbeni ellátásoknál az időarányos bővítettük a Városi Köztemetőt.
leihasználás 29 százalékos volt, ennek oka,
— Újabb, nagyszabású projektek nyertek
hogy a második félévben jelentkezik a gyer
mekétkeztetés elszámolása, a 70 éven felüli támogatást...
lakosok szemétszállítási díjkedvezménye, va
— Valóban, és ezek előkészítése, indítása
lamint a tüzelő-támogatások teéjesítése. Nagy

B a llá Ján o sn é p o lgárm ester
már jelentkezik az első féléves költségvetés
ben. Ilyenek a „Hit és egészség „projekthez
kapcsolódó területvásárlások, kisajátítások ter
vezési és engedélyezési díjak, a József A. úti
korábbi iskola 4 csoportos óvodává alakítá
sa, melyhez 20 millió forint támogatást nyer
tünk, hazai fejlesztési forrásból. Az Oktatási
Intézményhálózat fejlesztés I. ütemére 500
millió forint támogatást kaptunk az ÉszakAlföldi Regionális Operatív Programból.
Ugyaninnen a Zrínyi utca lakossági út gyűj
tő úttá fejlesztéséhez 109 millió forintot
nyertünk. Az Önkormányzati Tűzoltóság
eszközfejlesztésére 4,67 millió forintot nyert
a tűzoltóság a biztosítók által összeadott ha
zai forrásokból.
A város további projekteket készített és
készít elő, melyekhez különböző források
ból támogatásokra pályázik. A Szakrendelő
fejlesztésére, emelt szintű, komplex kistérsé
gi szakellátásra a pályázatunk elbírálás alatt
van, az igényünk 800 millió forint támoga
tás, az Észak-Alföldi Regionális Operatív
Programból. Befejeződik a városban a pa
nelprogram: 12 lakóközösség adta be pályá
zatát, 160 lakás-felújítás támogatásáról dön
tött az önkormányzat. Ezzel a város összes
lakótelepe megszépül. Részese vagyunk a leg
hátrányosabb 33 kistérség felzárkóztatására
indított „Zászlóshajó” programnak.
Most folyik a tervezése ennek a komplex
fejlesztési programnak, amelyet november
végéig a 20 település együtt kell beadjon.
Erre közel 3 milliárd Ft támogatás használ
ható fel ebben a térségben.
A 2009-2010 évben megnyíló uniós for
rások programjainak társadalmi vitája most
folyik, melyben a város építő javaslataival
jelentős szerepet vállalt.
— Az első féléves mutatók alapján lehet
optimista a város?
— Feltétlenül. Elmondhatjuk, hogy az el
múlt féléves időszakban a város a felvállalt
feladatokat teljesítette. A képviselő-testület,
a hivatal, az intézmények, és az önkormány
zati feladatokat ellátó gazdasági társaságok
jól gazdálkodtak. Én úgy ítélem meg, hogy
következetes, takarékos gazdálkodással biza
kodóak lehetünk az év hátralévő időszaká
ban a céljaink teljesítésében.
L. M.
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Sport élm ény és gyógyulás:
emelhető lesz, ezáltal egy szintbe kerül a já
rólappal. Ennek köszönhetően megelőzhe
tő, hogy üzemen kívül a medencében bal
eset történhessen, különleges alkalmakkor
pedig a fogadások rendezésére is alkalmassá
A részletekről M áté A ntal projektmene teszi a létesítményt.
dzser számolt be szerkesztőségünknek.
Máté Antal elmondta, a tervezés során az
elsődleges cél az volt, hogy folyamatosan, —
a téli időszakban is — működő fürdő léte
süljön. Ennek érdekében a jelenlegi épülete
ket teljes mértékben elbontják, és a fürdő
A termálmedencék mellett épül meg a für
területén két új épületet építenek. A kiseb
bik —amely a tó felé néz —a nyári időszak dő Wellness-részlege, amely számtalan új
ban jelentkező, várhatóan nagyobb létszá szolgáltatással várja majd az ide látogatókat.
mú vendégforgalom kiszolgálását oldja majd Többek között szaunák, merülőmedencék,
meg. Ebben az épületben a fogadóterek mel pihenőtér, aromaterápiás szoba, gőzkamra,
lett öltözőcsoportok, a hozzájuk kapcsoló inffaszauna, sókamra és masszázshelyiség áll
dó vizesblokkok és büféhelyiségek létesül majd a vendégek rendelkezésére. Ehhez kap
nek. Az épület naponta ezer látogató kiszol csolódik a két jakuzzi, melyek a termálme
dence szélén kapnak helyet.
gálását teszi lehetővé.
Az épület nyugati szárnyába kerül a für
dő gyógyászati kezelő részlege. A gyógyul
ni vágyók a betegfelvételt követően a gyógy
medence, a szénsavas kád, a tangentorkád,
az iszapkezelő, a fizioterápiás szolgáltatások
mellett a nappali kórházi és masszázsszol
A jelenlegi öltözőcsoport helyén épül meg gáltatásokat is igénybe tudják venni.
az új szolgáltatásokat kínáló fedett gyógy
fürdő. Az egyszerre modern és impozáns
épület főbejárata a fürdő melletti fenyves
erdőre néz. Az épület keleti oldalán elhe
lyezkedő 25 méteres uszodából a hatalmas
üvegfalon keresztül a fürdő melletti horgász
Ugyancsak kényelmi szolgáltatásként egy
tó lesz látható.
Az épület főbejárata a létesítmény közép új beléptető rendszert alakítanak ki. Ez azt
pontjában helyezkedik el, itt egy aulán ke jelenti, hogy a vendég a pénztárnál egy sze
resztül, a jegypénztáron át érhető el a köz mélyre szóló elektronikus karszalagot kap,
ponti öltözőcsoport, amely egyszerre 400
vendég kiszolgálására lesz alkalmas. Az öltö
zőből kiérkezve a látogató három irányban
tud továbbhaladni. Az épület keleti oldalá
ban —ahogy azt már korábban írtuk — ta
lálhatóak a fedett medencék, amelyek között
megtalálható az úszásra alkalmas 25 méter
hosszú hidegvizes medence, a termálvízzel
feltöltött —megfelelő gépészettel ellátott —
medence, és a gyerekek számára kialakított
—szintén termálvizes —medence.

M int azt m ár korábban is leírtuk, a
H it és E gészség p rojek t keretében tel
je s m értékben átép ü l, és m eg ú ju l a
N yírbátori G yógyfürdő.

W ellness
és gyógyu lás

Im pozáns
fü rdőépü let

B izton ság
és kényelem

amely nem zavarja a fürdő szolgáltatásainak
használata során, viszont folyamatosan re
gisztrálja, hogy a fürdőző milyen szolgálta
tásokat vesz igénybe. A vendégek a távozás
kor egy összegben fizetik ki a fürdő terüle
tén igénybe vett valamennyi szolgáltatás árát.
A rendszer lehetővé teszi, hogy a létesít
ményen belül üzemelő kereskedelmi egysé
gekben is karszalaggal tudjon fizetni a ven
dég, így nem kell, hogy készpénzt és pénz
tárcát tartson magánál, hanem értékeit elhe
lyezheti az öltözőben, amelyet szintén a kar
szalaggal tud kinyitni a látogató.

A rég iek is
m egújulnak
A projekt részét képezi továbbá a szabad
téri strand teljes felújítása is. A beruházás
során a strandfürdő területe új díszburko
latot kap. Megtörténik a fürdő tereprende
zése, és valamennyi medence újraburkolása.
Az épület átalakítása lehetőséget teremt arra,
hogy a fedett fürdőcsoportból egy zárt fo
lyosón keresztül megközelítsük a bejárat mel
lett található szabadtéri termálmedencét. így
lehetőség nyílik arra, hogy a fürdőzők té
len is használni tudják a szabadtéren lévő
termálvizet. A medence mélységét megnö
veljük, és a szolgáltatás színvonalának emelé
se érdekében különböző élményelemeket
építünk ki. Az időjárás viszontagságai ellen
a medence mellett egy faszerkezetre feszített
ponyvatető készül, amely a medence fölé lóg
va megvédi a kint fürdőzőket a téli hideg
időjárástól (hótól, esőtől, széltől).

Á llíth a tó
vízm élység
Az úszómedence —Magyarországon egye
dülálló módon —egy olyan állítható fenék
lemezzel lesz ellátva, amely lehetővé teszi,
hogy a 180 cm mélységű úszómedence akár
1 méteres, 70 cm-es, vagy 50 cm-es tanuszo
daként is funkcionáljon. Az új technológi
ának köszönhetően a fenékszint teljesen fel

N yáron és télen egyarán t v árja m ajd a vendégeket a z ú j fü rdő, ah o l
ak ár fo gad áso k m egrendezésére is leh etőség n y ílik
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lirdőfejlesztés Bátorban
*

A látványtervek egy szép, m odern fü rd ő épületét m utatják. J ó h ír, hogy m ár nem k e ll so k áig várn i a m egvalósulásra
Újra üzemelni kezd a gyermekmedence, nyugati részében lakókocsi-beállókat épí
iniely teljes mértékben átépítésre kerül, s tünk, amelyek mellett közművel ellátott sá
i nnek eredményeképpen megfelel a mai ha- torhelyeket alakítunk ki.
1 í>sági előírásoknak.
További eleme a fejlesztésnek egy új par
lólo kiépítése, amely a megépülő nyári öl
tözőépület, és a tó közötti területen kerül
kialakításra.

A partm an ok
és élm énym edence

K em ping
télen-nyáron
A Kormány döntésének köszönhetően —
gyógyfürdő beruházást kiegészítve — a
város egy újabb fejlesztésre nyert forrást,
amely lehetővé teszi, hogy a megépülő
gyógyfürdőt olyan további fejlesztések te
gyék még teljesebbé, amelyek a későbbi
működést és a megfelelő színvonalú szolgál1 atások folyamatos biztosítását garantálja —
újságolta Máté Antal.
Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen új
fürdőt akkor lehet gazdaságosan és megfele
lő kihasználtsággal üzemeltetni, ha egyrészt
.1 közvetlen környezetében megfelelő szín
vonalú szálláshelyeket biztosítunk, hozzá tu
dunk kötni a szolgáltatáshoz egy megfelelő
színvonalú és felszereltségű kempinget, il
letve ha a strandfürdőn nem csak az úszás,
és a Wellness-szolgáltatások vannak, hanem
.1 szabadidős tevékenységekhez is biztosítunk
teret. Mindemellett fontos, hogy ezek az új
és modern szolgáltatások ne csak rendelke
zésre álljanak, hanem könnyen megközelíthetőek is legyenek. Éppen ezért nagy öröm,
hogy az eredeti Hit és Egészség projektet
kiegészítve a kormány úgy döntött, hogy
ezen kiegészítő fejlesztésekhez többlettámo
gatást biztosít a város részére. Ennek kö
szönhetően a fürdő mellett található Hold
fény Kempinget teljes mértékben át tudjuk
építeni. A meglévő épületek komplex felújí
tása mellett megépül még egy szociális vizes
blokk és zuhanyzó épület, a strand észak
.1

teremt arra, hogy a gyermekek és fiatalok ne
zavarják az úszni vagy pihenni vágyó vendé
geket. A medence különböző mélységű és ala
kú lesz, benne számos kiegészítő eszközzel,
minél több szórakozási lehetőséget kínálva az
ide látogatóknak. A medence emellett befoga
dója lesz annak a két 10 és 12 méter magassá
gú csúszdának, amelyet szintén ebből a for
rásból építünk meg a strand területén. Ter
mészetesen a projekt költségvetése tartalmazza
nemcsak az infrastruktúra kiépítését, hanem
a megfelelő színvonalú szolgáltatások biztosí
tásához szükséges eszközök beszerzését is (nap
ágyak, napernyők, székek).

A kemping dél-keleti sarkában apartman
házakat építünk, amelyek nem csak nyáron,
hanem télen is üzemeltethetőek lesznek. A 8
dupla apartman-ház összesen 64 vendég be
fogadására lesz alkalmas, amely lehetőséget
teremt nem csak családok elhelyezésére, ha
nem turistabusszal érkező diákcsoport elszál
lásolására is. Ebből a forrásból tudjuk fel
újítani az előző projektből kimaradt hátsó
termálmedencét, amely a burkolat-felújítá
son túl egy komplex gépészeti felújítást is
Felújítjuk a fürdőt a Gyulaji úttal össze
takar. A medence falába buzgárokat, dögönyözőket építünk. A fürdő szabadon ma kötő lakossági utat. Az így kialakuló 6,5
radt területén kialakítunk egy többfunkci méter széles, új burkolattal ellátott út bizto
ós szabadidős medencét, amely lehetőséget sítani fogja az ide látogatóknak a fürdő za
vartalan és biztonságos megközelítését. A fel
újított út folytatásaként kiépül a fürdő és a
kemping közötti útszakasz, így burkolt úton
nem csak a fürdő bejárata, hanem a Hold
fény Kemping bejárata is megközelíthető
lesz. A jövőév végére befejeződő beruházás
új lehetőséget nyit mind a város, mind a
térség lakóinak számára és új perspektívákat
kínál a város turisztikai fejlődésének is —
mondta el a projektmenedzser.

P orfu rdőh elyett
a szfa ltú t

fórum

A z ú jjászü lető Holdfény Kem
pin g —egyelőre a tervezőasztalon

A Hit és E gészség Program kereté
ben épülő Term ál- és G yógyfürdő
ről tart lak o ssá g i fórum ot a város
vezetése október 30-án délután fél 5től a V á ro sh á z a D íszterm éb en . A
fó ru m ra m inden érdeklődőt várnak.
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Előző szám un k óta születtek:
Bakacs Réka (Varga Etelka, Bakacs Ist
ván), Bunya Flórián Benjámin (Bugaczi
Katalin, Bunya Róbert), Fekete Diána Ida
(Greguricz Ibolya, Fekete László), Fenyő
Krisztina (Bakró Klára, Fenyő Árpád),
Micska Adrienn (Szabó Éva, Micska Lász
ló), Papik Máté (Balku Beáta, Papik Szi
lárd), Som Enikő (Sándor Piroska, Som
Attila), Varga Csaba (Lakatos Zsuzsanna
és Varga Csaba), VargaJázm in Mercédesz
(Lakatos Zsuzsanna, Varga Péter), Varga
Sándor (Tóth Erzsébet, Varga Attila),
Varga Tifani Ilona (Szilágyi Melinda, Var
ga Aladár).
H ázasságot kötöttek:
Császár Angéla és Dudics László
Karczub Adrienn és M áté Antal
Lipcsák Enikő és Lakatos Zoltán

Lisovszki Éva
és Hegedűs Viktor Sándor
Marozsán Erika és Moldván Tamás
Sinka Ju d it és Kelemen Zoltán
Tóth Szabina és Tornai Zsolt
Vágó Ildikó és Vajas László.

Autóm entes Nap N yírbátorban
Idén m ásodik a lk a
lom m al csatlakozott
N yírbátor város Ön
korm ányzata az Eu
rópai Unió által meg
hirdetett Autómentes
N aphoz, melyben fő
tám ogatónk és segí
tő n k a N y írb á to ri
R en dőrkapitán yság
és a Városüzem elte
tési Kht. volt.
Szeptember 22-én a
felújított Kreszpark
szolgált helyszínéül a
k ü lö n b öző prograA kerékpáros ügyességi versenyen jó l teljesítettek a
moknak. Volt aszfaltrésztvevők
és hagyományos rajz
verseny, kresz-totó, kerékpáros ügyességi mazódott, hogy a rendőrség és az oktatási
verseny, valamint biztonsági öv szimulátor, intézmények egy közös tervet dolgoznak ki,
Az átadott Kreszparkban a város és a kör- hogy tanóra keretén belül az általános iskonyező települések fiataljai biztonságos kö- lás diákok megismerkedjenek a felelős közrülmények között tanulhatják meg a közle- lekedéssel, s ennek méltó helyszíne lesz a
kedés szabályait. A rendezvényen megfogal- Nyírbátori Kreszpark.

Elhunytak:

Bartus Andrásné, Belicza György, Bé
res Józsefné, Durucskó János, FodorJór
zsef, H atházi Istvánné, Kaptur György,
K arczub Istvánné, K óród i Im réné,
Koszkócsák Mihály, KovácsJózsefTibor,
Lantos István, Lőrincz Imréné, M ájer
Györgyné, Pethö Lajos, Vámos István,
Vasvari Ioan Gheorghe.

rendőrségi hírek
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
október 13-án, a Kossuth utcán lévő kol
légium nyitva hagyott szobájából eltulaj
donította az egyik bent lakó diák mobiltelefonját a benne lévő feltöltő kártyával
együtt. A bűncselekménnyel okozott kár:
17400 forint.
Ismeretlen tettes ellen folytat eljárást a
rendőrség, aki október 9-én egy nyírbá
tori zöldségbolt előtt lánccal és lakattal
lezárt kerékpárt vitt el. A bűncselek
ménnyel okozott kár: 3000 forint.
Az MSK Hungary Nyírbátor feljelen
tést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2007.
december 1-je és 2008. október 9-e közöt
ti időben a Nyírbátor, MSK-tól a MÁV
állomásig húzódó, használaton kívüli ipar
vágányból fém alkatrészeket lopott el. A
bűncselekménnyel okozott kár: 250 ezer
forint.

Szeptembertől: takarékos távfűtés
A hirtelen hidegre fordult id ő járás m i
att a N yírbátori V árosüzem eltetési Kft.
október 15-e helyett m ár szeptem ber
ben m egkezdte a távfűtéses lakások fű
tését.
A díjakat nem emelték, május elseje óta az
alapdíj 380 forint légköbméterenként, a fű
tési hődíj 3155 Ft/GJ és a melegvíz hődíja
820 forint köbméterenként.
Nagy Elek, a társaság ügyvezető igazgató
ja elmondta, ezek a díjak jóval a megyei át
lag alatt vannak. Köszönhető ez annak is,
hogy 2007 végén a lakásokban a költségmeg-

osztókat szereltettek fel, valamint a Fűtőmű
vet is ellátták az ezek működéséhez szüksé
ges berendezésekkel.
Ennek következtében a fogyasztók egyé
ni igényeikhez igazítva tudnak takarékos
kodni, ezáltal a korábban fizetett távfűtési
díjak jelentősen csökkentek. Ugyanakkor a
2008 októbertől életbe lépett gázdíj emelést
— a fogyasztók terhének csökkentése érde
kében —csak 2009 január 1-től érvényesítik.
Nagy Elek hangsúlyozta azt is, hogy társasá
guk tovább keresi annak lehetőségét, hogy
a távfűtési díjak minél kisebb mértékben
növekedjenek.

Szilágysom lyó „B áthory N a pok ” 2008
Szeptember 28-án Balla Jánosné polgármester vezetésével önkormányzati képvise
lők utaztak az erdélyi testvérváros Szilágysomlyóra, hogy részt vegyenek a másfél év
tizedes múltra visszatekintő „Báthory Na
pok” rendezvényen.
A delegáció tagja volt még dr. Gaál Mi
hály, Tóth Im re és dr. Báthori Gábor.
Septim iu Turcas polgármester fogadását
követően a fejedelem és lengyel király ke
resztelő templomában celebrált ökumenikus
istentiszteleten vettek részt, majd megkoszo

rúzták Báthory István szobrát.Ezt követte
a Fazekas M ihály karnagy vezette Nyírbáto
ri Koncert-fúvószenekar műsora a város
főterén, közel félezer érdeklődő előtt.Ebben
az évben először szerepelt a koncerten a
szilágysomlyói magyar általános iskola táncegyüttese.
A sikeres koncertet követően városunk
képviselői találkoztak és megbeszélést foly
tattak a szilágysornylói magyar közösség ve
zetőivel
Dr. B áth ori G ábor

2008 OKTÓBER .

7

Vendégszereplés Rawa M azo wieckában
zolt bennünket és mutatta meg Varsó neve
zetességeit, a Visztula két partján fekvő vá
rosrészeket, az újjáépített „óvárost”, a kirá
lyi parkot.
Este a Keresztelő Szent Jánosról elnevezett
gyönyörű templomban - telt ház előtt —ad
tunk hangversenyt, melyet a közönség felállva
tapsolt vissza, így fejezve ki tetszésüket
Másnap délelőtt Nyírbátor testvérvárosá
A K eresztelő Szen t Já n o sró l
val ismerkedtünk, majd délután a Városi
elnevezett gyön yörű tem plom 
Kultúrházban magyar és lengyel dalokkal
ban telt h áz elő tt ad o tt hangver
köszöntöttük a Nevelők Napja alkalmából a
senyt a T inódi V egyeskar.
város nevelőit, pedagógusait. Este a város al
polgármestere, volt polgármestere és a kultúrNéhány fá ra sz tó , de kellem es n apot ház igazgatója ünnepi vacsora keretében kö
töltöttünk lengyel testvérvárosunkban. szönte meg a kórus által adott koncerteket,
kiemelve az alábbiakat: „A T inódi
Október 11-én egész napos utazás után Vegyeskarnak elképesztően nagysikere volt
i stére érkeztünk meg Rawa Mazowieckába. mindkét koncerten. Számos visszajelzésből
Másnap Varsóba utaztunk, ahol Szilágyi Sza tudható, hogy a lengyel közönség a szívébe
bolcs — egykori bátori diák, újságíró, a zárta őket. N yírbátor és a magyarság hír
Mosoly Lovagrend egyik kurátora - kalau- nevét öregbítették.”

köszöntés

Idősek világnapja

it, a 98 éves Baracsi Pálné Ida nénit és a
szintén 98 éves Szabó PálnéJulika nénit.

Idén október 2-án rendezte meg Nyírbá1or Önkormányzata az Idősek Világnapját
a Kulturális Központ színháztermében. A
megható ünnepi műsorban közreműkö
dött a Fáy úti és a Zrínyi úti óvoda, a
Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ
Színes Kavalkád csoportja, az Encsencsi
Kéknefelejcs dalkör, valamint a Tivadari Ha
gyományőrző csoport.
Ünnepi beszédet Németh Attila alpolgár
Egy csokor virág Szabó néninek
mester mondott, aki köszöntötte azokat az
idős városlakókat, akik betöltötték 90. élet
Városunk 90. életévüket betöltött szép
evüket, valamint városunk legidősebb lakó- korúi: Baracsi Pálné (98), Szabó Pálné (98),

B a rac si n én i köszön tése

Török Ferencné (96), Lanter Gyula (95),
Szántai Lászlóné (95), Varga Pálné (94),
Kulcsár Györgyné (94), Vadon Jánosné
(93), Papp Jánosné (92), Kovács Istvánná
(92), Balogh Istvánná (92), Cseh Gyuláné
(92), M osolygó Ferencné (92), Karóczkai
Béláné (92), Kecskés Istvánná (91), Eszláry
Elemér Lajos (91), Lanter Gyuláné (90),
Tóth SJmdorné (90), Szondi Istvánná (90),
BakcsyJánosné (90).

14-én korán útra kelt a kórus. Útközben
Lublinban megtekintettük még az egykori
koncentrációs tábort.
A négy napos útról kedden éjfél után ér
keztünk haza Nyírbátorba.Még most is a
fülünkben csengenek Szilágyi Szabolcs, —a
kórus ottani kísérője és tolmácsa — szavai,
aki a hangversenyek után azt mondta, hogy

„M a jó volt magyarnak lenni!”
Hisszük, hogy a Tinódi Vegyeskar köve
te volt Nyírbátornak és a zenei kultúrának.
A T in ódi V egyeskórus vezetősége

foci: nem zetközi meccs
Október 4-én a nagykárolyi RMDSZ kis
pályás focicsapatát látták vendégül a nyír
bátoriak. A mérkőzést a helyi sportcsar
nokban rendezték. A házigazda csapatot
dr. Veres Ján os országgyűlési képviselő,
pénzügyminiszter úr erősítette, aki meg
lepően jól bánt a pöttyössel.
A kétszer negyvenöt percből álló mér
kőzés élvezetes, jó iramú játékot hozott,
mindkét csapat sok helyzetet dolgozott ki.
A végeredmény 6-5 lett a hazai csapat ja
vára, a nagykárolyiak góljait M agdás két
szer, Balogh, Boldan és M ikola szerezték.
Ezt követően a focisták közös ebéden
vettek részt, ahol megegyezés született ar
ról, hogy a továbbiakban újabb, ehhez ha
sonló rendezvényeket tartanak minél több
sportágra kiterjedően.
A Nagykárolyi RMDSZ csapata a követ
kező felállásban utazott Nyírbátorba; Ba

logh Demeter, Bartha Ferenc, Boldan
Calin, Csajkos Szabolcs, Leitner Róbert,
Magdás István, Mikola Péter, Poósz Sza
bolcs, Sebestyén Ottó is Tóth-VízerLászló.
A nyírbátori csapat összeállítása a kö
vetkező volt: Gábriel A ntal (kapus), He
gedűs Tamás, Geda (1 gól), M áté Antal
(2 gól), Pénzes György, Batai Árpád, dr.
VeresJános, Tóth Viktor (1 gól) Czeily
Tibor, SándorJó z se f(2 gól).
Köszönjük a lehetőséget, hogy részt ve
hettünk a vendégszerető nyírbátoriak ál
tal szervezett labdarúgó mérkőzésen.
C saj kos Szabolcs
önkorm ányzati képviselő,
Nagykároly

A Magyar Vöröskereszt XII. Kongresszusát előké
szítő Területi Küldöttértekezletét október 2-án ren
dezték meg a Kulturális Központban. A küldöttgyűlésen megválasztották a területi tisztségviselő
ket, és a megyei küldötteket. Területi elnök lett
Bartha Edina, a vezetőség tagjainak Kaliba And

rást, K ádár H enriettát, N agy Eleket, N yitrai
Lászlónét, Polyákné BorsiAnnát és Szabó Imrénét
választották.

N yírbátor és nagykároly csapata
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Békés, vidám töm eg az utcán. Ez is M a
gyarország, a mi hazánk. A 19. nyírbá
tori szüreti felvonulás résztvevői nótázva, táncos léptekkel haladtak szeptem 
ber 26-án péntek délután a város főte beszédében bátorította a főszervezőket, a
rén. Szép hagyomány, am it évről évre Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekszervezetek Társulása helyi képviselőit, vala
felelevenítenek gyerekek és felnőttek.
mint az önkormányzatot, hogy tartsák meg
Több településről közel kétezren érkeztek e jó hagyományt. A sátraknál a gyerekek népi
a felvonulók, akik ötletes szüreti jelmezbe mesterségekkel ismerkedhettek meg, mint a
öltözve, a feldíszített lovaskocsik és parádés vesszőfonás, gyöngyfűzés, szalmabáb készí
hintók kíséretében meneteltek. Mazsorettek tés. A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületé
nek tagjai alig győzték készíteni a hagymás
is színesítették a programot.
A Papok rétjén összegyűlt hatalmas töme zsíros kenyeret, amit hamar elkapkodtak az
get BaltaJánosné polgármester köszöntötte. éhes résztvevők. Nagy sikert aratott a járőrKitörő taps kísérte a színpadi műsorokat, a kutya-vezető bemutató. Sokan felkeresték az
kicsiny ovisokat, a nagyobb táncosokat és Egészség sátrat, ahol különféle orvosi vizs
mazsoretteket. Dr. Veres Ján os körzetünk gálatokkal várták az érdeklődőket.
B o ro s V ilm a
országgyűlési képviselője, pénzügyminiszter

Vidám szü reti felvonulás

A gy erek ek lelk esen vettek
ré sz t a felvon uláson

m ozi, kiállítás, sport
N ovem beri m ozim űsor

Reneszánsz álom a várkastélynál
Vrdén második alkalommal adott

i ' h(
helyet a Báthori Napok elnevezé
sű reneszánsz hétvégének a Báthori
Várkastély és udvara. A kétnapos ren
dezvénynek a borús, esős időjárás sem
szabott gátat, a fűtött várkastély ki
váló helyszínnek bizonyult. A „Re
neszánsz Év 2008” aktualitásaként
Nyírbátorba érkezett a Nagy Rene
szánsz könyv, amelynek ünnepélyes
fogadása a rendezvény méltó nyitá
nyát jelentette.

November 10. hétfő 18 óra X-Akták —
Hinni akarok (amerikai sci-fi — 16 é. f.)
13. csütörtök 18 óra Sex és New York
(amerikai romantikus vígjáték, 12 éven
aluliaknak szülői felügyelettel)
27. csütörtök 18 óra Ne szórakozz
Zohannal! (amerikai akció-vígjáték, 16 é. £)

T árlat

R en eszán sz dallam ok is felcsen dültek
a várkastélyban

A Báthori Napok keretében BaltaJánosné
polgármester és Hegedűs Ágnes, a Nyírbá
tori Közművelődési és Idegenforgalmi Kht.
ügyvezető igazgatója mellett számos nyírbá
tori polgár is bejegyezte gondolatait a Nagy
Reneszánsz Könyvbe.
A két nap alatt amatőr művészeti csopor
tok előadásai, lovagi tornák és íjász bemuta
tók, középkori vetélkedők, kézműves foglal

kozások, gólyalábas produkciók és bábelő
adások is színesítették a programkínálatot.
A reneszánsz hétvége keretében többek kö
zött a Nyírbátori Koncertfüvószenekar, a
Tinódi Blockflőte Együttes, Nagy Csaba tá
rogatóművész, a Talán Teátrum és a Csík
Zenekar is színpadra lépett. A hagyomá
nyokhoz híven a Báthori Napokat idén is
fergeteges tűzzsonglőr produkció zárta a
Báthori Várkastély kertjében.
B ak ó Ildikó

A „Reneszánsz Év 2008.” tiszteletére
nyílt kiállítás „A Báthoryak címervariációi”úmmz\ a Báthori Várkastélyban.
M akrai Zsuzsa tűzzománc művész al
kotásait november 23-áig lehet megte
kinteni, szerdától péntekig 10-től 17
óráig.

A VKK N yírbátor NB II.
kézilabda bajn okság ő szi so rso lása:
Nyírbátor—Bocs november 8. 17 óra;
Balmazújváros—Nyírbátor november 15.
18 óra;
Nyírbátor—Tiszavasvári november 21. 18
óra;
Mátészalka—Nyírbátor november 30. 17

a K ulturális Ö rökség n apjai Nyírbátorban
BÁTOR
Nyírbátor város önkormányzatának lapja

M ásodik alkalom m al csatlakozott vá
rosun k az idén a K u ltu rális Ö rök ség
n ap jaih oz, am ely keretében szeptem 
ber 20-án és 2 1 -én N yírbátorban több
olyan épület is látogath ató volt, am e
lyek m egtekintésére egyébként nem
nyílik lehetőség.
Az Európa Tanács védnökségével már
Európa negyvennyolc országában rendezik
meg egyre nagyobb sikerrel az épített örök
ség ünnepét. A látogatók száma hazánkban
is évről-évre nő.
Az országos mozgalomhoz csatlakozva
szeptember 20-án és 21-én városunkban a
Nyírbátori Határőr Igazgatóság épülete, az

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Telefon: (42) 281-042, Fax: 281-311

F elelős sz e r k e sz tő : L e v ic z k i M árta

A h atárő rség is m egnyitotta —
ha nem is a h atáro k at, de — k a
p u já t a láto gató k előtt
Unilever gyártörténeti múzeuma, a Báthori
István Múzeum és annak kőtára, valamint
a nyírbátori Kulturális Központ vezérlő
helyisége volt megtekinthető.
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