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szinte minden része - oktatás, egészségügy,
városüzemeltetés, szolgáltatás, hivatali szer
vezet -, s ma már a város szolgáltatásait há
rom 100%-ban önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság végzi.
Nem volt mindig könnyű feladatunk, hisz a
korrekt együttműködési törekvéseket az
utóbbi években többször gátolta, hogy a mi
képviselő-testületünk munkájába is befész
kelte magát a „nagypolitika”, s minden jó
egészségcentrum miként szolgálja majd, szándék ellenére a döntések során néhány
ennek a kórház nélküli térség lakosainak esetben felülkerekedett az egyéni politikai
gyógyítását, az egészségmegőrzést, a be érdek.
tegségek megelőzését.
Még sok tervünk van, amelyek megvalósí
Kitűzött célunk az volt, hogy Nyírbátor tásához több kidolgozott pályázat, már el
őrizze meg a történelmi értékekben gazdag nyert uniós forrás, félben lévő beruházás
kulturális kisvárosi hangulatát, váljon a teremt alapot. Vallom, hogy összefogás,
kistérség központjává, legyen meghatározó közös akarat, és közösen meghozott dön
a gazdaság, a kereskedelem, az igazgatás, a tések nélkül nincs fejlődés, nincs folytatás.
kultúra, az oktatás és a szolgáltatás te Mi itt élünk és tudjuk, hogy Nyírbátornak
rületén. Nyírbátor az itt élők számára le nemcsak dicsőséges múltja, de biztató jö
gyen egy vonzó, biztonságos élettér, vője is van, ha a mindenkori városvezetés
ahol megtalálják a fiatalok is a lehetősé becsülettel, jó szándékkal, fáradtságot nem
geiket, és ahol a családok szeretnek ismerve dolgozik érte.
élni.
Van mire büszkének lenni, még ha nem is Köszönöm, hogy az Önök bizalmából szol
sikerült mindent maradéktalanul teljesí gálhatom szülővárosomat, Nyírbátort.
teni. A választók bizalmából 8. éve vagyok a
Tisztelettel:
város polgármestere, s ez idő alatt korábban
soha nem tapasztalt fejlődés, változás
Ballajánosné
történt a hazai és európai uniós források
polgármester
segítségével. Ez nemcsak sok milliárd forint
értékű beruházást és építést jelent, de át
alakult az önkormányzati feladatellátás

,

Nyírbátor az élhető
és szerethető város
Kedves
Nyírbátori Városlakók!
A polgármesteri ciklus végéhez közeledve
itt az ideje, hogy számot adjak arról, mi
ként teljesítettük ígéreteinket. A város ve
zetése mellett a választott képviselők is be
számolnak a saját választókörzeteikben tar
tott lakossági fórumokon.
Jogos igénye a város lakóinak, hogy hiteles
tájékoztatást kapjanak arról, mennyit gya
rapodott lakóhelyük, miként működött
városuk.
Remélem minden háztartásba eljutottak a
városról szóló kiadványok.
„AMIKOR A TÉNYEK BESZÉLNEK”,
mely keresztmetszetet ad a város fejlő
déséről.
„G A Z D A SÁ G F E JL E SZ T É S-M U N 
KAHELYTEREMTÉS” - lehetőséget adni
azoknak, akik dolgozni akarnak.
„AZ EGÉSZSÉG NEM MINDEN, DE
AZ EGÉSZSÉG NÉLKÜL MINDEN
SEMMI!” - bemutatva, hogy az épülő

t& .
•

?

s

>1
Elismerések augusztus 20-án

Augusztus 20-án átadták a városi ki
tüntetéseket. Az államalapítás ünnepén
minden évben a Díszpolgári cím, a Pro
Űrbe és a Nyírbátorért emlékérem átadá
sával köszöni meg a város azt a tevékeny
séget, mellyel személyek, csoportok fon
tos és kiemelkedő munkát végeztek a vá
rosért, a közösségért.
Ebben az évben Pro Űrbe Nyírbátor ki
tüntetésben részesült Kása Béla Józ sef nyu
galmazott pedagógus és a Nyírbátori
Ütőegyüttes.
Nyírbátorért emlékérem elismerésben ré
szesült Dr. Kádár Jó^sefné nyugalmazott pe
dagógus, a Nyírbátori Idősek Otthona és
posztom usz elism erésben részesült
Baracsi Béla vállalkozó.
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HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS
Egyéni választókerületek
beosztása, jelöltjei

Választási
tudnivalók
Október 3-án, vasárnap városunkban is helyhatósági válasz
tás lesz.
A nyírbátori választópolgárok közvetlenül szavazhatnak polgármesterre, a települési képviselőkre, illetve a megyei köz
gyűlés listájára.
Nyírbátorban 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás
mandátum szerezhető meg.
Lényeges változás, hogy módosultak a választókerületek ha
tárai, és a szavazókörök címei.

1.

egyéni választókerület

Szavazókor címe: József A. u. 19. Új Óvoda
V álasztókerület területe:
Báthori tanya, Béke utca (Széchenyi u-i kereszteződésig), Bóni
utca, Csokonai utca, Görögtemető utca (József A. u-i
kereszteződésig), Gyöngyvirág utca, Pipacs utca, Rákóczi utca,
Ságvári utca, Szegfű utca, Táncsics utca, Tulipán utca
Jelöltek:
függeden
Balogh Attila
függeden
Fenyő József
független
Kiss Árpád
MSZP
Márton József
Szilágyi József
FIDESZ -KDNP
függeden
Váradi Gábor
függeden
Varga Attila
függeden
Varga Kálmán
független
Varga Sándor

A szavazás reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tart, a korábban
kiküldött választási értesítőkben feltüntetett szavazókörökben.
A szavazókörök címe, helye jelentősen megváltozott, ezért
2.
egyéni választókerület
kérjük a választópolgárokat, hogy az értesítőjüket figyelmesen
Szavazókor címe: Édesanyák u. 3. Szociális Szolgálat
nézzék meg, illetve a szavazás napját megelőzően tájékozódjanak
a Helyi Választási Irodánál.
Választókerület területe:
Alkotmány utca, Arany J. utca (József A. u-i kereszteződéstől), Ber
Szavazni csak érvényes okmánnyal lehet (személyi igazolvány, ide csényi utca, Császári utca, Deák F. utca (József A. u-i keresztező
iglenes személyi igazolvány, jogosítvány, údevél), s minden eset déstől), Derzsi utca, Görögtemető (József A. u-i kereszteződéstől)
ben lakcimkártyával együtt.
utca, Ipartelepi utca, József A. utca, Kölcsey utca, Kölcsey köz, Lő
tér utca, Petőfi tér, Rajk L. utca, Széchenyi utca (József A. u-i keresz
Szükség esetén mozgóurna igényelhető a szavazást megelőzően teződéstől), Szentvér (Édesanyák u-i kereszteződéstől) utca, Szőlő
írásban a helyi választási irodánál, a szavazás napján pedig a helyi utca, Tinódi utca, Toldi utca, Vár utca, Vásártér tér, Víztorony utca,
szavazatszámláló bizottságnál.
Vörösmarty utca, Zalka M. utca, Zsák utca
A választás egy fordulós, az a jelölt lesz polgármester, illetve tele
pülési képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapja, tehát érvényességi
és eredményességi küszöb nincs.

Jelöltek:

Fodor István
Dr. Gaál Mihály
Tóthné Barna Júlia
Virágné Dr. Fazekas Adrienn
Zsadányi Gábor

3.

Polgármester jelöltek:

Baila Jánosné
Tóth Imre

Magyar Szocialista Párt
FIDESZ-Magyar Polgári
Szövetség,
Kereszténydemokrata
Néppárt

független
FIDESZ -KDNP
MSZP
JOBBIK
független

egyéni választókerület

Szavazókor címe: Báthori u. 20. Pedagógiai Szakszolgálat
Választókerület területe:
Ady utca, Arany J. utca (József A. u.-i kereszteződésig), Báthori
utca, Béke utca (Széchenyi u.-i kereszteződéstől), Bem utca,
Bethlen utca, Bocskai utca, Deák F. utca (József A. u.-i keresz
teződésig ), Dózsa utca, Egyház utca, Édesanyák utca, Honvéd
utca, Ifjúság utca, Kossuth utca, Madách utca, Martinovics utca,
Szabadság tér, Széchenyi utca (József A. u.-i kereszteződésig ),
Váradi utca, Vasvári utca
Jelöltek:
Dr. Báthori Gábor
FIDESZ - KDNP
Szabó István
JOBBIK
Veres Jánosné
MSZP
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4. egyéni választókerület
Szavazókor címe: Fáy A. 17. volt Hunyadi M. Iskola
Választókerület területe:
Árpád utca, Fáy A. utca, Füveskert utca, Kenyérmező utca,
Munkácsy sétány, Szentvér köz, Szentvér utca (Édesanyák u-i
kereszteződésig)
Ielöltek:
Méhész Zoltán
FIDESZ -KDNP
Pólyák László
MSZP
Tóth Mihály
független

5. egyéni választókerület
Szavazókor címe: Iskola u. 3-5. Óvoda
Választókerület területe:
Diószegi dűlő, Encsencsi utca, Hunyadi utca, Iskola utca,
Kisbogáti utca, Kispiricse, Mátyás K. utca, Nyírestanya, Sarkantyú
utca, Seregély utca, Sóhordó köz, Sóhordó utca (Vágóhíd u. és
Kisbogáti u. között), Sport utca, Vágóhíd utca
Ielöltek:
Deméné Nagy Mónika
JOBBIK
Levendáné Dr. Lengyel Valéria MSZP
Németh László
FIDESZ-KDNP

egyéni választókerület

Szavazókor címe: Szabadság tér 8-9. Kulturális Központ
T áncterem
Választókerület területe:
Akácfa utca, Bartók B. utca, Damjanich utca, Dezső utca, Domb
utca, Domb köz, Eduárd utca, Jókai utca, Károlyi utca, Kelemen
Didák köz, Krúdy utca, Mester utca, Radnóti utca, Váci M. utca,
Víg utca, Zrínyi utca (Bajcsy u-i kereszteződésig)
Jelöltek:
Bécsi Ferenc
JOBBIK
Csatári Balázsné
FIDESZ - KDNP
László Gábor
független
Németh Attila

MSZP

Október 3-án kerül sor a kisebbségi önkormányzat 4 tagjának
megválasztására is. Ebben a szavazásban azok a válasz
tópolgárok vehetnek részt, akik július 15-ig kérték a
névjegyzékbe való felvételüket (555 fő). Ennek lebonyolítása
külön szavazókörben lesz, amely a József A. utca 235/B. szám
alatti Új Cigány Közösségi Házban fog működni.

6. egyéni választókerület

Cigány kisebbségi
önkormányzati jelöltek

Szavazókor címe: Zrínyi u 42. volt Oktatási Centrum
Bal folyosó

Szavazókor címe:
József A. u. 23/B. új Közösségi Ház

Választókerület területe:
Almáskert utca, Bajcsy utca, Benczúr Gyula utca, Császár Péter
utca, Derkovits Gyula utca, Erzsébet utca, Fedics Mihály utca,
Földvár utca, Homokkert utca, Kinizsi Pál utca, Kisszoros utca,
Sóhordó utca (Kisbogáti u. és Debreceni u. között), Szakály tanya,
Szende Pál utca, Töviskes utca, Zrínyi utca (Bajcsy u-i kereszte
ződéstől)
Jelöltek:
Csekő Sándor
független
-KDNP
Mandula Zita
FIDESZ
Sum Ferenc
MSZP
Szakály János

JOBBIK

7. egyéni választókerület
Szavazókor címe: Zrínyi u 42. volt Oktatási Centrum
Jobb folyosó
Választókerület területe:
Bákonyikert utca, Csajági utca, Debreceni utca, Esze
Tamásutca,
Györgyliget utca, Gyulaji utca, Hegy utca, Kert utca, Mártírok ut
ca, Móricz Zsigmond utca, Napsugár utca, Nyírfa utca, Pócsi utca,
Rét utca, Sóhordó utca (Debreceni u. és Pócsi u. között), Szűk ut
ca, Tavasz utca, Váradi tag, Wesselényi utca
Jelöltek:
Biró Ferenc
MSZP
Gyarmati Lászlóné
FIDESZ - KDNP
JóniJános
JOBBIK
Nyakas László
független

Balogh Attila

FIROSZ

D Varga József

CSZOSZ, RPT, RPM,

Kiss Árpád

FIROSZ

Kiss Gyula

FIROSZ

Lakatosné Danó Zsuzsanna

CSZOSZ, RPT, RPM,

Márton József

CSZOSZ, RPT, RPM,

Pál Béláné

CSZOSZ, RPT, RPM,

Szilágyi Edina

MCF

Szilágyi Elemér

Lungo Drom

Szilágyi János

FIROSZ

Váradi Gábor

MCF

Varga Gyula

Lungo Drom

Varga József

Lungo Drom

Varga Miklós

MCF

Varga Sándor

Lungo Drom

Varga Sándor Zsolt

CSZOSZ, RPT, RPM,

Választással kapcsolatos további kérdéseikkel forduljanak a
Választási Információs Szolgálathoz (Polgármesteri Hivatal
Nyírbátor, Szabadság tér 7.Tel.: 42/281-443/159, Fax: 42/281311).
Helyi Választási Iroda
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Könyvtárfejlesztés a Nyírbátori Kistérségben
2010. szeptember 15-én került sor a
Nyírbátori Többcélú Kistérségi Tár
sulás Irodájában a TIOP 1.2.5 Nyír
bátori Kistérség könyvtárainak fej
lesztése elnevezésű, 20 millió Ft tá
mogatású projekt megnyitó rendez
vényére.
A Nyírbátori Többcélú Kistérségi Társulás
sikeresen pályázott az LHH programban a
térség könyvtárainak fejlesztésére. A 20
millió forintos pályázat során 4 település
(Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát és Nyírlugos) könyvtárai egyenlő arányban kapnak
támogatást a fejlesztésre.
A felvétel a projektindító tanácskozáson készült
A beruházás nagyon is időszerű, hiszen a
könyvtárakban a számítástechnikai eszkö
zök igencsak elavultak, alkalmatlanok kor A nyírbátori könyvtár esetében technikai lések könyvtári helyzetében jelentős, po
szerű könyvtári szolgáltatások nyújtására. A eszközök beszerzése történik meg.
zitív irányú változást eredményez, segítve
pályázat megvalósítása során számítógépes Jelenleg az eszközök beszerzése megkez ezzel a könyvtárbarátok elégedettségét.
programok, 31 asztali számítógép, 3 dődött, ezeket az eszközöket már idén
multifunkcionális készülék, fénymásolók, használhatják a könyvtár látogatói.
valamint irodabútorok beszerzése valósul Bízunk benne, hogy a fejlesztési elkép
meg.
zelések megvalósulása, a partner telepü

"1960 2010
-

”

Egy emberöltő, mai rohanó világunkban, sőt
vannak akik még ennyit sem élnek! Nekünk,
ez a két évszám az érettségit és az ötven év
utáni találkozást jelenti.
Két osztály, humán és reál érettségizett 1960
júniusában a Báthory István Gimnázium
ban, mi voltunk a harmadik érettségiző osz
tályok. Ez év június és szeptember hónap
ban találkoztak az osztálytársak. Sajnos már
mindkét osztályból sokan, örökre eltávoz
tak közülünk, s tanáraink közül is. Hiányuk
fájó, néma főhajtással emlékeztünk rájuk,
mint ahogy igazgatónkra Szász Gusztávra is
azzal, hogy koszorúkat helyeztünk el a
sírjánál. Budáné Erzsiké néni a maga 90 évé
vel ott volt, s mindkét osztálynál Boros Gá
bor egykori földrajz tanárunk.
A magyar nyelv és irodalom, a földrajz szép
ségei mellett sok minden másra is megtaní
tottak minket: viselkedésre, kulturált beszéd
re, egymás tiszteletbetartására, kötelesség
tudatra.

Valamennyien hasznosítottuk az életben azt
a példaadást, melyet tanárainktól kaptunk.
Most is csak köszönni tudjuk mindezt, s
hogy az iskolánknak mindig volt és talán
lesz hozzánk víg üzenete.
Mi az Édesanyák úti iskolát tekintjük "Alma-Materünk"-nek, oda is tértünk vissza, s
elballagtunk 50 év után újból, miután a
megjelent 12 és 13 fő beszámolóját meg
hallgattuk.
Ezután mindkét osztály a Bátori Várkastély
Reneszász Éttermében folytatta a felszaba

dult vidám beszégetést, s az ott kapott fi
gyelmes ellátásért csak köszönetünket fejez
zük ki a Rácz családnak, a szakácsoknak, a
felszolgálóknak.
50 év nagy idő egy ember életében, emlé
kezni jó és szép dolog, s őrizni ezeket az em
lékeket különösen! Ezután már nem várunk
öt évet, elhatároztuk, hogy évenként talál
kozunk egy-egy osztálytársunk meghí
vására.
Raffay Zoltánná - Oláh Katalin

Igen eseménydús nyarat tudhat maga mögött a Nyírbátori Határőr Igazgatóság
Nyugdíjasainak Egyesülete. Múltidéző látogatást tartottak a Báthory István Mú
zeumban, Kőkapun, Hollóházán, Sátoraljaújhelyen, Szarvason és Szentendrén meg
csodálták a természet és az emberi alkotások szépségeit, megrendezték hagyományos
bowling versenyüket.

2010. SZEPTEMBER

A SZÉPSÉGKERESŐ
Farkas Eszter nagybányai öröksége
A város múzeumában Farkas Eszter (1900
1983) festőművész születésének 110. év
fordulója alkalmából nyílt emlékkiállítás
még a falakon található szeptember 26-ig. A
hozzá tartozó katalógus is elkészült, Antall
István munkáját a közelmúltban a Pol
gármesteri hivatal dísztermében mutatták
be. Ahogy a szerző mondta, kismonográfia
igényével fogalmazta meg a kiadvány szö
vegét, mert Farkas Eszter, illetve a hagya
téka megérdemli a kiemelt figyelmet. Ezen
írás szerzője pedig csak megerősíteni tudja
ezt, hiszen gyermekkorától óta hűséges lá
togatója a Báthori István múzeumnak, ahol
a 60-as évek óta mindig is látható volt
néhány képe Farkas Eszternek. A katalógus
felépítését követi ez a tudósítás.
Az Előszó a szerző és a munka viszonyát
tisztázza: „Keidet e% a munka Farkas Eszter
számára és emlékére. A méltatlanul elfeledett,
klasszikus iskolát járt, annak szellemiségét,
eszményeit haláláig következetesen megtartófestőmüvészújrafelfedezésének kezdete." Tisztelgés a
tudás előtt....
A hely szelleme pedig először a várost idé
zi, a hajdan volt Nyírbátort, ahol egy, a
nyolcvanas évek elején készült hangfelvétel
tanulsága szerint az akkor már idős mester a
városkertre emlékezett a legintenzívebben.
A katalógus ezen részéhez tartozó képek a
hely szelleméről szólnak, tájakat, embereket
mutatnak meg - persze nem csak a nyír
ségből, hanem például Nagymarosról is.
Mert néha el kell menni ahhoz, hogy az em
ber aztán egyszer hazataláljon...
A személyiség mindig is meghatározója

egy-egy életműnek. Farkas Eszter életének
első 17 esztendejét töltötte szülővárosában,
illetve Nyírbátorban helyezték örök nyuga
lomra. És ami a kettő között volt: a szakma
megtanulása Nagybányán, majd az életmű
formálása. Ennek folyamata mentes volt az
esztétikai és közéleti szélsőségektől. Egy
szerűen tette a dolgát, azt amit a legjobban
szeretett és tudott: képeket festett...
A festészet klasszikus iskolája Nagy
bányán volt számára megtalálható, két pe
riódusban (1918 -1920 és 1924 -1928) töl
tött itt el hosszabb időt. És nem csak a fes
tés mesterségét tanulta meg, hanem azt is,
hogy néha úgy kell tovább lépni, hogy köz
ben hűséges marad az addigra az ember a

. ^

számára bensővé vált esztétikai eszmények
hez. így maradt ő mindvégig korszerű,
miközben a határok elválasztottak orszá
gokat, korszakokat és irányzatokat. Ha rá
nézek a képeire, tudom, hogy hol tanult, és
miért fest: keresi a szépséget...
Siker és törés már az előző fejezetben előre
jelződött. Hisz a 30-as években nem volt
egyszerű az immáron egy másik országban
található város művésztelepéhez kötődni,
ott élni. Itthon talált magának festészeti
műhelyt, szabadiskolát, de ez már nem be
folyásolta lényegesen azt a festészeti for
manyelvet, amit addig elsajátított. Aztán
jött egy háború, majd a világ egy kissé átala
kulva folytatta az életét. O pedig az 1968ban rendezett gyűjteményes kiállításával
hazatért, és 1979-ben a város díszpolgára
lett.
Itthon van. A mienk. Most már csak meg
kell ismerni...
Pálfí Balázs

Balla Jánosné polgármester köszönti az emlékülés
résztvevőit Antall István és Jánvári Tibor társaságában

1
ELŐDEINKRE EMLÉKEZÜNK
Talán emlékszik
a Kedves Ol
vasó, hogy 2008
tavaszán jelent
kezett a Báthori
István Múzeum
Ba-ráti Kör egy újszerű kiadvánnyal, az
Elődeinkre Emlékezünk Almanach első
kötetével. A szándék egyszerűen a helyi
értékteremtők előtt tisztelgés, emlékük át
örökítése.
A fogadtatás, a biztatás, az arcképcsarnok
folytatása a szerkesztőket arra ösztönözte,
hogy a múltbeli nyírbátoriak ismertetését

ne hagyja abba. Ez év augusztus 27-én
kedves alkalom keretében került sor im
már a második, terjedelmesebb kötet
könyvbemutatójára.
Bemutatkoznak mester emberek, iskola
teremtő igazgatók, intézményeket alapító
orvosok, egyház közösségeket vezető lel
készek, közigazgatásban irányító szerepet
betöltő személyek. Olyanok, kiknek
hivatástudata, munkaszeretete és közös
ségi kiállása ma is követhető.
Mindeközben felvillannak Nyírbátor kor
szakos történései, a mindennapok
valósága.

A Kulturális Központ Színháztermében
lezajlott ünnepség résztvevőit, a kötetben
szereplő nevek hozzátartozóit Balla
Jánosné Nyírbátor város Polgármestere
bensőséges hangulatú baráti találkozó ke
retében fogadta.
A kötet megjelentetését többen ado
mányaikkal segítették.
Köszönet érte.
Dr. Báthori Gábor
A könyv hozzáférhető a Városi Könyvtárban.
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Múzeumok Éjszakája harmadszor
A Báthori István Múzeum az idén har
madszor csatlakozott az országosan is
nagy népszerűségnek örvendő ese
ményhez.
A programot délután fél hatkor egy igazi
nyári téma nyitotta: a fagylalt, a parfé és a
jégkrém történetét bemutató „Hideg nyalat,
spanyol tekercs” c. kiállítás megnyitása. (A
kiállítás még szeptember 26-áig látható.) A
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum kiállítása eredeti tárgyak és fotók,
színes poszterek segítségével mutatja be a
hűtés történetét az ókortól az újkorig, ami
kor ténylegesen megjelenik a hideg nyalat,
vagyis a fagylalt, amelyet spanyol tekercs
ben, azaz tölcsérben árusítottak.
A kiállítás nyitása után következett a süte
ménysütő verseny eredményhirdetése. A
versenyre tizenketten neveztek be édes és
sós süteményekkel. A süteményeket cukrá
szokból álló zsűri értékelte és az eredményhirdetés után a látogatók is megkóstolhat
ták. Volt cukrászati bemutató is, az érdeklő
dők kipróbálhatták Kolonnái István mester
cukrász és Strankula Katalin - mindketten
cukrász szakoktatók - irányításával a torta

töltésének szakmai fogásait, amelyhez
Károlyi Gabriella cukrász (Nyíregyháza)
biztosította az alapanyagokat, az alaptortá
kat és a vajkrémet. A látogatók közben a
Csekő cukrászda országos cukrász verse
nyen díjat nyert csoki fagyiját kóstolhatták
meg.
A Sipos cukrászda tulajdonosa is bemutat
kozott ezen az estén, de nem a sütemé
nyeivel. Talán kevesen tudják, hogy Sipos
Imre régi motorokat gyűjt és újít fel. A ki
fogástalan állapotban lévő motorok több
sége az 1920-as, -30-as években készült.
Nem csak a régi motorok voltak jelen, ha
nem Vígh Béla és a Keleti Motorosok jóvol
tából a mai motorok és motorosok is képvi
seltették magukat a múzeum udvarán.
Este 8 órakor egy „ütős” félórát kínáltunk a
látogatóinknak. A Nyírbátori Ütős Zenekar
Kozma László tanár úr vezetésével ferge
teges koncertet adott.
A múzeum utolsó ajánlata ezen az éjszakán
este 10 órakor kezdődött, Rejtelmes múze
umi éjszaka címmel Horváth Margit és
Puskás Tivadar a Móricz Zsigmond Szín
ház művészei adtak műsort, megidézve sa
ját múzeumukat, amikor régi szerepeikből

válogatva, nyújtottak át egy csokorra valót a
közönségnek.
Este 11 órakor megérkezett a Nyírbátori
Fúvószenekar, kicsalogatva a múzeum épü
letéből az embereket, akik fáklyát gyújtva a
zenekar vezetésével elindultak a Várkastély
hoz, ahol az est zárásaként tüzet ugorhattak, felelevenítve a Szent Iván napi tűzugrás
hagyományát.
Báthori István Múzeum éjszakai program
ján ötszázan vettek részt.
November 13-án ismét éjfélig tart nyitva a
múzeum, a Márton napi szokásokhoz kap
csolódva egész este izgalmas programot kí
nál kicsiknek és nagyoknak.

Délutánonként, hétvégenként megismer
tek Udvarhely minden zegével-zugával, be
barangolták a Székelyföldet: jártak Szár
hegyen a Békás-szorosban, Gyimesbükkön
az 1000 éves határnál, Segesváron, Szovátán, Parajdon és természetesen Csíkban a
Nyerges-tetőn, valamint a Szent Anna tónál
és még sok-sok érdekes és szép helyen.

Nyerges-tetőn a „bethlenes” diákok
A Bethlen Gábor Középiskola, Szak varhelyi faragó mester - Ráchegyi Imre és
képző Iskola és Kollégium 14 asztalos Török Albert irányításával -, s faragtak
diákja ebben az évben is küldföldön - szebbnél-szebb tárgyakat - kulcstartót,
Székelyudvarhelyen - tölthette szakmai sulykot, házszámtáblát, térképet a Nagygyakorlatát.
Magyarországról.
A Bányai János Műszaki Középiskola fai Itt alkották meg közös munkájukat egy 2
pari gépműhelyében, faragó műhelyeiben méteres kopjafát, melyet Nyerges-tetőn a
dolgoztak diákjaink a vendéglátó társakkal, kopjafákkal díszített emlékkertben állítot
Jakab Gyula tanár úr és a két székelyud
tak fel a székely hősök tiszteletére.

A székely hősök emlékére
készített kopjafa
A pályázat kiírója a TEMPUS Közala
pítvány volt, az anyagi fedezetet pedig a
Szakképzési Fejlesztési Program biztosí
totta.
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44. Nyírbátori Zenei Napok
Immáron 44. alkalommal került meg Fellépett még a Zenei Napok keretében az
rendezésre a Nyírbátori Zenei Napok.
ethno fűnk stílusú Kerekes Bánd, majd a ze
ne ismét elfoglalta a Szabadság teret: kezde
Ebben a kultúrát és történelmi örökségét tét vette a nemzetközi big bánd találkozó.
hűen őrző kisvárosban öt napig a zenéé volt Olyan hazai együttesek léptek fel, mint a
a főszerep. Az idei fesztivál kiváló bizonyí Police Bánd, a Csömöri Ifjúsági Fúvósték volt arra, hogy a zene milyen fontos ne zenekar, a Chameleon Big Bánd, a Bekton
künk, hiszen az elmúlt évektől eltérően ez Ifjúsági Fúvószenekar, a Seventeen Big
alkalommal állami támogatás nélkül ke Bánd és a Kálmándi Ifjúsági Fúvószenekar.
rült megrendezésre a Nyírbátori Zenei Na A hazai zenekarok mellett két külföldi zene
pok. A rendezvénysorozat nem kötelező kar is tiszteletét tette: a dán Phoenix Folk és
jelleggel valósult meg, hanem azoknak az az orosz Erofeich Electric Bánd.
embereknek az akaratából, akik hisznek ab A rendezvénysorozat utolsó napján a 44.
ban, hogy a kultúrának életünk szerves ré Nyírbátori Zenei Napok zárásaként Ma
gyarország egyik legsikeresebb rockze
szét kell képeznie.
A zenei paletta idén is színes volt: a nekara, a Repubüc Együttes adott koncertet
szimfonikus zene mellett az opera, a nép a Road 67 Symphonics Orchestra szim
zene, a fúvószene is helyet kapott, így min fonikus zenekarral kiegészülve. Színházter
denki megtalálhatta a számára legkedve münket kettéosztva ülő- és állóhelyeket kí
sebb műfajt. Ismét tapasztalhattuk a Sza náltunk a zenehallgatásra és a tánccal egy
bolcsi Szimfonikus Zenekar kiemelkedő bekötött szórakozásra, bár az ismerős slá
produkcióját, az operakedvelők a magyar gerek hallatán az állóhelyek azonnal bené
o p erairo d alo m egyik legragyo gób b pesedtek.
A közel félévszázados Zenei Napok egy
gyöngyszemét, Erkel Ferenc Bánk bán című
operáját élvezhették a Debreceni Csokonai olyan hagyomány, amelyre méltán büszkék
lehetünk.
Színház előadásában.

I. Nyírbátori Fúvószenei Tábor

Tíz napon keresztül fúvós hangszerek
től volt hangos Nyírbátor, hiszen idén
első alkalommal, augusztus 13-a és 22-e
között került megrendezésre az I. Nyír
bátori Fúvószenei Tábor. A fúvóstábor
megálmodója a Nyírbátori Kulturális
Központ volt, melynek a Bátor Park
Panzió adott helyet. A tábor művészeti
vezetője a Nyírbátori Koncertfúvós Ze
nekar karnagya, Fazekas Mihály volt,
aki mellett olyan neves tanárok működ
tek közre, mint Héder Károly, Nagy
Zoltán és Németh István.
Augusztus 13-án délután Fazekas Mihály
karnagy köszöntötte a 25 frissen beköltöző
táborozót. Az ünnepélyes megnyitót az is
merkedési est követte, mely során a zene
kedvelő fiatalok összeismerkedhettek és

megalapozódtak a tábor alatt kötött ba
rátságok.
A fúvóstábor ideje alatt minden nap 6 órán
át zenei oktatásban vettek részt a gyerekek:
Fazekas Mihály a harsona és mélyrézfúvós
hangszereken, Héder Károly a klarinéton, a
szaxofonon és a fuvolán, Nagy Zoltán a
trombitán, míg Németh István a klarinéton
játszó táborozókat tanította. A délutánok
folyamán vette kezdetét a zenekari próba,
hiszen augusztus 20-án az ünnepi műsor
után a zenei tábor koncertet adott a
Szabadság téren.
A tábor fő célja ugyan a gyerekek fúvószenei tudásának és képességének fejlesztése
volt, de mindemellett a szervezők nagy
hangsúlyt fektettek arra is, hogy a tábor
lakók jól érezzék magukat és egy összeszo
kott csapatot alkossanak.
Az I. Nyírbátori Fúvószenei Tábor tíz
napja alatt olyan élményekben és tudás
ban gazdagodtak a zeneszerető fiata
lok, amelyben talán még nem volt ré
szűk. A szervezők és az oktatók bíznak
abban, hogy a táborozok megtanulták
azt, hogy milyen fontos a kultúránk
megbecsülése, továbbadása, és jövőre,
a II. Nyírbátori Fúvószenei Táborban
újra találkoznak.

IV. Báthori Napok
- Reneszánsz hétvége
Immáron negyedik alkalommal, ha
gyományteremtő céllal került meg
rendezésre a Báthori Napok, mely
nek keretében szeptember 18-19-én
várta a város azokat a látogatókat,
akik szerették volna átélni a rene
szánsz kor hangulatát.
A reneszánsz hétvége szombaton délu
tán két órától vette kezdetét, mely során
vendégeink előtt feltárult a korabeli kul
túra, történelem; megismerkedhettek a
reneszánsz kor varázslatos világával. Az
idei program színesnek ígérkezett,
mindenki megtalálhatta a számára leg
kedvesebb programot. A rendezvény ke
retében a Crux Álba Középkori Vívó
iskola bemutató műsoraival, solymászbemutatóval, pogácsasütő versennyel és
könyvbemutatóval várták az érdeklődő
ket. Komolyabb betekintést nyerhettünk
a reneszánsz történelmébe és minden
napjaiba Dr. Báthori Gábor hadtör
ténész „A hadakozó Báthoriak
A
kenyérmezei csata" és Dr. Vajda Mária
„Földi örömök, tobzódó szenvedélyek,
szerelem, szexualitás a reneszánsz korában"
című kultúrtörténeti előadásával. A
Báthori Várkastély udvarán felállított
színpadon olyan neves művészek és
együttesek tették tiszteletüket, mint
Benkő Dániel lant,- gitár,- és festőmű
vész, Kátaí Zoltán énekmondó és lant
művész, a Royal Fanfaré, és a Kistehén
Zenekar, majd a szintén neves Talán
Teátrum előadásával ért véget a
reneszánsz vigadalom.
A tervezett programokkal párhuza
mosan a XV. századi harci sátornál bárki
hadi viseletbe bújhatott és kipróbálhatta
a korabeli harcászati fegyvereket, A ki
csik középkori gyerek játszóházba láto
gathattak, ahol régi népi játékokkal és
táblás játékokkal játszhattak, illetve kéz
műves foglalkozások, pónílovas hintó és
állatsímogató is várta őket.
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A Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben október
1-től a Gyógyászati kezelő részleg is várja a gyó
gyulni vágyókat szolgáltatásaival: szénsavas kád
fürdő, tangentor, gyógymasszázs, gyógyvizes gyógy
medence, vízi csoportos gyógytorna és súlyfürdő
kezelések.
A 18 év alattiakat gyógyúszással várják a Gyógyászati
kezelő munkatársai.
További információ: (42) 510480,
info@sarkanyfurdo.hu,
www.sarkanyfurdo.hu

Elkészülni - vigyázz - rajt!

Rajtfejes!
Elkészülni!
Már alig vártuk, hogy nekünk is legyen,
hogy elkészüljön, hogy valóra váljon a régi
álom: fedett, úszás-oktatásra épített tanme
dencéje legyen Nyírbátornak, ahol időjárás
tól függetlenül, modern környezetben
tanulhatjuk-taníthatjuk a ma már alapmű
veltséghez tartozó ÚSZÁST!
Mert az úszással, megelőzhető a gerinc
ferdülés, jótékonyan hat az egészséges,
arányos testi fejlődésre, növeli a tüdő
térfogatát, fejleszti a test összes izmát, nyug
tatja az idegrendszert, segít a túlsúlyos prob
lémák megoldásában. A tanuló mozgása
harmonikusabb lesz, feszültségoldó ha
tásának eredménye a tanulásra is pozitívan
hat. Az úszástudásnak életmentő szerepe is
lehet. Kortól, nemtől fúggetlenül egész éle
tünk során elkísér, örömet ad.
Az álom valóság lett, birtokba vehettük a
tanmedencét. Áprilistól úszóiskolánk is van!
Haladási naplóval, úszóigazolvánnyal, érté
keléssel, szintfelméréssel, vizsgával és tanár
ral. A beiratkozás eddig nem várt sikert
hozott: a nyáron háromszáznál többen
vettek részt tanfolyamainkon.

Vigyázz!
Szeptembertől a nyírbátori elsősök tanórai
keretébe bekerült a kötelező úszásoktatás, a
felsőbb éveseknek pedig heti rendszeresség
gel tömegsport órákon biztosítjuk az úszás
gyakorlását.

Rajt!
Terveink között szerepel egy úszó sport
egyesület alapítása. Ez biztosíthatná a maj
dani úszóélet hosszútávú létét, a verseny
zési, versenyrendezési jogokat, támaszt, biz

tonságot nyújthatna sportolóinknak, lehe
tőséget adna az úszásért tenni akaróknak a
segítségadásra és új közösséggé alakíthatna
minket, Nyírbátoriakat!
Várjuk ötleteiket, kérjük segítségüket, mi
adjuk tudásunkat, gyerekeink pedig a mo
solygós arcukat!
Kopasz Csaba
MUOSZ licences úszóoktató
„3 DELFIN úszóiskola”
N ésge meg honlapunkat: wiru: köpi-top, hu
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Korszerű edzésközpontban
az asztaliteniszezők
Harminc esztendővel
ezelőtt indult útjára az
asztalitenisz Nyírbá
ASE' torban, és az elmúlt
három évtized ered
ményeinek, a mára országos hírűvé vált
utánpótlás nevelésnek, valamint a városi
összefogásnak köszönhetően olyan létesít
ménnyel gazdagodott az egyesület, amely
az országban is párját ritkítja.
Az edzőközpont létrejöttéhez a 10 milliós
pályázaton nyert támogatás mellett az önkormányzat 5 millió forinttal, helyi vállal
kozók pedig egy millióval járultak hozzá.
A korábbi Báthori István Általános Iskola
épületében kialakított hétszáz négyzetmé
teres komplexum elsősorban az utánpódás
nevelést szolgálja majd, de egyben otthona
lesz az Egyesület valamennyi csapatának.
Itt játssza bajnoki mérkőzéseit az NB I-ben,
^ í r b á t 0/>.
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az NB II-ben valamint
a megyei bajnokság
ban szereplő csapa
tunk.
A korszerűen átalakított épületben komp
lex szolgáltatást tu
dunk nyújtani, hisz a szakképzett edzők ál
tal irányított edzés-munka mellett 20 főt tu
dunk egyszerre elszállásolni.
Továbbra is célunk a minél hatékonyabb és
színvonalasabb utánpódás nevelés, ennek
érdekében tanfolyamot hirdetünk 7- 13
éves gyerekek részére, ahová várjuk az ér
deklődőket.
Ezen túlmenően sportolási lehetőséget kí
nálunk amatőr felnőtt sportolni vágyók ré
szére kedd és csütörtöki napokon 17* 19*
óra közötti időpontban.

„ Túlélőtábor”
¡jfift

a Sárkány Wellness Kempingben

Összesen 60 résztvevő. Napi 4-5 tré
ning. 5-7 óra kemény, izzasztó edzés. 4
különböző harcművészeti stílus. 5
(egyenként közel 20 éves szakmai múlttal
rendelkező) mester felügyelete. És
persze a napi 4 óra strandolás.
A fenti számok mutatják azoknak a harc
művészeti/önvédelmi edzőtáboroknak
színvonalát, melyeket Néző László és Bodó

László a „Kekt-Magyarországi EBMAS Wing
T%un Kung-Fu Harcművészet! E gyesület”
mesterei szerveztek nyáron a Sárkány Wellness Kempingben.
A 2010. június 23-27-ig tartó táborban a
résztvevők megtanulták, hogyan éljenek túl
egy váratlan támadást, illetve, hogyan véd
jék meg magukat, ha a támadónál vala
milyen fegyver van, valamint, ha többen tá
madnak meg egy személyt.

Magyar-román válogatott találkozóval
avatták az új edzőtermet
Utánpódásunk egyik kiemelkedő játékosa,
Majoros Bence eddig elért eredményeinek
köszönhetően, valamint további fejlődése
érdekében szükséges volt olyan támogató
kat bevonni, akik nélkül már nehéz volt eu
rópai színvonalú munkát végeznie. Ennek
eredményeként a Bátor-Trade Kft három
évre szóló megállapodást kötött tehetséges
versenyzőnkkel, melynek értelmében a Kft
anyagilag támogatja szakmai fejlődését, míg
Bence eredményeivel, sportemberi maga
tartásával hozzájárul a cég hírnevének öreg
bítéséhez.
Nyírbátorban az Önvédelmi Klubunk im
már 11 éve működik Néző László mester
vezetésével, és tanítja önvédelemre, ember
társaink tiszteletére és egészséges élet
módra a városban és a környező telepü
léseken élő fiatalokat.
Az őszi hónapokban is szeretettel várjuk
mindazok jelentkezését, akik valóban alkal
mazható, gyorsan tanulható önvédelmet
szeretnének tanulni, legyen akár fiú, lány, fi
atal vagy éppen idős. Tréningek az Édes
anyák útján a régi Asztalitenisz Klub épüle
tében vannak.
Egyesületünk ezúton is szeretné megkö
szönni a Sárkány Wellness-nek, hogy biz
tosította számunkra az ideális helyszínt a tá
borok megrendezésre, valamint a Csekő
Kávéháznak, hogy zökkenőmentesen bo
nyolították le a sportolók tápláló élel
mezését. További köszönet illeti a helyi
Asztalitenisz Klubot, és a Református Egy
házat, amiért az utóbbi 7 évben biztosí
tották nekünk a termet a fiatalok okta
tásához.
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Főiskolai
Kézilabda VB
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ren
dezésében került sor a 20. férfi, női ké
zilabda világbajnokság megrendezé
sére június 26. és július 4. között.
A színvonalas mérkőzésekből ötöt ját
szottak Nyírbátorban. Közönségünk lát
hatta a Csehország férfi, női, a Törökország
női, Brazília női, Japán férfi, női és Románia
női csapatait, a legemlékezetesebb azonban
a Magyarország - Lengyelország női mér
kőzés volt, ahol óvodások kíséretében ér
keztek a játékosok és mintegy 400-an örül
hettünk a mieink győzelmének.

Internetes képzés

“ Nemzeti
Vágta”
Immár 3. alkalommal került megrende
zésre 2010. június 5-6-án Budapesten a
Hősök Terén, a nagyszabású lovas
rendezvény a „NEMZETI VÁGTA”.

bátor is induljon a versenyen. A Nemzeti
Vágta regionális elődöntőjén, - május 2-án a Sóstó-hegyen rendezett Nyírségi Vágtán,
nagy örömünkre a városunkat képviselő
lovas a 2. helyet szerezte meg. A budapesti
versenyen már nehezebb volt a dolga, de
becsülettel helytállt, az előfutamában a ne
gyedik helyet szerezte meg.
Az Andrássy úti vágta korzón településün
ket bemutató sátrunkat nagyon sokan ke
Ez évben a „hit és egészség” projekt ke resték fel, s szóltak elismeréssel városunk
retében lehetőség nyílt arra, hogy Nyír- fejlődéséről.

Ez a magyar települések legnagyobb se
regszemléje - mintegy 100 résztvevővel - és
mindenképpen több mint egy egyszerű ló
verseny. Fő célja a nemzeti hagyományok
ápolása, a városok, falvak bemutatkozásá
nak lehetősége. Az egyedi szépségű kör
nyezet, a hagyományőrző huszárok pompás
felvonulásai és maga a verseny különleges
légkört kölcsönzött a rendezvénynek.

lO lïV A N

*

Újra indul a nagy sikerű
internetes képzés, s
most a kezdő interne
tezőkön túl a haladók is
lehetőséget kapnak is
mereteik bővítésére.
A tanfolyamra 50 éven felüliek és
nyugdíjasok jelentkezhetnek Nyírbátorból
és a Kistérség településeiről.
“Kattints rá N agyi” - az internet haszná
latának elsajátítása idős korban - 2010. ok
tóber 12-én induló tanfolyamunk a szépkorúakat avatja be a számítógép és az in
ternet rejtelmeibe. A tanfolyam 25 órás, a
részvétel előképzettséget nem igényel. Ok
tatási napok: Kedd, Szerda 16-18,30 óráig.
A tanfolyam díja: 6000 Ft, Nyirkom elő
fizetőknek 1000 Ft.
“Folyassa, Nagyi!" - további kalandozások
az internet világában - képzésünk október
11 -én indul 25 órában a multimédia, e-ügyintézés, internetes telefonálás, digitális
fényképezés, weblapkészítés témaköré
ben. A részvétel feltétele a “Kattints rá,
Nagyi” tanfolyamunk elvégzése. Oktatás
hétfőn és pénteken 15-17,30 óráig. A tan
folyam díja: 12.000 Ft, Nyirkom előfize
tőknek 5.000 Ft.
A tanfolyam résztvevőinek az internet be
kötése a Nyirkomnál ingyenes. A prog
ramot Nyírbátor Város Önkormányzata, a
Nyirkom és a Nyírbátori Kistérségi Kul
turális Közkincs Kerekasztal támogatja.
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Előző számunk óta születtek:

Balogh Dániel (Szilágyi Annamária, Balogh Dániel)
Balogh 'Lőrinc ( Lálóczki Marietta Éva, Balogh Győző)
BajzáthEditBernadett (TóthEnikő,BajzáthJózsef)
Baracsi Ferenc (Mitrócsák Erika, Baracsi Ferenc)
Bársony Bogi ( Őz Rita, Bársony Antal)
Bársony Ro%i ( Őz Rita, Bársony Antal)
Bársony S^ofi ( Őz Rita, Bársony Antal)
BauerBenedek Benett (Kardos Eszter, Bauer Róbert)
Béri István (Béri Sarolta, Béri Antal)
CsikiAngelinaIlona (Diószegi Erzsébet, Csiki Márk)
CsikiBrájen A ladár (Varga Fruzsina, Csiki Aladár)
Danó Evelin (Fenyő Anikó, Danó Ernő)
Deme Viktória (Pásztor Nóra, Deme Zsolt)
Farkas A lex (Rubóczki Bettina, Farkas Béla)
Fazekas Bence (Boros Szilvia, Fazekas Zoltán)
Fedics Nimród (Lamos Olívia, Fedics József)
FenyőJen ő (Farkas Tímea, Fenyő Jenő)
FerencetJános Zsombor (Németh Enikő, Ferenczi J ános)
FülepAdám (Fehér Anikó, FülepErnő)
Gergely Lilla (Horváth Ibolya Noémi, Gergely Sándor)
GöncbőlÁkos Mihály (Vágó Mária, Gönczöl Mihály)
Gyetvai ZsomborAttila
(Dávida Nikolett, Gyetvai Attila Zoltán)
Flajdú Adrienn Dalma (Vadon Judit, Hajdú Róbert)
Horváth Brendon Ferenc (Pintye Katalin, Horváth Ferenc)
Horváth Dorka (Szabó Hajnalka, Horváth Ákos)
Horváth Krisztián (Márton Szandra, Horváth Krisztián)
Káló Kevin
(Danó Klaudia, Káló Dávid)
Kasga Balázs Zoltán (Kerékgyártó Hajnalka, Kasza Zoltán)
Kos^kócsák Anna
(Gyarmati Andrea, Koszkócsák László)
Kovács Zsófia (Gottlieb Livia, Kovács Béla)
Lakatos Brigitta (Bakró Edit, Lakatos Jó zsef)
MátyásJázmin (Horváth Hajnalka, Mátyás Róbert)
Mezei Csaba Dávid (Sarkadi Gyöngyi, Mezei Csaba)
Milák Emília (Varga Paméla, Mílák Dezső)
M iterliM iralnez (BarthaÁgnes, MiterliAttila)
Molos Vivien (Galsi Krisztina, MolosJános)
Nagy Alexandra (Szűcs Judit, Nagy Róbert)
PatakiLea (Nagy Krisztina, Pataki Ferenc)
PetrucfM áté (Takács Nóra, Petrucz Balázs)
PethőPetra (Czuba Anita, Pethő György)
Rischt Boglárka (BartaTűnde, Rischtjózsef)
Szilágyi Brendon (Varga Renáta, Szilágyi Miklós)
Varga Anas%tás(ia (Lakatos Éva, Varga László)
Varga Brendon ( Farkas Róza, Varga Béla)
Varga Erzsébet Virág (Varga Erzsébet, Varga Ferenc)
VargaJázmin (Rézműves Enikő, Varga Csaba)
Váradi Kevin (Farkas Ibolya, Váradi József)
Váradi Famás (Turcsák Anita, Váradi Zsolt)
Vilez Fanni (Szabó Anita, Vilez Attila)
Virág Lilién (Papp Judit, Virág István)
Zatureczki Lara (Szücs Rita, Zatureczki Sándor )

Elhunytak:

Haklik István, Sőrés Sándorné, Bakti István, Dr.Veres Katalin,
Miterli Miklós, Tóth Antal, Varga János, Gégényjózsef, Harant
Lászlóné, Szűcs Pálné, Horváth István, Kiss Lászlóné, Ruszin
Istvánná, Majzik Ferenc, Csiki Bertalan, Szabó Ferenc, Szántai
Lászlóné, Csóka Terézia, Karancsi Sándorné, Orosz György,
Bagi Béláné, Debreceni Géza, Kónya Ferencné, Pólyák
Istvánná, Dávid László, Sándor János, Bánki Ferenc, Kovács
Károlyné, Csikós Istvánná, Kinál Emma, Szondi Sándor, Hájer
Lajosné, Baracsi Béla, Forgács Lajos, Szakács István, Szabó
Margit, Varga Ilona, Kőszegi Ferenc, Bakti József, Csóka
Ferenc, Farkas János, Harcsa Sándor, Vajner Tamás, Pletyák
Gyuláné, Trifuj Jánosné, Tompa József, Laza Jánosné, Edelényi
Aladárné, Siket Józsefné, Szatke Gyuláné, Bihari Józsefné,
Pásztor György, Csaba János, Helmeczi Sándor, Tolmács
Jánosné, Madácsi Sándorné, Nagy László, Bihari Józsefné,
Varga János, Kiss Lászlóné, Molnár Józsefné

Házasságot kötöttek:

Fedics Tünde és Szegedi Donát, Szabó Judit és Villás Róbert,
Lakatos Alexandra és Lakatos Sándor, Dézsi Donatella és Szabó
László, Somogyi Tímea és Varga Menyhért,Kulati Anita és
Szabó Gyula, Nagy Zsuzsanna Andrea és Hutóczki Attila,
Földvári Anett és Pekó László, Sinka Ágnes és Vadon Tibor,
Blánár Tünde és Szahajda Gergely, Reszkető Kitti és Slakta
Balázs, Farkas Beatrix Eszter és Durucskó Miklós, Rubóczki
Bettina és Farkas Béla, Oláh Nikolett és Gédra Gábor János,
Kovács Krisztina és Szabó Krisztián, Hatvani Henrietta és
Kocsis Zsolt, Sápi Marica és Aygüvenc Celal Tamer, Keczán
Anita és Dévai Gábor, Karóczkai Anita Andrea és Kacsur
Mihály, Varga Ildikó és Dr. Küzmös Imre, Szabó Ágnes és
Karsheh Nabíl, Fedor Marianna és Tréfán Ríchárd, Gazsi
Bernadett és Szabolcsi Viktor, Kurucz Barbara és Gulyás
Tamás, Nagy Éva és Tóth Attila Zsolt, Balugyánszki Veronika
és Mersits Tamás, Rudas Éva és Ignáth Imre, Vasvári Marianna
és Lagorio Márko, Regán Anita és Győri Attila, Bereznyák Anita
és Ujj László Péter, Oláh Rita és Úri Norbert, Harcsa Szilvia és
Szabó István, Sántha Zsuzsanna és Hutás Jácint, Pletyák Ibolya
és Viszlóczki György, Dr. Miju Anita és Dr. Sörös László, Mudra
Magdolna és Lőrincz István Sándor, Kovács Judit Eszter és
Csoba Jácint, Császár Mónika és Takács Tibor, Burján Krisztina
és Szarka Tamás, Petics Beáta és Rácz Róbert, Karczag Kitti és
Kiss Tibor, Szilágyi Georgina és Pálosi József Csaba, Szláma
Ágota és Dr. Szabó Sándor.
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Az Észak-Alföldi Operatív Program
keretében meghirdetett ÉAOP-20094.1.5 kódszámú „Egyenlő esélyű hozzáférés a
kJözszolgáltatásokhoff elnevezésű felhívás
ra Nyírbátor Város Önkormányzata
2009. novemberében nyújtott be pályá
zatot, melyet 2010 év elején Európai
Uniós támogatásra érdemesnek találtak.
A pályázat keretein belül a Polgármesteri
Hivatal épülete kerül akadálymentesí
tésre. A pályázat készítése során főként
a látásában- hallásában- és mozgásában
korlátozottak érdekeit tartottuk szem
előtt. A program keretében az épület bel
ső udvarában személyfelvonó lift és aka
dálymentesített járda valamint az épület
mögött 2db akadálymentesített parkoló
kerül kiépítésre, és az épületben is tör
ténnek átalakítások. A munkálatokat au
gusztus végén elkezdték, várható befeje
zés 2010. november.

KIVÁLÓ ÉS EGYBEN UTOLSÓ LEHETŐSÉG
a szennyvízhálózathoz még nem csatlakozott
háztartások számára
Nyírbátor Város Polgármesteri Hi
vatala és a Nyírségvíz Zrt. közösen,
kedvezménnyel biztosít lehetőséget
szennyvízbekötésre. A kedvező aján
lat egyben utolsó lehetőség is, mely
hez 2010. október 15-ig van lehetőség
csatlakozni.
Miért fontos ez?
Azért, mert ma már nem mindegy, meny
nyire figyelünk környezetünkre és ho
gyan próbáljuk megvédeni azt. Biztosan
senki sem szeretne a jövőben saját maga
és gyermekei számára szennyezett vize

ket hátrahagyni, ilyet inni, ezzel főzni,
tisztálkodni, mint ahogy ez sajnos mind
megtörténhet, ha továbbra is meggondo
latlanul hagyjuk a földbe beszivárogni a
kibocsátott szennyvizeket.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói szemé
lyesen keresték fel az érintett (tehát a
csatornahálózathoz eddig még nem csat
lakozott) háztartásokat egy kérdőívvel. A
visszaérkezett kérdőívek alapján azok az
érintettek, akik konkrétan, aláírásukkal
igazolva igénylik a • kedvezményes be
kötési lehetősége(ke)t, a Polgármesteri
Hivatal munkatársait felkeresve kapnak
tájékoztatást a részletekről.

Térségfejlesztés a Nyírbátori kistérségben

Mégis folytatódik

a Panel-program
hj

A hosszas műszaki egyeztetések
eredményeként Nyírbátorban mégis
folytatódik a Panel-program kere
tében 11 Társasház felújítása.
A Kenyérmező u. 1. sz., valamint a Váci
M. u. 21. sz. alatti társasház felújítása már
befejeződött, a Fáy A. u. 15,29,31,33 sz.
munkálatai már elkezdődtek.
A Nyírbátor, Honvéd u. 2, Fáy A. u. 13,
Eduárd u. 24-26, Károlyi u. 2. sz. Tár
sasházak felújítása a kivitelezési szerző
dések megkötése után kezdődhetnek el.
Sajnos két társasház (Zrínyi u. 12-14, Fáy
A. u. 25-27) a szükséges műszaki egyez
tetések elmaradása miatt az elnyert ál
lami és önkormányzati támogatástól ele
sett.
Amennyiben minden társasház megkez
di a felújítást, úgy újabb 11 Társasház
szépül meg, és korszerűsödik. Az önkormányzat a l l társasház részére öszszesen 46.154.194 Ft támogatást ítélt
meg, melyhez 52.121.031 Ft állami tá
mogatás párosul. A panel program kere
tében ezúttal 119 lakás korszerűsödik.

A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás az Államreform
Operatív Program ÁROP-1.1 5/C - „A leghátrányosabb helyzetű kistérségek
fejlesztési és együttm űködési kapacitásainak m egerősítése” pályázati
konstrukcióban támogatásban részesült „Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési
kapacitások megerősítése a Nyírbátori kistérségben” című projektjének meg
valósítására.
A projekt keretében a Kistérségi Társulás térségfejlesztő munkatársat foglal
koztat. Megrendezésre került a kistérségi tervezés módszertana képzés, vala
mint 15 db tájékoztató, ismeretátadó rendezvény. A MEGAKOM Kft szakértői
aktualizálták a Kistérségi felzárkóztatási fejlesztési tervet, valamint megtörtént
a futó fejlesztések feltérképezése.
A projekt megvalósítása 2010 szeptemberében zárul.
A projektről további információkat a http://nvirbatorikistersea.hu weboldalon
találhatnak az érdeklődők.

A proje kt az Európai U nió tá m o g atásá va l,
az Európai Szociális Fejlesztési A lap
társfinanszírozásával valósul meg.

ÚMFT Infovonal:
06 40 638 638
nfu@ m ah.hu www.nfu.hu

Nagy
várakozással,
2010.

szeptember 24-én
megnyílt
aTESCO!

IM B B B
Nyírbátor Város Önkormányzatának Lapja

Szerkesztőség: Polgárm esteri H ivatal
4300 N yírbátor, Szabadság tér 7.
Telefon: (42) 281-042, Fax: 281-311

F e le lő s k ia d ó : N y ír b á to r v á r o s
Ő n k o rm á n y z a ta ta
Nyomdai munkálatok: Bátori Nyomda

H U IS S N 0 8 6 4 -7 2 5 9

