ajánló

N incs költségvetés
Nyírbátor város Képviselő-testülete a feb
ruár 11-ei ülésén tárgyalta a 2010. évi
költségvetését. Az előterjesztés 9 igen és 9
nem szavazatot kapott, így a tervezetet
átdolgozás után újra kell tárgyalni.
Amíg nincs elfogadott költségvetés, a
béreken kívül semmilyen kifizetés nem
történhet.
(2-3. oldal)

K észü l
a G yógyfürdő
Ez év január 6-án a város Önkormány
zati Testületé egyhangúlag megszavazta a
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető
Kft. alapító okiratát. Ezzel a döntéssel
Horváth Gábor felhatalmazást kapott a
cég bejegyzésének elindítására. A kft. fel
adata lesz a hamarosan megnyíló fürdő
és kemping üzemeltetése.
(interjú a 6-7. oldalon)

O lim piai bajnok
Aranyérmet nyert a nyírbátori Kovács
Péter a Nemzetközi Junior Természettu
dományi Olimpián, Bakuban. A buda
pesti Apáczai Csere János Gyakorló Gim
názium 10. osztályos tanulója 43 ország
diákjait utasította maga mögé.
(10. oldal)

Farsangi karn evál
Karneváli mulatozástól lesz hangos Nyír
bátor februr 227-én szombat délután. A
szervezők a város főterére várnak min
den maskarást, akik szeretnék a szürke téli
napokat vidámsára, könnyed kikapcsoló
dásra cseréni.

(11. oldal)

A n yírbátori polgárm ester, B alla Já n o sn é első vendégei 2010-ben is a
kém ényseprők voltak, akik hagyom ányosan így kívántak az új esztendő
ben szerencsét a városn ak, és valam ennyi lak osán ak.

Siemens vonatok a keleti régióban
Új Siem ens D esiro m otorvonatok köz
lekednek jan u ár 25-e óta a Debrecen—
Nyírbátor—M átészalka—Fehérgyarm at
vasútvonalon.
A Desirókon 123 ülőhely van, az állóhe
lyek száma kb. 90, az utastér légkondicionált.
A dízelüzemű vonat 120 kilométeres órán
kénti sebességre képes, a légrugózás pedig
nagymértékben növeli az utazás komfortér
zetét. Az utasok tájékozódását műholdas

utastájékoztató rendszer segíti. A vonatok
alacsony padlórésze megkönnyíti a ki- és
beszállást. A mosdó mozgáskorlátozottak
számára is igénybe vehető, zárt rendszerű.
A motorvonaton még a szelektív hulladékgyűjtés is megoldott.
A D esiro m otorvonatot H ónig
Péter m iniszter, K árp áti Tibor
országgyűlési képviselő
és B a lla Já n o sn é ,

Nyírbátor
polgármestere
is kipróbálta
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Kevesebb közpon ti tám ogatás
9 :9 — a képviselő-testület nem szav azta m eg a költségvetést
N yírbátor város képviselő-testülete a
febru ár 11-ei ülésén tárgyalta a 2010.
évi költségvetését. Az előterjesztés 9
igen és 9 nem szavazatot kapott, így a
tervezetet átd o lg o zás után ú jra kell
tárgyaln i.
A költségvetés sarokszámairól, irányairól
Balla Ján osn é polgármestert kérdeztük.
— A z ellenzék nem szavazta m eg a
költségvetést. Hogyan értékeli ezt?
—Azért nem értem, mert a költségvetési
koncepcióban megfogalmazott célkitűzések
nek megfelelően, körültekintő, szakszerű elő
készítő munka előzte meg a rendeletalko
tást. Egyeztetés történt az intézményekkel,
az önkormányzat gazdasági társaságaival,
összevont bizottsági ülésen tárgyalták, majd
azt követően hozták meg döntésüket a bi
zottságok, amelyek egyöntetűen támogatták
a költségvetés elfogadását.
Az előterjesztés a hivatal könyvvizsgálójá
nak írásban adott véleménye szerint is meg
bízható és valós adatokon nyugszik, megfe
lel az államháztartási törvény szabályainak,
ezért elfogadásra javasolja.
Az érdekegyeztető fórum is támogatóan
véleményezte, ezért is furcsa, hogy a szava
záson megint politikai döntés nyilvánult
meg.
— M i volt a z elsődleges szem pont a
költségvetés kidolgozásakor?
— Nem bizonyult egyszerű feladatnak a
költségvetés összeállítása, de annak ellenére,
hogy 122 millió forinttal kevesebb műkö
dési támogatást kap a város a központi költ
ségvetéstől, mégis eleget tesz annak a testü
let által meghatározott legfőbb elvárásnak,
hogy a működési hiány és az annak fedezé
sére szolgáló működési hitel nem emelked
het az előző években elfogadott szint fölé.
— M elyek a legfontosabb számok?
—A bevételi főösszeg 7 milliárd 972 mil
lió forint, a kiadás 8 milliárd 165 millió
forint, tehát a költségvetés hiánya 193 mil
lió forint, ami alatta van a 2009. évinek. Ez
a hiány a működési bevételeken belül 6,5
°/o-os arányt képvisel, és a teljes költségvetés
nek 2,6 százaléka.
Az önkormányzat bevételei a tavalyi elői
rányzathoz képest 5,5 százalékkal növeked
nek, ami döntően a beruházásokhoz felhasz
nált uniós támogatásokból adódik.
A helyi adókból származó bevételek 52,5
millió forintos növekedése mérsékli a költ
ségvetési támogatásokból származó bevétel
csökkenést. Ezek reálisan tervezett számok,
hisz az elmúlt évek során végrehajtott gaz

daságfejlesztés eredményeként növekedett a
foglalkoztatás, az itt működő cégek több
iparűzési adót fizetnek.
A gépjárműadó bevétel pedig az adótéte
lek átlagosan 15 százalékos növekedését prog
nosztizálja..
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek
közül a legjelentősebbek a különböző fej
lesztésekhez pályázatokon elnyert uniós tá
mogatások, valamint a képviselőtestület ál
tal eldöntött ingatlanbevételek, amelyekből
a már aláírt szerződésekkel lefedett összegek
épültek be a költségvetésbe (pl. takarékpalo
ta emeleti része, a Debreceni úton és az Ipa
ri parkban önkormányzati telek értékesítés).
— Hogyan alakulnak a fejlesztésre
tervezett összegek? M elyek a legjelen
tősebb beruházások?
— Ez évben is a fejlesztésekre szánt pénz
képviseli a jelentős arányt a költségvetésben,
ami több mint 5 milliárd forint (64 száza
lék), a működésre szánt költségvetés 2,9 mil
liárd (36 százalék). A költségvetés tervezett
főösszege több mint 400 millióval haladja
meg az előző évit, ami alapvetően a fejlesz
tési feladatok előirányzatának növekedését
jelenti.
Tavasszal befejeződik a 2009. évről áthú
zódó fejlesztések nagy része. A Hit és Egész
ség projekt keretében elkészül a Termálfür
dő és Gyógyászati kezelő. Március 8-án kez
dődik a műszaki átadás és április első heté
től már birtokba vehetik a fürdőzni vágyó
városlakók és az idelátogató turisták.
Ugyancsak ez évben történik meg a Ter
m álkem ping átadása, melynek tavaly ősszel
fejeződött be az átépítése, ahol 64 személyes
fűthető apartmanházat, korszerű lakókocsi
beállót, sátorhelyeket és kiszolgáló létesítmé
nyeket épített a város. Ehhez a 450 millió
forintnyi forrást dr. Veres Ján o s pénzügyminiszterként biztosította.
A N yírbátori A lapfokú O ktatási és Neve
lési Intézm ény Zrínyi úti épülete felújításá
nak I. és II. üteme befejeződött, elkezdődött
a visszaköltözés. A tornacsarnok befejezésé
nek függvényében megkezdődhet a tanítás
a korszerű, a pedagógusok és a tanulók szá
mára is minden igényt kielégítő iskolakomp
lexumban.
Tavasszal korszerűsítjük a bölcsőde épü
letét, ahová visszaköltözhetnek a kicsik. Az
Édesanyák úti iskola tornatermének és ki
szolgáló épületének felújításával pedig létre
jön egy nemzetközi edzőközpont, amit az
Asztalitenisz Egyesület vezetésével kíván a
város közösen működtetni. Az udvarban
lévő pályákon a város lakosai számára a spor
tolási lehetőséget, hasznos szabadidő eltöl
tést kíván a város kínálni. Építés alatt áll a

várostörténeti sétány, ami a két műemlék
templomot köti össze. Az itt megjelenő szo
borcsoportok nagy része elkészült, tervezet
ten augusztus végére a teljes sétány átadásra
kerül.
A N yírbátori Em eltszintű Szakrendelő és
K istérségi Egészségcentrum pályázat közbe
szerzési eljárása folyamatban van, a szakren
delő vezetése és a dolgozók felkészültek az
átköltöztetésre, hogy az építkezés alatt is
rendben menjen a betegek ellátása.
Reméljük, hogy a most kiírt közbeszerzé
si fordulóban sikeresen kiválasztjuk a kivi
telezőt, és az év végére korszerű körülmé
nyek között, felújított épületben, a legújabb
diagnosztikai műszerekkel látja majd el a jól
képzett személyzet a kistérség betegeit.
A Zrínyi út felújítása az elmúlt évben meg
történt, de pénzügyileg az elszámolás elhú
zódik erre az évre.
A hazai forrású pályázati alapokból az el
múlt évben 2 projektet nyert az önkormány
zat, ebből a pénzből felújításra kerülnek a
Fáy—Füveskert—Szentvér utcák, valamint új
kerítés épül a városi temetőben.
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek
komplex fejlesztését szolgáló projektek között
a térségben 2,7 milliárd forintnyi fejlesztés
valósul meg, s ezek között Nyírbátornak is
több önálló beruházása van.
Kerékpárút épül az ipari parkhoz, az ipari
parkban a kisvállalkozások feltételrendszeré
nek segítésére szolgáltató- és inkubátor ház
épül, burkolatot kap a Görögtemető utca.
Ebből a forrásból elkészült a fogorvosi ren
delő, ahol négy korszerű fogászat várja a be
tegeket, mert a felújítás után a jelenlegi épület
teljes egészében a szakellátást szolgálja majd.
Követendő, hogy az iskolafogászat számára
a Szentvér úton megépült új rendelőben az
ellátó fogorvos házaspár bérleti díj nélkül
adja az önkormányzat számára a rendelőt,
amiért köszönet jár.
Több mint 50 millió forint költséget ter
veztünk pályázat-előkészítésre, hisz még sok
elfogadott terve, megvalósítandó célja van a
városnak.
— Milyen új projekteken dolgozik a
város?
— Beadásra került január elején a funk
cióbővítő városközpont fejlesztő pályázat,
amiben ú j könyvtár, térségi szolgáltató köz
pon t és a város legterheltebb kereszteződé
sében a Fáy—Á rpád ú ti ú j körforgalom épül.
A polgármesteri hivatal akadálymentesí
tését pályázzuk, reméljük, ez évben nyerünk
is. A közösségi közlekedés fejlesztésére a kis
térséggel közösen pályáztunk, melynek ke
retében 80 buszm egálló épül, am iből 17
érin ti N yírbátort.
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Hat településsel együttesen veszünk részt
Dél-nyírségi szennyvízprogramban, mely
nek második fordulós pályázata készül, a teljes
beruházás értéke 5,7 milliárd forint.
Az elmúlt év végén kihirdették a panel
program nyerteseit, ez városunkban 7 lakóközösséget érint és 60 millió forint önkor
mányzati támogatást jelent az éppen legjob
ban rászorult családok részére. Ha ez a sza
kasz is sikeresen befejeződik, akkor elmond
hatjuk, Nyírbátorban minden lakótelepi
tömb megújult a panelprogramban, mely
amellett, hogy a várost szépíti, a lakóknak
komoly energia megtakarítást jelent.
1

—M indezekhez megvan-e a fedezet?
— A nagy tervek megvalósításához ren
delkezésre áll az uniós támogatásokon kívül
az önkormányzati saját erő is, hisz az előbb
sorolt beruházásokhoz a 2008-ban kibocsá
tott kötvény, annak több száz milliót kite
vő hozama elegendő fedezetet nyújt. A 2
milliárd értékű kötvény kibocsátása utólag
is jó döntésnek bizonyult, hisz a jelenleg
elérhető banki hitelektől lényegesen kedve
zőbb kamattal (most l,5°/o) jut a város for
rásokhoz.
— Mennyire csorbulnak a m űködési
kiadások?
—A költségvetési kiadások tervezésénél ve
zérelv volt, hogy a kötelezően ellátandó fel
adatokat figyelembe véve tervezzünk, vala
mint figyelembe vegyük a pénzügyi bizott
ság költségvetési koncepcióhoz beadott írás
beli ajánlását, miszerint a költségvetési tá
mogatások csökkenését elsősorban a nem
kötelező önkormányzati feladatok ellátásá
ból kell kompenzálni. Ezek a sport és kultu
rális egyesületeknek átadott működési támo
gatásokat érintik, valamint a társadalmi szer
vezetek, alapítványok és városüzemeltetési
feladatokra átadott pénzeszközök csökken
tését jelentik.
A nem kötelező feladatok között szerepel
a kiemelt fesztiválok támogatása, a helyi au
tóbusz közlekedés, a helyi média, a díszki
világítás és különböző ösztöndíjprogramok.
Nem terveztünk azonban csökkenést a
nem kötelező oktatási feladatokhoz kapcso
lódóan, mert úgy gondoljuk, hogy erre a
városnak és a város gyerekeinek szüksége van:
továbbra is alkalmazzuk a 3 fejlesztő peda
gógust, az iskolapszichológust. Terveztük a
közalkalmazottak ebédtérítését a tavalyi mér
tékben, ami azt jelenti, hogy az iskola költ
ségvetéséhez hozzá kell tenni az ezt terhelő
adókat, ami 7,1 millió forint.
Továbbra is terveztük az elmúlt évi szin
ten az ösztöndíjprogramok, és a 70 éven
felüliek szemétszállítási kedvezményének tá
mogatását.
— A testületi ülésen vihart kavart a
kulturális rendezvények támogatása...
— A csökkentés különböző mértékben a
kultúrára és a sportra fordítható források
csökkenését jelenti, ezért nem tudjuk a tava

lyi szinten támogatni a sport és kulturális
egyesületeket, valamint a város által támoga
tott kiemelt fesztiválokat sem.
Ebben az évben a Zenei N apok és az
A ZFESZT szerepel a város rendezvényter
vében. A Szárnyas Sárkány Hete utcaszínhá
zi fesztivál megrendezése a következő évben
célszerű, hisz akkorra rendben lesz annak
régi helyszíne, a Papok-rétje, és gazdagíthat
ja a helyszíni adottságokat az addigra átadott
történelmi sétány is.
Az önkormányzat által alapított gazdasá
gi társaságok sok közfeladatot látnak el, az
önkormányzati szakfeladatok — melyeknek
jelentős részét a Városüzemeltetési KFT. végzi
— az előző évivel lettek tervezve. Jelentős
változás, hogy a szociális törvény módosí
tása lehetőséget biztosít az eddigi segélyezé
si körből mind nagyobb létszám munkába
állítására.
Január l-jétől megszűnt a családalapú tá
mogatás, és családonként csak 1 fő kaphat
úgynevezett RAT-ot, 28.500 forint összeg
ben. A közfoglalkoztatás ösztönzésére az önkormányzatok 95 százalékos támogatást kap
nak. Ezt figyelembe vettük a szociális fel
adatellátás szervezésénél. A szociális segélyre
jogosultak köréből több, mint 500 embert
kell munkába állítani a város elfogadott köz
foglalkoztatási terve szerint, a város parkja
inak, zöldfelületeinek gondozására, köztisz
tasági feladatok ellátására, erdőművelésre, a
járdaépítésre, a csapadékvíz rendszer karban
tartására. Cél, hogy csak az a rászoruló ma-

.
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radjon segélyen, aki kora, fizikai-mentális
állapota miatt munkára nem alkalmas, nem
képezhető.
— A testület döntése értelmében j e 
lenleg nincs költségvetése a városnak.
Ez milyen következm ényekkel jár?
— A béreken kívül semmilyen kifizetés
nem történhet, míg nincs elfogadott költ
ségvetés. Hiába várnak támogatásra azok,
akiknek nincs tüzelőjük, vagy nem tudják
kiváltani a gyógyszerüket sem. Nem fizet
hető támogatás a sport és kulturális egyesü
leteknek.
A Fideszes és a Kereszténydemokrata el
lenzéki képviselőkön nem csodálkozom - ők
még egyetlen évben sem fogadták el a város
költségvetését -, de most az SZDSZ képvise
lője is nemmel szavazott.
További egyeztetések szükségesek, mielőtt
újra a képviselők elé kerülnek a tervszámok,
de sajnos itt már nem az érvek ütköztetése,
a megoldásra való törekvés a fő cél, hanem
az a fontos, hogy ki húz nagyobb hasznot
ebből a már hónapok óta folyó lejárató kam
pányból.
Mintha elfelejtették volna, hogy a város
szolgálatára esküdtek fel. Ez február 25-én
kiderül. A városlakó pedig rövidesen eldönt
heti szavazatával, ki és mit tett Nyírbáto
rért!
—Köszönöm a beszélgetést.
Leviczki M árta

ah ogy a F idesz helyi eln öke látja

M egbukott a költségvetés
A nyírbátori költségvetési tervezet szerint
122 millió forinttal kevesebb költségveté
si támogatás érkezik működési kiadások
ra a kormánytól, ezzel szemben csak a
fürdő üzemeltetése kb.200 millió forint
ba fog kerülni évente a városnak. Ez csak
egy plusz tétel, ami terheli költségvetésün
ket, nem egyszerű ilyen körülmények kö
zött dolgozni. A 2010. február 11-én meg
tartott képviselő testületi ülésen megbu
kott Nyírbátor költségvetése, 9 igen és 9
nem támogató szavazattal. Ez elsősorban
annak köszönhető, hogy a polgármester
tovább folytatta lekezelő és fellengzős po
litikáját. A FIDESZ-KDNP képviselői ál
tal megfogalmazott módosítási indítvá
nyokat kivétel nélkül nem támogatták a
szocialisták. Példaként említjük a sporttá
mogatásra plusz 5 millió forint, a Városi
Sportcsarnok működtetésre +1 millió fo
rint, a 70 éven felüliek ingyenes szemétszállítására +2,2 millió forint beépítésre
tett többletjavaslatunkat. Mindezt nem a
költségvetési hiány növelése mellett tet
tük, hanem javaslatokat fogalmaztunk meg
a többletigények forrásaira is. Például nem

tartottuk helyén valónak, hogy a szocia
lista kormányzati megszorítások mellett a
polgármesteri hivatalban dolgozó szocia
lista politikai munkatárs papíron a könyv
tár alkalmazásába álljon, mellyel 2,2 mil
lió forintot fordít a polgármester csak úgy
a semmire. A testületi ülésen felháborító
volt, hogy a politikai munkatárs szót kért,
és azt a kijelentést tette összefoglalva: neki
ez jár. Az Azfeszt fesztivál önmagát képes
eltartani, tehát az 5-6 millió forint önkor
mányzati támogatás luxus, ezt jobban meg
érdemli a sport és a sportcsarnok!
Jelenleg a képviselő testületben, ha nagy
viták árán is, de egységes igen szavazatok
kal sikerül döntést hozni. Erre példa a
fürdőt üzemeltető kft. létrehozása, és a
városközpontot érintő pályázati döntés,
melyek egyöntetű támogatást kaptak a
maratoni vitasorozatok végén. Nyírbátor
2010-es költségvetése megbukott, ez remél
jük már elegendő figyelmeztetés arra a pol
gármesternek, hogy változtasson politiká
ján, különben ő is bukni fog.
Tóth Imre
a Fidesz nyírbátori elnöke
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áprilisban :

O rszággyűlési
képviselő választás
A K ö z társa sá g i Elnök az o rszág g y ű 
lési képviselő választás első fo rd u ló
já t 2010. áp rilis 11-ére, a m ásodik
fordulót 2010. április 25-ére tűzte ki.
A külképviseleteken a választás első for
dulója április 4-én (az amerikai kontinen
sen az időeltolódás miatt április 3-án), a
második forduló pedig április 25-én (az
amerikai kontinensen április 24-én) lesz.
A külképviseleti névjegyzékbe való fel
vételt a lakcím szerinti jegyzőnél lehet kérni
március 19-én 16 óráig.
A 6-os számú nyírbátori székhelyű or
szággyűlési választókerülethez 26 telepü
lés tartozik kb. 42.700 választópolgárral,
akik 56 szavazókörben — a lakcímüknek
megfelelően —gyakorolhatják választójo
gukat. A névjegyzék készítésekor Nyírbá
torban 9956 választópolgár 10 szavazókör
ben szavazhat.
Kérem a választópolgárokat, figyelme
sen olvassák el a választói értesítést, amely
tartalmazza a szavazókörök megváltozott
címét a legutóbbi, 2009. április 7-ei Uni
ós Parlamenti választáshoz képest.
• a 3-as szavazókor címe: Édesanyák u.
3. Szociális Szolgálat;
• a 6-os szavazókor címe: Szabadság tér
8. Kult. Közp. táncterem;
• a 7-es szavazókor címe: Zrínyi u. 42.
volt Oktatási Centrum;
• a 8-as szavazókor címe: Zrínyi u. 42.
volt Oktatási Centrum.
Ha valaki nem kapott értesítést a név
jegyzékbe vételről, a lakóhelye szerinti pol
gármesteri hivatalhoz fordulhat.
Ha valaki a szavazás napján Magyaror
szágon, de lakóhelyétől eltérő településen
tartózkodik, a jegyzőtől kérhet igazolást
2010. április 9-én 16 óráig, illetve ajánlott
levélben 2010. április 6-áig mind a kettő,
illetve bármelyik választási fordulóra.
Kérem, szíveskedjen odafigyelni, hogy
a választás napján személyazonosságát és
lakcímét érvényes okmányokkal igazolni
tudja.
A szavazás napi teendőiről, a szavazás
menetéről a következő lapszámban adok
tájékoztatást.
További információval és tájékoztatás
sal szívesen áll rendelkezésre a választási
információs szolgálat, melynek címe: 4300
Nyírbátor Szabadság tér 7.
Tel.: 42/281-443,281-042
mail:oevi@nyirbator.hu
D r. Tóth Á rpád jegyző,
az O rszággy ű lési Egyéni V álasztókerületi V álasztási Iro d a vezetője

Korm ány Tamás, a C ontroll H olding Tanácsadó Zrt. vezérigazgató
ja a program záró rendezvényén foglalta össze a z átvilágítás és a fe j
lesztési program tapasztalatait, eredményeit.
2008. végén N yírbátor V áros Ö n kor
m án yzata az Á llam reform O peratív
P ro g ram (ÁROP) 1.A .2/A pályázaton
a P olgárm esteri H ivatalban m egvaló
sítandó szervezetfejlesztésre közel 20
m illió forin t vissza nem téríten dő tá 
m ogatásban részesült.
A projekt keretében a 2009. április és no
vember közötti időszakban megtörtént a
hivatal szervezetének átvilágítása egy külső,
független tanácsadó cég révén. Áttekintet
ték a belső szervezeti egységek közötti kom
munikációs folyamatokat, a döntési mecha
nizmusok rendszerét.
Meghatározó célkitűzés volt a hivatal
működésének átláthatóbbá, racionálisabbá
tétele, az önkormányzati költségvetés költ
séghatékonyabb tervezése, az önkormányzat
és a lakosság kapcsolatának szorosabbá téte
le. A tanácsadó cég által megfogalmazott, és
a Szervezetfejlesztési Kézikönyvbe foglalt

vállalkozói fórum
Im m ár 6. alkalom 
m a l invitálta fórum 
ra a város vezetése a
vállalkozókat. Janu
á r 18-án B alla J á nosné polgárm ester
tájékoztatta a n yír
bátori cégvezetőket a
2009-es év eredm é
nyeiről, és a 2010-es
év terveiről.

megállapításokat, meghatározott eljárásokat
a köztisztviselők oktatás keretében sajátítot
ták el annak érdekében, hogy a mindenna
pi munkavégzés gyakorlatába tudják építe
ni azokat.
A program célja, hogy a közigazgatás vá
rosunkban még inkább ügyfélbaráttá és szol
gáltatás-orientálttá váljék, az ügyfelek, civil
szervezetek és az önkormányzat kapcsolatá
ban pedig a partnerség legyen meghatáro
zó. A Polgármesteri Hivatal portáján és a
város honlapján (www.nyirbator.hu) ügy
fél elégedettségi adatlapot helyeztek el, mely
fontos visszajelzés a hivatal vezetői számára.
Segít felmérni, hogy az ügyfelek milyen cél
ból, milyen gyakran keresik fel a Polgármes
teri Hivatalt, milyen gyorsan és hatásosan
kezelik ügyeiket, továbbá mennyire elége
dettek a velük való bánásmóddal.
A kapott adatok elemzésével tovább javít
ható az ügyfélfogadás, az ügyintézés haté
konysága.
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Idén is folytatódik a közfoglalkoztatás
Az előző év sikerét szeretné folytatni
N yírbátor ebben az évben is a k ö z fo g 
lalkoztatási p rogram m al, m elynek el
sődleges célja a m unkanélküliség csök
kentése.
Az „Út a munkához” program megvaló
sításának kulcseleme a közfoglalkoztatás meg
szervezése, amely a települési önkormány
zatok feladata. A közfoglalkoztatási terv
olyan egyéves időtartamra szóló terv, amely
ben az önkormányzat meghatározza azokat
a munkafeladatokat, munkaköröket, amelye
ket részben vagy egészben közfoglalkoztatás
keretében kívánnak ellátni. Továbbá megál-

lapítja az egyes feladatok ellátásához szüksé
ges létszámot, a rendelkezésre álló támoga
tásra jogosult személyek képzettség szerinti
várható összetételét és a megvalósításhoz
szükséges költségeket.
Az ellátandó feladatokat negyedéves időin
tervallumban határozták meg. így az első ne
gyedévben közcélú foglalkoztatásban átlago
san 172 személyt tudnak alkalmazni, a máso
dik negyedévben átlagosan 220, a harmadik
ban 277, míg a negyedikben 241 embernek
tudnak munkát adni a városban. A közfoglal
koztatás az önkormányzat intézményeiben,
illetve a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ál
tal meghatározott területeken valósul meg.

F edél a z o tth o n ta la n o k n a k
A Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ
Éjjeli Menedékhelye Nyírbátorban, a Bocs
kai u. 4. szám alatt a téli krízis időszakban a
kistérség valamennyi településének krízishely
zetben lévő lakosait fogadja a maximális be
fogadó kapacitásáig, azaz 12 fűtetlen, vagy
bizonytalan fűtési körülmények között élő
személyt.
Az Éjjeli Menedékhely megváltozott nyitva
tartásban, napi 24 órában áll a rászorulók ren
delkezésére, ahol a betérők meleg teát, zsíros
kenyeret kapnak, és lehetőségük van tisztálko-

dásra, főzésre, a házirendben leírtak szigorú
betartása mellett. A Családsegítő Központ
kéri, hogy akinek tudomása van bizonyta
lan fűtési körülmények között élőkről, je
lezze személyesen, az Édesanyák u. 3. sz. alatt,
munkaidőben a 42/284-211, illetve napi 24
órában a 06 70 4599451 telefonszámon.
A központ vezetői és munkatársai ezúton
mondanak köszönetét azoknak az adomá
nyozóknak, akik az ünnepek idején, illetve
egész évben folyamatosan élelmiszerrel és
ruházattal támogatják a hajléktalanokat, rá
szorulókat.

Ingyenes jogsegélyszolgálat
Január eleje óta Nyírbátorban is működik
Jogpont Iroda. Az ingyenes jogsegélyszolgála
tot felkereső, segítségre szoruló munkaadók,
munkavállalók, állástalanok, pályakezdők, hát
rányos helyzetű emberek munkajogi, társada
lombiztosítási, társasági és cégjogi kérdéseik
re kaphatnak szakszerű felvilágosítást.
A Jogpont Hálózat bővítésével csökken
het a tanácsra szorulók utazási ideje és költ
sége, gyorsul az információáramlás. A nyír
bátori és a Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szol-

laqyarorszat

nők és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 20 te
lepülésén működő 22 jogpont iroda címe,
ügyfélszolgálati ideje a www.jogpont.hu
honlapon olvasható.
Az Észak-alföldi Jogpont Hálózat műkö
dése uniós forrásból 2010. december 31-ig
finanszírozott. Projektgazda az IPOSZ.
Nyírbátorban a Károlyi utca 11. szám alatti
IPOSZ-székházban dr. Moskovits Károly
ügyvéd fogadja az érdeklődőket minden
pénteken 14 és 15 óra között.

A város vezetése bízik abban, hogy köz
foglalkoztatás keretében átlagosan 228 fő
foglalkoztatására nyílik lehetőség, s ezáltal
csökken a munkanélküliség, illetve a közfog
lalkoztatásba bevont családok jövedelmi vi
szonyai javulnak.

Új p a rk o ló h elyek
A városközpont területén részben a meg
növekedett gazdasági, turisztikai forgalom
miatt, részben mert a többszintes lakások
többsége parkoló, illetve garázs nélkül
épült, indokolt a parkolók számának nö
velése.
Leginkább a Hunyadi, Bajcsy—Zs., Dam
janich, Madách, Vár, Császári, Füveskert,
Fáy utcák által határolt területen szükséges
a parkolóhelyek létesítése. Az önkormány
zati beruházásban megvalósuló parkoló
bővítések — az Integrált Városfejlesztési
Stratégiai programhoz illeszkedve —első
sorban a többszintes lakások mellett, illet
ve a Szabadság tér parkolási gondjainak
enyhítése céljából a városközpontban va
lósulnak meg.

Tűzifa a rászorulóknak
Nyírbátor Város Önkormányzata 2009-ben
2700 mázsa tűzifát vásárolt, melyet kére
lem alapján szállít ki azoknak, akik önerő
ből nem képesek fűteni otthonaikat. A rá
szoruló családok, vagy egyedül élő, kis jö
vedelmű, elsősorban idős városlakók 15 má
zsa fát igényelhetnek az önkormányzattól.

T I G Á Z fió k iro d a
Ügyfélszolgálati irodát nyitott a TIGAZ
Nyírbátorban. A Szentvér utca 15, 1. eme
let 3. szám alatti irodát hétfőn délután 4
és este 8, szerdán délelőtt 10 és délután 2
óra között kereshetik fel az ügyfelek.
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Sport, egészség, wellness
Ez év ja n u á r 6-án a város önkorm ány
z a ti képviselő-testülete egyh an gúlag
m egszavazta a Nyírbátori V árosfejlesz
tő és M űködtető Kft. alap ító ok iratát.
E zzel a döntéssel Horváth Gábor fe l
h atalm azást kapott a cég bejegyzésé
nek elin dítására.
A kft. feladata lesz a hamarosan megnyíló
fürdő és kemping üzemeltetése —bemutat
kozását követően ezekkel kapcsolatban kér
deztem.

S zo m b a th elyrő l
N yírbátorba

Interjú
Horváth Gáborral,
a Nyírbátori
Városfejlesztő
és Működtető Kft.
igazgatójával
H orváth Gábor

—A tavasszal megnyíló létesítményben vég
—Korábban h o l tevékenykedett, m ilyen re megvalósul a rendszeresesen úszni járók
út vezetett e pozícióhoz?
régi álma: fedett úszómedence, egy állítható
vízmélységű tanmedence, két gyógyvizes
—Gépészmérnök lévén, a Csepel Szerszám- medence, két jacuzzi áll a vendégek rendel
gépgyárban kezdtem, tervezőként. Ezt kö kezésére. A wellness részlegben két szauna,
vetően az Unilever nyírbátori gyárában 13 gőzkamra, aromaterápiás szoba, só-kamra,
évet dolgoztam különböző munkakörökben, infra-szauna és frissítő masszázs szolgálja majd
mint beruházó mérnök, karbantartás veze a pihenni vágyókat.
tő, termelésvezető, végül főmérnök. A mul
tinacionális cégnél töltött évek után az or
M egújult a stra n d
szág első termelő biodízel üzemének beru
házását, majd termelését irányítottam, majd
és a kem pin g is
egy élelmiszeripari cég műszaki vezetője
voltam. Ezt a munkakört adtam fel a jelenle
A gyógyászati részlegben lehetőség lesz
gi feladatért.
vízben végezhető gyógytornára, hidromasszázs, szénsavfürdő, galván-kezelések,
—M ióta él N yírbátorban, m ilyen kötő iszappakolások és gyógymasszázs igénybevé
dése van a városhoz?
telére.
A szabadtéri strandon is történtek válto
— Szombathelyen születtem, tízéves ko zások. A két külső termálmedence és az úszó
romban költöztünk Nyírbátorba. Itt érett
ségiztem, és az egyetemi évek kivételével a
mai napig a városban élek. Feleségem tős
gyökeres nyírbátori családból származik, aki
a Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola magyar-német szakos tanára. Ennyi
év után azt hiszem, elmondhatom, hogy
erős gyökeret eresztettem itt, ma már vér
beli nyírbátorinak vallhatom magam.
—H ol tart m ost a fürdő beruházás? Elkészül-e a teljes kom plexum a strandszezon
kezdetéig?
—A beruházás a végéhez közeledik, az épí
tészeti és víztechnológiai szerelések nagyrészt
befejeződtek, de természetesen igen sűrű
időszak áll még előttünk. A fedett rész át
adása április elejére várható, a nyári strand
szezon kezdetére pedig minden munkálat
befejeződik.
—M ilyen szolgáltatások várják m ajd a lá
togatókat?

medence felújításra került, új gyermekme
dence, és élménymedence épült. Új, önálló
épületben lettek kialakítva a nyári öltözők,
mosdók és kaptak helyet büfék, valamint
üzletek.
A strandfürdő mellett található a felújí
tott kemping, ahol megújult a vizesblokk,
elkészült 16 négyszemélyes apartman-ház és
modern lakókocsi beállók épültek.
—M ilyen koncepciója van a fürdő gazda
ságos m űködtetésére?M ilyen látogatottság
ra szám ít a helyi lakosság részéről?
A gazdaságos üzemelés egyik alapeleme a
termálvíz hőenergiájának hasznosítása lesz.
Ami pedig a látogatottságot illeti: minde
nekelőtt nagyon bízom abban, hogy a vá
ros és vonzáskörzetének lakossága hamar
megszereti és „belakja” majd az új létesít
ményt.
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— XXL századi színvonalon

A tavasszal m egnyíló fürdőben többek k ö zt fedett úszómedence, egy tan- és k ét gyógyvizes medence, továbbá g ő z- és
só-kamra, infra-szauna és m asszázs várja a vendégeket
—Tudom, hogy sokan kényszerűségből a
környező uszodákat, fürdőket látogatták az
elmúlt időkben, a jelentős többletköltséget
is vállalva. Remélem mindannyian „hazatér
nek”, hozva magukkal a gazdagabb szolgál
tatást igénylőket is.
Terveink szerint városunk lakói kedvez
ménnyel látogathatják a fürdőt, az egészségügyi szolgáltatásokat pedig az egészségbiz
tosító is támogatja.

N yírbátor várja
a turistákat
Egész évben szervezhetünk úszótanfolya
mokat gyerekek, de akár felnőttek részére
is, lesz tere a versenyszerű úszásnak és baba
itszásnak egyaránt. Többen jelezték számom
ra, hogy szívesen tennének városunk pezs
gő úszóéletéért.
A széleskörű reklámkampánytól azt vár
juk, hogy az ország távolabbi pontjairól és

Nyírbátorban rejlő lehetőségeket. Nagy szük
ség lenne egy jó színvonalú szállodára is
ahhoz, hogy az ide látogatók több napot is
itt tudjanak tölteni. Hiszen programot a
város mindig is bőven tudott kínálni, mi
pedig immár a XXI. század igényeit is kielé
—Hogyan fog beépülni az ú j fürdő N yír gítő pihenési, regenerálódási lehetőséget
nyújtjuk mellé.
bátor turisztikai program jába?
Leviczki M árta
Már dolgozunk egy komplex programon
a Kulturális kft. igazgatójával, Hegedűs Ág
nessel, akinek az alapkoncepciója több pil
lérre épül: a vallási- és az egészségturizmus,
illetve az épített örökség, és a kulturális fesz
tiválok jelentette vonzerőt kapcsolja össze a
Horváth Gábor 1965-ben Szombathelyen
wellness szolgáltatásokkal. Szerződést kötöt
született, s 1975-ben költöztek Nyírbátor
tünk a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi
ba. Itt szerzett érettségi bizonyítványt,
Marketing Igazgatóságával, rajtuk keresztül
majd a miskolci Nehézipari Műszaki Egye
próbáljuk megcélozni a környező országo
temen gépészmérnöki diplomát. Nős, két
kat, de természetesen a belföldi turistákra is
gyermeke van. Lányuk a Budapesti Gaz
számítunk. Szerencsés, hogy a megújult és
dasági Főiskola első éves hallgatója, fiuk
kibővült kemping már elkészült, de örven
gimnazista.
detes lenne, ha egy befektető felismerné a

külföldről is sok pihenni és gyógyulni vá
gyó érkezik majd. Mindezekből látszik, hogy
több lábon próbálunk állni: a sport és ok
tatás, a gyógyászat és a turisztika igényeit is
kielégítjük.
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Presszókat, boltokat fosztogattak
Két nyírbátori lakos megalapo
zottan gyanúsítható azzal, hogy
január 10-én a hajnali órákban
m egjelentek egy nyírbátori
presszóban, ahol a hátsó ajtón le
vágták a lakatot és kifeszítették az
ajtót, bementek a presszóba, majd on
nan több doboz édességet, pálinkát és vál
tópénzt tulajdonítottak el. A cselekmény
során 193 ezer forint lopási kár, valamint
100 ezer forint rongálási kár keletkezett.
Továbbá a presszóban található nyerő
automatákat felfeszítették és abból fémpénzt
vittek el 135 ezer forint értékben illetve 30
ezer forint rongálási kárt okoztak.
A fenti személyek 2009. december 11-ére
virradóra megjelentek egy nyírbátori ABCben, ahol az ABC egyik utcára néző ablakát
egy kővel betörték, majd az ABC-be bemász
va onnan több üveg márkás pálinkát loptak
el. A cselekmény során 79.916 forint lopási
kár, valamint 5 ezer forint rongálási kár
keletkezett.
2009. december 11-én 21 óra körüli idő
ben megjelentek egy nyírbátori ABC-ben,
megbontották a falat, bementek az épület
be, azonban a belső riasztó jelzése miatt a
helyszínről elszaladtak. A cselekmény során
40 ezer forint rongálási kár keletkezett.
2009. december 13-án a hajnali órákban
megjelentek egy nyírbátori presszóban, ahol
az utcára néző rácsos vaslemez ajtót kifeszí-

tették, és onnan több doboz édes
séget, több üveg pálinkát és váltó
pénzt tulajdonítottak el. A lopási
kár 80 ezer forint, valamint 20 ezer
forint rongálási kár keletkezett. A
presszóban üzemeltetett játék au
tomatát szintén felfeszítették és a gép
hopperét, az abban lévő készpénzzel együtt
elvitték. A lopási kár 70 ezer, s rongálási kár
20 ezer forint.
2009. december 21-én megjelentek egy
nyírbátori ABC-nél ahol az utcára néző ab
lakok közül az egyiket kézzel benyomták,
majd az ablakon keresztül benyúlva onnan
több üveg márkás pálinkát loptak el. A
63.825 forint lopási kár keletkezett.
2009. december 24-e és 2009. december
25-e közötti időben megjelentek egy nyír
bátori presszónál, aminek az utcafronti rá
csos ablakát kifeszítették, majd mivel az ab
lakot torlaszoló hűtőszekrény miatt nem
nyílt ki az ablak, ezért a helyszínről távoz
tak. A cselekmény során 10.000 forint ron
gálási kárt keletkezett.
2009. december 27-én az esti órákban
megjelentek egy nyírbátori presszónál, ahol
ablakot és a rácsot kifeszítették, és onnan
édességet tulajdonított el. 2.000 forint lo
pási, és 19.000 forint rongálási kárt okoz
tak. A presszóban üzemeltetett játék auto
matát is felfeszítették, és az abban lévő kéz
pénzt is eltulajdonították. A lopással oko-

anyakönyv
Születtek:
Balogh Jázm in Eleonóra (Horváth An
namária és Balogh Márk), Balogh Petra
(Szilágyi Kinga és Balogh Zsolt), Balogh
Vanda (Csiki Klaudia és Balogh Balázs),
Béri Letícia M ária (Gyarmati Mária és Béri
Sándor), Dán K itti (Pintye Marianna és
Dán Sándor), Farkas Fruzsina (Rézműves
Edina és Farkas Béla), Fedor Boglárka (Su
lyok Anita és Fedor István), Jó n ás Donatella (Ördög Emese és Jónás Sándor), K o
vács Réka (dr. Bihari Noémi és Kovács
Ferenc), Kun K ristó f(Vágó Mária és Kun
Attila), Lakatos Fruzsina (Kurtyán Enikő
és Lakatos Norbert), M ocsár Kevin (Csiki
Lívia és Mocsár Andor), N yitrai Gerda
(Ferenczi Ágota ésNyitri László), P aliagi
Petra (Varga Ágnes és Paliagi István),
Páskuly Tibor (Horváth Ilona és Páskuly
Tibor), Rácz Hanna (Nagy Marianna és
Rácz István), Szerte!Bence (Reszkető Szil
via és Szertel Béla), Váradi Ferenc (Hor
váth Hajnalka és Váradi Gyula), Varga Ben
ce (Szilágyi Erika és Varga Ferenc), Varga
Gyula (Jóni Zsanett és Varga Gyula), Vass

Miháily (Bákonyi Tímea és Vass Mihály),
Vitális Zoltán (Albecz Judit és Vitális Ist
ván).
H ázasságot kötöttek:
Balogh K atalin és Váradi M ihály
C siki H enriett és Zékány Zoltán
Kerékgyártó H ajnalka és Kasza Zoltán
Kónya K laudia és H orváth K risztián
Tejfel Tímea és Okey Cletus
Tóth Ju d it M ária és Lahó Szilárd
Elhunytak:
Balogh Etel, B aracsi Ferencné, Baracsi
Pálné, Boros Lászióné, Böszörm ényi Sán
dor, C sigi Erzsébet, DebrenszkiLajos, Elek
Ferenc,JakabJán os, Katona György, K iss
Ján os, KoczkanicsJózsef, Koszkócsák Lász
ló, dr. Kozm a Bence, Kurencz Andrásné,
Lakatos Gusztávné, M alm os Györgyné,
M iczi M ihályné, Pál Béla, Pólyák Sándor,
Puskás Gyuiáné, Rom án M ihályné, Szil
ágyi Józsefn é, Szon di Sándorné, Ürge
Lászióné dr., VadonJánosné, Varga Ferenc.

zott kár 33.000 forint, és 20.000 forint ron
gálási kárt okoztak.
2009.
szeptember 23-ra virradóan megje
lentek egy nyírcsászári presszóban, ahol az
ablak szegőlécét lefeszítették, benyomták az
ablakot, és édességet, élelmiszert, italárut, a
kasszából pedig 3.500 forint készpénzt tu
lajdonítottak el, összesen kb. 25.000 forint
értékben.
A Nyírbátori Rendőrkapitányság a nyo
mozást az elkövetők előzetes letartóztatása
mellett folytatja, az elkövetők cselekményü
kért 3 évig terjedő szabadságvesztést is kap
hatnak.

S ta tisztik a i
adatgyű jtés
A Központi Statisztikai Hivatal 2010-ben
több témakörben végez felméréseket a la
kosság körében. Az adatszolgáltatás ön
kéntes, az adatgyűjtéseket hivatalos meg
bízással és igazolvánnyal rendelkező kér
dező-biztosok hajtják végre. Az adatokat
a vonatkozó jogszabályban előírtaknak
megfelelően, bizalmasan kezelik, azok köz
zététele csak azonosításra alkalmatlan mó
don történhet.
A KSH kéri a lakosság megértését és
segítő hozzáállását Nyírbátorban is.

Ta va szk ö szö n tő
röplabda verseny
Nemzetközi Tavaszköszöntő Röplabda
Versenyt rendez március 6-án Nyírbátor
ban a Magyar Parasport Szövetség és az
Éltes DSE. A versenyen 30 csapat küzd, a
mérkőzések reggel fél kilenckor kezdőd
nek, négy helyszínen: a Sportcsarnokban,
az Alapfokú Nevelési és Oktatási Intéz
mény Édesanyák úti tagintézm ényé
ben, a Báthory István Gimnáziumban, és
az Éltes Mátyás Általános Iskolában.

A verseny egyik helyszíne, a z
Édesanyák ú ti tagintézm ény
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Lions Klub

We Ser ve
Szolgálunk

—

1917-ben Chicagóban alakult a Lions
Clubok Nem zetközi Szövetsége. M ára
.1 világ legnagyobb hum anitáirus célú
klubhálózatát építette fel. A szövet
ség a Föld több mint 185 o rszág áb an ,
m integy 1,4 m illió tagot szám lál.
Tevékenységünket a „szolgálunk” mottó
legyében végezzük. A Nemzetközi Szövet
ség 1925-ben arra szólította fel a tagokat,
hogy váljanak „a világtalanok lovagjaivá a
1'.ikság ellen indított kereszteshadjáratban!’
A szolgálunk kifejezés nem pusztán mot
tó, hanem önmeghatározásunkat és műkö
dési elvünket, filozófiánkat is jelenti.
A Nyírbátori Lions Klub 1992-ben ala
kult. Munkánk elsősorban a beteg, fogya1ckos gyermekek és családtagjaik segítésére
terjed ki.
Támogatjuk a látás- és hallássérült, vala111int a daganatos gyermekeket, fiatalokat.
A dániai anyaklubbal együtt külföldi fia
talokat fogadtunk és küldtünk magyar fia
talokat jószolgálati munkára Dániába. Jó1ékonysági bálokat, illetve esteket szervez
ni nk, melyek bevételét daganatos gyerme
kek részére adtuk át. A Talán Teátrummal
közösen szervezett színházi előadás bevé
tele is több éven keresztül erre a célra for
dítódott.
E sorokban nincs mód felsorolni, mi
mindent teszünk, de hogy minél közelebb
legyen a segítség, két új Lions Klubot ala
pítottunk: Szilágysomlyón és Nyíregyhá
zin. Jelenleg a Debreceni Klub megalakí
tásán dolgozunk.
Kérjük, adója 1 százalékával segítse mun
kánkat!
D r. P u sztaföldi Á gnes elnök

.
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B átori bajnok Bakuban
O lim piai bajnok lett Kovács Péter, a
budapesti Apáczai Csere Ján os Gyakorló
Gim názium 10. osztályos tanulója.
A nyírbátori diák decemberben a Nem
zetközi Junior Természettudományi Olim
pián (In ternational Ju n io r Science
Olympiad, IJSO) a magyar csapatot erősí
tette, ahol ő arany—, társai négy ezüst— és
egy bronzérmet szereztek
A hazai csapat ezzel az eredménnyel —
Oroszország, Tajvan, Hongkong, India, DélKorea, Thaiföld és Németország után —
összesítésben a nyolcadik helyet érte el.
Az immáron hatodik alkalommal, 43 or
szág részvételével megrendezett versenynek
idén Azerbajdzsán fővárosa, Baku adott ott
hont. A megmérettetésen —amelyen bioló
giai, fizikai és kémiai témakörök is szere
peltek —a diákoknak először feleletválasztásos teszteket, elméleti problémákat kellett
megoldaniuk, ezt követően pedig különbö
ző gyakorlati feladatokat, kísérleteket és
méréseket végeztek el. Az IJSO-n 16 évesnél
nem idősebb, általában középiskolás tanu
lók (9.-10. osztályos gyerekek) vehetnek részt.
A kétfordulós válogató után összeállt 6
tagú magyar csapatba azok a fiatalok kerül
tek be, akik az előző tanév hazai, természet

ed boldog bajnok a díjátadáson
tudományos témájú versenyein a legjobb he
lyezéseket érték el. Az aranyérmes Kovács
Péter felkészítő tanárai Barta Ágnes (fizika)
és Villányi A ttila (biológia, kémia) voltak.
Az egykori báthoris diák eredményének
sikerében nagy szerepet játszottak általános
iskolai tanítói is tanárai is, akik lerakták
tudásának alapjait.

Tartalmas nyugdíjas esztendők
A szabadidős tevékenység mellett többen
T artalm as, aktív évet z á rt 2009-ben a
Nyírbátori Nyugdíjas Értelm iségi Egye angolul tanulnak, és megismerkedtek a ro
vásírás rejtelmeivel is.
sület.
Elnökük, Kunságiné Figula Erzsébet és a
Számos megemlékezést, kiállítást szervez vezetőség a tagok aktivizálásával, új feladatok
tek, de saját rendezvényeiken túl a város kijelölésével igyekszik tartalmassá tenni a kö
programjain is aktívan részt vettek tagjaik. zösségi életet. Tiszteletbeli elnökük, Boros
Lelkiismeretesen készültek az „Otthonunk Gábor széleskörű ismereteivel, javaslataival
Európa” pályázatra, szép kirándulásokat szer továbbra is segíti az immár 15 éves egyesüle
veztek Egerbe, és a penészleki szabadidő tet. Köszönet érte! — írta szerkesztőségünk
nek Tóth Lajosné, az egyesület tagja.
parkba.

nyugdíjasok évzáró ünnepsége
Egy meghitt decemberi délutánon tartotta évzáró ünnepségét a Báthori
István Nyugdíjas Klub. A nyírbátori alapfokú oktatási intézmény angol
i.igozatos első osztályosai ünnepi műsorral köszöntötték a megjelente
ket. Az idén megalakulásának 30. évfordulóját ünneplő klub közös prog1 rmokban gazdag sikeres évet tudhat maga mögött. Munkájuk elismeré
se k én t díszoklevelet vehetett át M ike Pálné, SeresJánosné, K iss Sándorné,
l eres Istvánná és Sersényi Béláné az „Életet az éveknek” klubszövetség
megyei elnökétől, aki külön köszöntötte a legidősebb klubtagot, K ulcsár
Györgynét. A délutánt a nyugdíjasok és a meghívott vendégek versekből
es vidám jelenetekből álló karácsonyi műsora zárta. A színes programot
ünnepi ebéd követte. A legnagyobb öröm a közös ünneplés, a jó hangu
latú együttlét volt.
K ovácsné Posta Enikő klubvezető
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V áltozatos p aletta —digitálisan is
2010-ben változott a nyírbátori kábelszolgáltató, a NYÍRKOM által kínált
televíziós csatornák választéka. Néhá
nyat új, m űsorszerkezetében azon osra
cseréltek, m ert áraik jelentősen em el
kedtek vagy nézettségük túl alacsony
volt, ezért 2010. február 1-től szám os
új csatornát élvezhetnek a nézők.

D una TV HD és a D una II A utonóm ia
SD formátumú programjai. (További in
formáció a www.mindigtv.hu címen ér
hető el az interneten)

A már megkezdett fejlesztési folyamatok
természetesen nem állnak meg. Műszaki be
rendezések vásárlására, az elavult berendezé
sek cseréjére, az internet sebességének eme
lésére a cég már az idén beruházást tervez,
aminek eredményeként reményeik szerint
tovább javul a minőség.
A Digitális szolgáltatás (DVB-T) az alap
csomagban lesz elérhető minden olyan ké
szüléken, amely rendelkezik DVB-T beme
nettel. Jelenleg 7 tévécsatornát tartalmaz,
ebben megtalálható az RTL Klub és a TV2
kereskedelmi csatornák SD felbontásban,
valamint a közszolgálati m l HD, m 2 HD,

A hagyományos katódsugaras tévékészü
lékek önmagukban nem alkalmasak a digitá
lis földi jelek vételére. A digitális adások
vételéhez egy dekóder (jelátalakító készülék)
vagy olyan lapos képernyős televíziókészü
lék megvásárlása szükséges, amelybe már be
építésre került ez a jelátalakító (DVB-T
MPEG-4 HD tuner). A dekódert az anten
na és a televíziókészülék közé kell csatlakoz
tatni. Egy DVB-T MPEG-4 HD dekóder
igénybe vételével a hagyományos tévékészü
lékek számára is elérhetővé válnak a műso
rok, nem szükséges új televízió beszerzése, a
HD-felbontású műsorokat a dekóder autó-

^
"

Lapos k ép ern yő
és dekóder

Színes
,
kevesebb támogatással

matikusan hagyományos felbontásúvá ala
kítja át. Amennyiben HD minőségben kí
vánja élvezni a HD-ben sugárzott műsoro
kat, ehhez DVB-T MPEG-4 HD tunert tar
talmazó HD-ready vagy full-HD megjelení
tő eszköz (lapos képernyős tévé) szükséges.
Az MPEG-2 tunert tartalmazó HD ready
vagy HD plazma vagy LCD tévékészülékek
hez szintén szükség van egy MPEG-4 HD
dekóderre.
A digitális csatornák kábelhálózati teszt
jei már zajlanak a hálózaton. A tesztelés ide
je alatt a digitális csatornákban észrevehető
hibákat a 42-510-252-es telefonszámon lehet
jelezni.
A módosítások indokául szolgálnak az
időközi igények, áremelések, valamint az
üzleti folyamatokban és körülményekben
bekövetkezett lényeges változások.
Az éves inflációt, és az energia ár emelke
dését a NYÍRKOM csupán az alap- illetve az
emelt csomag előfizetői díjának csekély mér
tékű korrekciójával fedezi.

II. U nilever Kupa
Február I3-án —lap zártán k k al egyidőben —rendezték m eg a II. Unilever
K ézilab da K u pát a városb an . A sze r
vezők nem titkolt célja a hagyom ány
terem tés volt.

A város szám ára hagyomány, hogy m inden esztendőben m egünnepli
a K enyérm ezei csata évfordulóját A fotón látható Panoptikum a Vár
kastélyban 2 009-től újabb helyszíne leh et a megem lékezésnek.
A szigorúbb költségvetés szűkebbre szabta
a kulturális rendezvények támogatási keret
összegét is.
Ezért a képviselő-testület úgy döntött, az
idén korábbi négy helyett három nagy fesz
tivált támogat kiemelten: a Nyírbátori Ze
nei Napokat a Szárnyas Sárkány Utcaszín
házi Fesztivált és az ASZFESZT fesztivált. A
zenei napokat minden évben, az utcaszín
házi fesztivált és az AZFESZT-et két éven
ként. (Idén a zenei napok mellett az

AZFESZT-et, 2011-ben az utcaszínházi fesz
tivált.) Emellett ebben az évben is megren
dezik a már megszokott, hagyományos ün
nepségeket a Kenyérmezei csatától a Peda
gógusnapon át az Idősek karácsonyáig, és
természetesen a nemzeti ünnepekről is mél
tón emlékezik meg Nyírbátor.
A kulturális események sorát —az elmúlt
években folyamatosan épülő külkapcsolataink révén — a testvérvárosokkal szervezett
programok is színesítik

Fábián István a Nyírbátori Városi Ké
zilabda Csapat menedzsere elmondta, eb
ben az évben a helyiek mellett FehérgyarI mát, Nyíregyháza-Nagykálló és Bocs csa
patai képviseltették magukat a rendezvé
nyen. Két kategóriában versenghettek a
játékosok: ifjúsági és felnőtt csoportban
mérték össze tudásukat. Idén is megválasz
tották többek között a torna gólkirályát,
a legjobb kapust és a legjobb játékost is.
Fábián István hozzátette, a versenyen
nemcsak az Unilever helyi képviselői, ha
nem országos vezetői is megtisztelték láto
gatásukkal az eseményt. Azonban nemcsak
az Unilever, hanem több helyi vállalkozó
is támogatta a versenyt.
(A verseny eredményeiről a következő
I számunkban számolunk be.)
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nagyszerűen sikerült!

Jótékonysági b á l

Városunk Óvodai Tagintézményei —e for
májában —második alkalommal szervez
lek meg jótékonysági báljukat.
Kgy nagyon lelkes csapat készítette elő
i/ estét, akik önzetlen munkájukkal pél
dázták, hogy a napjainkra kialakult, eldur
vult közhangulatban és elidegenült világ
ban a segítőkészség, önzetlenség és emberiársaink tisztelete még létező fogalmak.
A báli köszöntőt követően a „kiscsillag”
Szatmár Kamara műsora, valamint az óvó
nénik country tánca alapozták meg az es
tei. Jó társaság jött össze, így a báli hangu
lat nem is váratott magára. Remek aláfes
tésül szolgált a kitűnő zenekar a hajnalig
t irtó mulatozáshoz. Úgy érzem, mindenki kitűnően érezte magát A sok —sok tá
mogatás és a rengeteg tombola ajándék
lelajánlása sikeres megkoronázása volt a
i élnak, mely a bál alapvetése volt. A bevéiélt az óvodák tárgyi eszközeinek fejleszté
sre fordítják, gyermekeink hasznára, örö
mére.
Szülőként is köszönet mindenkinek. Ta
lálkozzunk újra, 2011-ben!
Dr. M ózer A lbert szü lő

•
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Télűzés bátort módra
Karneváli mulatozástól hangos minden év
februárjában Szabolcs- Szatmár- Bereg me
gye kulturális kisvárosa, Nyírbátor. Idén sem
lesz ez másként, ugyanis február 27-én, szom
bat délután a szervezők a város főterére vár
nak minden maskarást, álarcban, vagy akár
álarc nélkül felvonulót, azaz, mindenkit, aki
szeretné a szürke téli napokat vidámságra,
könnyed kikapcsolódásra cserélni.
A város főteréről a farsangi karnevál a
Báthori Várkastély kertjébe vonul át - át
szelve Nyírbátor forgalmas tereit, utcáitahol mindenki megmutathatja díszes jelme
zéi, vagy akár színpadi produkcióját is a tél
temetésére összegyűlt közönségnek.
A felvonulás keretében lehetőséget kap
minden helyi és környékbeli óvoda, iskola,
cégek, civil szervezetek, baráti társaságok
egyaránt, hogy csoportosan, vagy egyénileg
is maskarát ölthessenek.
A szervezők célja az, hogy ezen a napon a
résztvevők, az érdeklődők - mintegy idő- kastély udvarában. A jelentkezési határidő
utazás keretében - egy középkori farsangi — ahogyan a farsangi fánkkülönlegességek
mulatozás részeseivé legyenek a Báthori Vár- versenyére is — február 24.

A M agyar K ultúra
N apja

Süsü, a h íres eg y fejű

Nagy sikerrel zajlottak a gyermek és felnőtt
színházi évad első előadásai. Legutóbb négy
A Himnusz születésének ünnepe alkalmából
előadásban 1600 gyerek láthatta a Süsü a
január 21-én este „írás a palackban "címmel
sárkány feledhetetlen meséjét, melyet a ko
a Talán Teátrum ünnepi műsorát tekinthet máromi Jókai Színház elevenített fel a szín
te meg a nyírbátori Kulturális Központban
padon.
a közönség. Az előadást Buzogány Béla ren
dezte.

Bocsáss meg, m adárijesztő!
A nyírbátori Lenszi
rom Színház ismét
nagy közönségsikerre
számíthatott a Bocsáss
meg, m adárijesztő!
című színdarabbal,
amelyet január 29-én
mutattak be.
A számos oklevéllel
és elismeréssel kitün
tetett amatőr gyer
mekszínjátszó társulat
előadása — az ugyan
csak teltházas és a nagy
„közönség kedvenc”
Ludas Matyi, vagy
akár A Pál utcai fiúk
A z előadás egy m ozgalm as jelen ete
után — szintén nagy
népszerűségnek örvendett. Vlagyim ir formálását a lenszirmos társulatból jól ismert
Zseleznyikov szerzeményét Vona Éva ren ifjú tehetségek nagy színpadi alakításai tet
dezte. Az orosz darab karaktereinek meg- ték felejthetetlenné.

A legenda m á sik arca

A nyírbátori Báthori Panoptikum is bemu
tatkozott Közép-Európa eddigi legnagyobb
költségvetésű filmjének, a Báthory buda
pesti, nagyszabású premier előtti bemuta
tóján, az Uránia Magyar Nemzeti Filmszín
házban január 15-én.
A rendezvény keretében a Báthori Pa
noptikum néhány figurája — Báthori Er
zsébet alakja és a grófnő áldozatául esett szűz
lányok — látványos díszletül szolgáltak az
eseményen, amelyet a film szereplői, köztük
Franco N ero is szemügyre vett.
A szlovák rendező, Ju rajJak u b isk o tizen
ötödik nagyjátékfilmje Báthory Erzsébet éle
tét mutatja be, amely a mintegy 3 milliárd
forintos költségvetésével az eddigi legdrá
gább szlovák és egyben a legnagyobb költ
ségvetésű közép-európai filmként vonult be
a mozi világába. A film hamarosan nálunk
is látható lesz!

M alacbefőtt
Március 1-jén a szatmárnémeti Északi Szín
ház vendégjátékában, Tasnádi Csaba rende
zésében egy kiváló szocioburleszket látha
tunk a következő bérletes előadásban.
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Színház és szám ítógép karácsonyra
Második alkalommal ajándékozta meg a
Demján Sándor Alapítvány és az Értetek Ka
ritatív Egyesület karácsony alkalmából a gye
rekeket. A 2009. december 10-én megtartott
ünnepségen forró tea, vajas pogácsa és sza
loncukor várta a megjelenteket, a Nyírbátor
és térségében működő 26 általános iskolának
pedig egy-egy Fujitsu Siemens típusú komp
lett asztali számítógéppel kedveskedtek.
Ezen felül minden iskolaigazgató egy-egy
könyvcsomagot is átvehetett, amelyben az
egyik könyvkiadó által felajánlott tanköny
vek és gyakorlófüzetek voltak 1-8. osztályo
sok számára. Az egyesületünk felajánlotta
továbbá, hogy a kézhez kapott könyvcso

magból az iskolák to
vábbi példányokat is
átvehetnek a székhely
ükön.
A Nyírbátori Kul
turális Központ szín
háztermében közel
700 gyerek élvezhette
a Grimm-Busz Szín
ház előadásában a Mi
kulásmese című dara
bot. A produkció
színvonala tökéletesen
A z alapítványi karácsonyról senki sem tá vozott üres
illeszkedett az általá
k é zze l
nos iskolás gyerekek
ízlésvilágához, mindez megalapozta a csalá- di karácsony hangulatát. Az ünnepséget meg
tisztelte jelenlétével Ács Tamás, a Demján
Sándor Alapítvány képviseletében. Jelen volt
dr. Veres Ján o s és felesége dr. Veresné dr.
Szabó Éva országgyűlési képviselők, akik az
ajándékcsomagok átadásában segédkeztek.
ink életébe, különösen így a karácsonyi ün
A műsor zárásakor, apró meglepetésként
nepekkor.
egy-egy mikuláscsomagot vehettek kezükbe
A Tinódi vegyes Kórus dallamait követő a résztvevő gyerekek.
en, ünnepi műsorunk zárásaképpen a nyug
díjas otthon lakói és dolgozói léptek fel
versekkel és énekekkel.
újévköszöntő tűzijáték
Vendégeink körében tisztelhettük dr. Sza
bó Éva országgyűlési képviselő asszonyt és
városunk polgármester asszonyát, Balla
Jánosnét.
Az ünnepi műsort követően családi han
X N ' X > 'gulatban, terített asztal mellett folytatódott
karácsonyi megemlék
B a rta Edina

Karácsony a nyugdíjas otthonban
December 17-én a hagyományokhoz hí
ven a nyírbátori nyugdíjas otthonban is
mét kigyúltak a karácsonyi fények. Lázas
készülődés közepette teltek az órák, minden
ki ünneplőbe öltözött úgy várták a Megvál
tó születését. Az otthon lakói és dolgozói
feldíszített karácsonyfával, és meleg szeretet
tel várták a rokonokat, hozzátartozókat és a
messziről érkező vendégeket.
A megemlékezés ünnepi műsorral kez
dődött, melyen fellépett a József Attila úti
óvoda Vadrózsa csoportja. Minden olyan
alkalom, amikor a gyerekek ellátogatnak ott
honunkba, örömet és vidámságot hoz lakó-

ak:* i t '
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ünnepi pillanatok

Új helyszínen volt
a B á to ri Karácsony

get. Aki nagyon fázott az a kastély fűtött
termeiben melegedhetett, gyönyörködve
a panoptikum jeleneteiben.

Formabontó Újév

ományokhoz híven Nyírbátor Város nkormányzata és a Nyírbátori Kul
turális Nonprofit Kft. a városi karácso
nyi ünnepséget, a „Bátori Karácsonyt” a
Báthori Várkastély parkolójában rendez
te meg. Az új helyszín jól debütált, hiszen
nagy hideg ellenére a rendezvényre szánt
tér tele volt. A pásztortüzek melege mel
lett, ízletes forralt bor, meleg tea, szalon
cukor, zsíros kenyér, foszlós kalács és egyéb
karácsonyi sütemények várták a közönsé

A h ;

A z Újévi Gálaműsor a közönség kérésére
került bemutatására, hiszen a művészeti
csoportjaink sikeres szereplését a Duna
Palotában csak kevesen láthatták. A telt
házas rendezvény műfaja eltért a megszo
kott újévi koncertektől, de mindenkép
pen méltó kezdete volt egy kulturálisan
gazdag, eseménydús esztendő indításához.
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A 2010-es eszten dőt is látvá
nyos tű zijá ték k a l köszö n tö tte
N yírbátor: a Szabadság téren
több ezren g y ű lte k össze egy
pezsgős koccintásra.
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