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K edves
V á ro sla k ó k !
Még néhány nap és beteljesül a várakozás: itt a Karácsony, a legszebb
ünnepünk.
Egyetlen az ünnepeink között, melyet négyhetes felkészülés előz meg: az
advent. Az adventi koszorú hétről-hétre meggyújtott gyertyáinak erősödő
melege és fénye külsőségekben is jelzi, hogy lelkűnkben is közeleg az ünnep.
„Karácsony nem csak egy ünnep. Egy érzés”- írja Edna Ferber, a kitűnő ame
rikai regényíró - s ebben igaza van.
Hozzátartozik a szülői ház melege, szüléink nagyszüleink tisztelete, példája,
szeretete, de hozzá tartozik a gyermekeink iránti szeretve aggódás csakúgy, mint
szűkebb és tágabb környezetünk emberi kapcsolataiban az együttérzés és
szolidaritás.
A Karácsony egy érzés. Érzés a tárgyiasult világgal: a hóval, a fenyő illatával, a
gyertya fényével, az ajándékokkal, de városunk fejlődésével is: gyönyörű gyógy
fürdőnkkel, impozáns iskolánkkal, fehér hólepellel borított sétánnyal összekötött
szépülő templomainkkal.
A Karácsony valóban egy érzés: a lélek békéje, melyre most igazán nagy
szükség van ebben a városban.
A fehérbe öltözött város még jobban ráirányítja figyelmünket, hogy karácsony
nem a külsőségek ünnepe, hanem a szereteté.
A szeretet, mely nem függvénye az időjárásnak, a gazdagságnak, csillogó-villogó
portékáknak.
Szentestén gondoljunk majd arra, hogy a hó a fenyő illata, a gyertyafény csak
ráadás, az igazi karácsony a szívünkben lakozik.
Kívánom, hogy az ünnep napjai örömteljes szeretetben teljenek minden
nyírbátorinak, az idelátogató vendégeknek, az innen elszármazottaknak.
Calvin Coolidge, az USA 30. elnökének gondolatával kívánok békés, boldog
karácsonyt mindenkinek:
„Nem időpont, vagy id ő sek a karácsony, hanem lelkiállapot. Békességben, jóakaratúan és
könyörületesen élni - e%karácsony igasp szelleme ”
Ennek jegyében várok minden kedves városlakót, Nyírbátorban
tartózkodó vendéget a hagyományos Óévbúcsúztató Újév köszöntőre, a
Szabadság térre 2010. december 31-én 23 óra 30 perckor.

Baila Jánosné
Nyírbátor Város polgármestere
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Ö n k o r m á n y z a ti h íre k
2010. október 3-án a korábbiak
polgárm esterrel együtt) testületet
hoz képest jelentősen m egválto
választhattak a választópolgárok. A
zott szabályok szerint történtek
korábbi 10 egyéni választókörzet
N yírbátorban a helyhatósági vá
helyett 8 alakult, a kom penzációs
lasztások.
listán m egszerezhető 7 m andátum
Ezek közül legjelentősebb a képvi
3-ra csökkent. Ennek m egfelelően
selő-testület létszám át érintette: az
N yírbátor Város K épviselő-testü
eddigi 18 fős helyett a 12 tagú (a
letének összetétele:
á
' i n . ______ v
'
.................................... .......... .......
Polgárm ester:
Baila Jánosné
M SZP
E gyéni választókerületi képviselők:
Az új K épviselő-testület 2010.
október 14-én tartotta alakuló ülé
sét, melyen a polgárm ester és a kép
viselők átvették m egbízólevelüket
és esküt tettek.
A testület az alakuló ülésen nem
választott alpolgárm estert.
A Szabolcs-Szatm ár-Bereg M egyei
közigazgatási Hivatal 2010. decem 
ber 2-án em iatt törvényességi jel
zéssel élt és felszólította a K épvi
selő-testületet, hogy 2010. decem 
ber 31-ig a törvénysértést szüntesse
meg.

A kompenzációs listáról a jelölőszervezetek jelöltjeire leadott
töredékszavazatok alapján a testület tagjai:
I 1.178 töredékszavazat: N ém eth Attila
M SZP
570 töredékszavazat: D em éné N agy M ónika JO B B IK
FID ESZ-K DN P
551 töredékszavazat: T óth Imre

Az új K épviselő-testület 2010.
október 28-án tartott ülésén m eg
választotta a m unkáját segítő bi
zottságokat.

A döntés értelm ében 5 bizottság
alakult. Valamennyi 5 fős, m elyből 3
fő képviselő (belső tag) és 2 fő kül
ső, a szakterületet ism erő személy.

Jogi és Ügyrendi
(JOGI)

einök

belső
tagok

külső
tagok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.

körzet:
körzet:
körzet:
körzet:
körzet:
körzet:
körzet:
körzet:

M árton Jó z se f
Dr. Gaál M ihály
Dr. Báthori G ábor
Pólyák László
N ém eth László
Csekő Sándor
G yarm ati Lászlóné
Csatári Balázsné

Pénzügyi, Ellenőrzési Oktatási, Kulturális,
és Gazdasági
Sport és Ifjúsátíi
(PEG)
¡
(OKSI)

M SZP
FID ESZ-KDN P
FID ESZ-KDN P
M SZP
FID ESZ-KDN P
FÜG G ETLEN
FID ESZ-KDN P
FID ESZ-K D N P

A bizottságok m unkáját segítő
titkárok a Polgárm esteri Hivatal
szakemberei.

Közszolgáltatási
(KÖZSZOLG)

Szociális és
Egészségügyi
(SZOCIEÜ)

FIDESZ KDNP:
Németh László

FIDESZ-KDNP:
Tóth Imre

FIDESZ-KDNP:
Dr. Báthori Gábor

MSZP:
Pólyák László

FIDESZ-KDNP:
Dr. Gaál Mihály

MSZP:
Németh Attila

FIDESZ-KDNP:
Németh László

FIDESZ-KDNP:
Gyarmati Lászlóné

MSZP:
Márton József

FIDESZ-KDNP:
Csatári Balázsné

FIDESZ-KDNP:
Gyarmati Lászlóni

JOBBIK:
Deméné Nagy
Mónika

Független:
Csekő Sándor

FIDESZ-KDNP:
Csatári Balázsné

MSZP:
Pólyák László

MSZP:
Bíró Ferenc

FIDESZ-KDNP:
Mandula Zita

JOBBIK:
JóniJános

FIDESZ-KDNP:
Ökrös Géza

FIDESZ-KDNP:
Méhész Zoltán

MSZP: Levendáné FIDESZ-KDNP:
dr. Lengyel Valéria Kaliba András

FIDESZ-KDNP:
Miterli János

JOBBIK:
Virágné Fazekas
Adrienn
FIDESZ-KDNP:
Juhász Béla

Dr. Oro.ry Tamás

Fehérné Nagy Ildikó
Enyedi Fásuló

S^ilvási Judit

Polyákné Borsi Anna

Torántné Hudák Katalin
Nagy Árpád

2 0 1 0 . DECEMBER
Október 3-án került sor a Cigány Ki
sebbségi önkormányzat megválasztá
sára is, melynek tagjai lettek: Márton
József, D. Varga József, Pál Béláné, Varga Sándor Zsolt, valamennyi
en a RPT-RPM-CSZOSZ jelöltjei.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
október 14-én alakuló ülésén Márton
Józsefet elnöknek, helyettesének Pál
Bélánét választotta meg.
A Képviselő-testület november 25-én
tartott ülésén közel másfél órás vita
után fogadta el napirendjét.
A testület elfogadta a 2010. évi költ
ségvetés I-III. negyedévi végrehajtá
sáról szóló beszámolót, módosította a
költségvetési rendeletét.
Elfogadta továbbá az önkormányzati
költségvetés 2011. évi koncepcióját, a
testület I. félévi üléstervét és jóváhagy
ta az önkormányzatra vonatkozó 2011.
évi belső ellenőrzési tervét.

Döntött a „Gondozott Virágos Porta”
címek odaítéléséről. A kitüntető címet
és az ezzel járó 10 ezer forintos nö
vényvásárlási utalványokat a Város
háza Dísztermében rendezett ünnep
ségen adta át Balla Jánosné polgármester, Dr. Tóth Árpád jegyző és
Pólyák László a Közszolgáltatási
Bizottság elnöke.
Nyertesek: Vállalkozások - Kiss Zoltán,
Encsencsi u. 20., Dr. Havasi Zita, Szentvér
u. 29. Magánházak - Kovács László, Alkot
mány u. 3., Németi Istvánné, Árpád u. 79.
Kovács Tibor, Bajcsy Zs. u. 18., Lukóczki
András, Bajcsy Zs. u. 42., Szilágyi Sándor,
Csokonai, u. 64., Bíró Sándor, Iskola u. 48.
Juhász István, Rákóczi u. 9., Berbécs
Jánosné, Vár u. 12.

A Képviselő-testület 17 órától
közmeghallgatást tartott.
Először Balla Jánosné polgármester
tájékoztatta a Városháza Dísztermét
megtöltő érdeklődőket a Képviselőte stü le t 2010. évi m u n kájáró l,
Nyírbátor helyzetéről, majd a részt
vevők kérdései, hozzászólásai követ
keztek.
A hozzászólók számos, főként saját
lakókörnyezetüket érintő problémát
vetettek fel, melyek megoldásához az
önkormányzat segítségét kérik.
Többen szóltak az idei rendkívül
szélsőséges időjárás következtében
kialakult súlyos bel- és csapadékvíz
helyzetről, a veszélyhelyzet meg
szüntetésének szükségességéről.

A Vasvári Pál utcai Gyermekvédelmi
Központ környékén megbotránkozást
vált ki a lakók és az arra járók körében
az ott élő gyermekek és fiatalok vi
selkedése. Az áldadan állapot meg
szüntetését kérik. Tekintettel arra,
hogy megyei fenntartású intézményről
van szó, a megoldáshoz a jelenlévő Dr.
Kiss Sándor országgyűlési képviselő is
segítséget ajánlott.
Az északi városrészben élők az
útépítések továbbfolytatását, a közbiztonsági és közlekedési helyzet
javítását szorgalmazták.
A közbiztonsággal és közlekedéssel
több hozzászóló is foglalkozott (Fáy
u., Damjanich u., Zrínyi u., Gyulaji u.,
illetve köztereink, játszóterek biz
tonsága, az erdők és mezőgazdasági
területek védelme).
A közmeghallgatáson részt vettek a
köz- és egyéb szolgáltatók illetékesei is,
tőlük a szemétszállítással és a Városi
Piac huzatmentesítésével kapcsolatban
kérdeztek.
A felvetett kérdésekre az önkor
mányzat hatáskörébe tartozó ügyek
ben a Képviselő-testület intézkedik,
más ügyekben az illetékesek segítségét
kéri.

. J

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés - szeptember

Kacsur Kristóf Mihály (Kacsur Mihály,
Karóczkai Anita Andrea). Csordás Panna
(Csordás Attila, Szedő Réka). Szilágyi

Borka Rofa (Szilágyi Pál, Lénárt Zsóka).
Varga Aladár (Varga Aladár, Szilágyi
Melinda). Bakacs Kristófer (Bakacs De
zső, Varga Krisztina). Kovács Kamilla
(Kovács Attila, Sivadó Erzsébet) Niko
lett Tünde (Jóni Gábor, Varga Kitti).
- október Göncf i György (Göncző
György, Lukács Gabriella). BanaAlexan
der (Bana Csaba, Buga Erzsébet). Laka
tos Sándor Ricárdó (Lakatos Ferenc, Se
bők Kinga) Tresfzai István (Treszkai
István, Fviridov Anikó) S%abó Bálint
(Szabó István, Harcsa Szilvia). Demeter
S^ebasfián Attila (Demeter Attila,
Balogh Andrea). Fenyő Klaudia (Fenyő
Ferenc, M urzsa K laudia). Gédra
Ssyetlána (Gédra Gábor, Oláh Nikolett).
Kóka Sándor Brájen (Kóka Sándor,
Czakó Hedvig Éva).
- november Angel Zoé (Angel Attila,
Kozma Krisztina). Varga Ferenc Tásf ő
(Varga Ferenc Szilágyi Blanka). Nagy
Dávid (Nagy Attila, Mankó Mariann).
S\enáki Nimród
(Szenáki László,
Ujfalusi Ágnes). Csikós Marcell (Csikós
János, M olnár M arianna). Váradi
Krisfofer (Váradi Attila, Horváth Me
linda). S^abó Fanni (Szabó János,
Rubóczki Zsuzsanna). Terdik Zétény Péter
(Terdik Tibor, Trifuj Dóra).
Haláleset - szeptember
Szilágyi Julianna, Vajek Mihályné, Bauer János, Pócsi Dániel, Kovács Ferencné, Varga Imre, Kiss Pálné, Kertes
Zoltánné, Sipos József, Kandajánosné,
Balogh Leonárd, Vajda Mihály, Rudas
Miklósné, Török Mihály, Kantár Ferenc
- október Bon Jánosné, Szilágyi Sándor,
Dr. Hódi Sándorné, Vereczki János
Sándor, Varga Andrásné, Debreceni
Gézáné, Farkas Miklósné,
- november J óni Gáborné, Vereczkei
Pálné, Kovács Istvánné, G acsáji
Jánosné, Ponkházi János, Ostorházi
Lajos, Harcsa Ferenc, Kiss László,
Bónácz Jánosné, Bihari Istvánné
házasság - szeptember
Lós Andrea Ilona - Szatmári Péter Ta
más. Szováty Renáta - Barna Tibor. Paulik Aliz - Szalkay Tamás. Pálvölgyi Ág
nes Zita - Szoboszlai Péter. Borsós Csil
la - Kósi János. Október Jasák Ildikó Geszterédi László. Jakab Melinda Zsu
zsanna - Papp Krisztián. November
Hidegh Hajnalka - Karóczkai István de
cember Kun Erzsébet - Szabó András.

4

*

2010 B Á T O R

N yírbátori
Inkubátorhoz és Szolgáltató K özpon t
2010. december 3-án ünnepélyesen letették a
nyírbátori Inkubátorház és Szolgáltató Központ alapkövét.
Az Ipari Parkban kezdődő és a Városháza Díszter
mében folytatódó ünnepségen jelen volt és köszöntőt
mondott Dr. Czomba Sándor a Nemzetgazdasági
Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős állam
titkára is.

értékű (melynek fele viss2 a nem térítendő támogatás)
beruházás kezdődhetett meg novemberben az Ipari
Parkban.
A 2011. július 31-én átadásra kerülő létesítményben 13
iroda, 8 műhely, oktatóterem, melegítő konyha segíti
majd a vállalkozásokat. Az üzemeltetési költségek
jelentős csökkentésére megújuló energia hasznosítására
napkollektorokat, napelemeket és hőszivattyúkat építenek
be.
A inkubátorház szerepe, hogy segítséget nyújtson a
betelepülő cégek számára helyiségbérlet és infrastruktúra
kedvezményes igénybevételével, továbbá irodai szol
gáltatások biztosításával. Segítséget nyújt bérlőinek meg
felelő partneri kapcsolatok kialakításában, ezáltal hozzá
járulva új munkahelyek létesítéséhez és a már meglévők
megőrzéséhez. Az inkubátorházat üzemeltető szak
emberek aktuális információkkal és tanácsokkal látják el a
vállalkozásokat, hogy azok életképesek maradjanak, és
hatékonyan működjenek az inkubátorház elhagyása után is.
A létesítmény üzembe helyezését követően az Ipari
Park menedzseri feladatait is el fogja látni, kedvező
feltételeket teremtve ezzel a már ott működő
nagyvállalatok és a később betelepülők számára.
A Nyírbátori Inkubátorház és Szolgáltató Központ meg
felel a Nyírbátor és térsége, valamint az Ipari Park területén
működő innovatív vállalkozások szolgáltatási igényeinek,
hozzájárulva ezzel a térség fejlődéséhez, gazdasági
felzárkóztatásához.

Az inkubátorház az induló kisvállalkozások kezdeti
támogatásának - eredetileg Angliából és az USA-ból
származó- elterjedt módszere.
Lényege, hogy a piaci viszonyoknál mesterségesen
kedvezőbb környezettel védi, óvja, segíti az induló kis
vállalkozásokat. Infrastruktúrát, helyet, szolgáltatásokat
biztosít, segíti az induló vállalkozás kritikus kezdeti
időszakát áthidalni.
Az inkubátorház létesítésével Nyírbátor Város Önkor
mányzatának fő törekvése, hogy a térségben rejlő innová
ciós lehetőségeket működő vállalkozássá, illetve termék-ké
fejlessze, üzleti alapokra helyezze, valamint az Ipari
Parkban működő, újonnan betelepülő kezdő, vagy új
fejlődési szakaszba lépő mikro- és kisvállalkozások
növekedési pályára állását elősegítse.
Már a Nyírbátori Ipari Park kialakításakor felmerült egy
szolgáltató központ létesítésének szükségessége. Később a
betelepülő vállalkozások megjelenésével egyre inkább
igényként fogalmazódtak meg olyan szolgáltatások, ame
lyeket éppen egy inkubátorház tudna biztosítani.
Az Inkubátorház alapkövét Dr. Czomba Sándor államtitkár,
E cél megvalósítására nyújtott be pályázatot az Önkor Balla Jánosné polgármester és Paládi Jenő a NYÍRÉP KFT.
mányzat, melynek eredményeként közel 400 millió Ft ügyvezetője helyezték le
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E g y ü ttm ű k ö d é s a j ö v ő é r t
Az oktatási intézmények végzős diákjai életük egyik legfontosabb dön
téseit kénytelenek meghozni a közeljövőben. Milyen hivatást válasszak?
Tovább tanulok vagy sem? Ha tovább tanulok, hol folytassam tovább a
tanulmányaimat? Ha nem tanulok tovább, milyen lehetőségeim vannak
az életben?
„Megfelelő embert a megfelelő helyre!” - A pályaalkalmassági elméletek elő
képének számító mondat 1855-ben hangzott el, Lyard angol alsóházi képviselő
szájából. A megállapítás kifejezi azt a statikus pályaalkalmassági felfogást, mely
szerint minden pályára, munkahelyre, pozícióra van egy alkalmas személy, aki
képes azt ellátni.
A jelmondat lényegét tekintve jelen korunkban is tartalmaz iránymutatást. A
törekvés ma is az, hogy egy adott munkakör betöltésénél a körülményekhez
mérten a legalkalmasabb munkavállaló foglakoztatására kerüljön sor.
„Melyik az a pálya, hivatás amelyben sikeres lehetek?”- teszik fel kérdést minden
pályaválasztás előtt álló fiatal.
Ezekhez a döntésekhez nyújt segítséget, ezekre a kérdésekre próbál választ gene
rálni az az együttműködés, amelyet az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Köz
pont Nyírbátori Kirendeltsége és a két helyi középiskola, a Báthory István Gim
názium és Szakközépiskola, valamint a Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző
Iskola és Kollégium alakított ki.
A munkaügyi kirendeltség által nyújtott segítő szolgáltatás a pályaválasztókat sze
mélyiségjegyein keresztül összekapcsolja a pályák világának szakmai követel
ményrendszerével. Ennek során felmérik az egyén különböző paramétereit,
adottságait, majd összevetik a pályák jellemzőivel és ezek alapján egyfajta elő
rejelzés születik arra vonatkozóan, hogy mely pályákon lesz az egyén a leg
sikeresebb.
Korunk fokozott kihívásai arra késztetnek minket, hogy olyan iránymutatást
tudjunk nyújtani, amelyek tudományos alapokon nyugszanak és tényleges
munkaerő-piaci igényeket elégítenek ki.
A pályaválasztási tanácsadást azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik nem tudnak ön
állóan dönteni továbbtanulásukról, pályaterveikről, illetve azoknak, akik meg
erősítést várnak az elképzeléseikről.
Munkaügyi Központ Kirendeltsége Nyírbátor

A Halottak
napi
kegyeleti
megemlé
kezésen
Balla Jánosné
polgármester
és
dr. Tóth
Árpád
jegyző
helyezte el
az
önkormányzat
koszorúját

N yírbátori
vállalkozások a megyei
TOP 100 között
2010-ben negyedik alkalommal jelent
meg a S zab o lcs-S zatm ár-B ereg
megyei TOP 100 kiadvány.
Az APEH Észak-alföldi Regionális
Főigazgatóság a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával
közösen, az Inform Média Lapkiadó Kft.
közreműködésével megjelent értékelésé
ben Nyírbátorban működő vállalkozások
is sikereket értek el.
A megyében 2009. év végén 18 262 társas
vállalkozás működött, jelentős részük Kft.
(8 248) és Bt. (4 978)
A 2009. adatok alapján készült össze
állítás, különböző szempontok alapján
rangsorolja a megyei székhelyű társas
vállalkozásokat.
A TOP 100 körébe tartozó cégek megha
tározása az értékesítés nettó árbevé
telének nagysága szerint történt. Ebben a
rangsorban a GASTOR Baromfi Kft. a
20. (2008-ban 32.), az MSK Hungary
Gép-gyártó Bt. a 29. (2008-ban 39.), a
Bátor-Trade Kereskedelmi és Szolgál
tató Kft. a 78. (2008-ban 70.) helyen vég
zett, rajtuk kívül először szerepel a TOP
100-ban az Éden 96. Kft a 86., aDevlon
Kft. a 92., és az Uralgó Kft. a 96. helyen.
A legnagyobb export árbevételt elérő
vállalkozások között az MSK Hungary
Gépgyártó Bt. a 10. (2008-ban 14.), a
legmagasabb adózás előtti eredmé
nyességben pedig a 3. (2008-ban 8.)
helyezést érte el.
A megye 100 meghatározóbb vállalkozá
sába tartozni nagy megtiszteltetés.
Köszönet és elismerés illeti a vállalko
zások vezetőit és dolgozóit, hogy
kiváló teljesítményükkel elérték a
Nyírbátort is megtisztelő eredmé
nyeket.

Újabb útfejlesztés
az északi városrészben
Európai és hazai pályázati, valamint
önkormányzati forrásokból épülhet
meg az Északi városrészben a Görög
temető utca.
A 84 millió Ft értékű fejlesztés keretében
csaknem 800 m hosszú, 6 m széles szilárd
burkolatú út építésével egyidejűleg
megvalósul az utca teljes körű zártrend
szerű csapadékvíz elvezetése is, a József A.
utcai csadakozásnál gyalogosátkelő létesül.
A befejezéshez közeledő beruházással ja
vul a térség és a városközpont közúti kap
csolata, bár még így is jelentős a bur
kolatlan utak aránya ebben a városrészben.
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AZ ISKOLÁRÓL
A vörösiszap által
károsodott településeken
élő gyerekek
táboroztak városunkban
Az október elején bekövetkezett termé
szeti katasztrófa Nyírbátor lakosságát
is megrendítette. A közvetlen segítségnyújtást szorgalmazva a Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Területi Szervezete az
őszi szünet idejére tábort szervezett a ka
tasztrófa sújtotta területen élő gyerekek ré
szére, így a nyírbátoriak vendégszeretetét
élvezhette a Kolontárhoz közeli Somlóvásárhelyrőlló 10-12 éves korú gyerek 2 kí
sérőjükkel.
Adományozók és önkéntesek sora vállalt
részt a szervezésben. Közülük kiemelt tá
mogatók voltak: Nyírbátor város Önkor
mányzata, az „Értetek” Karitatív Egye
sület, a Kakukk Étterem, a Csekő Kávéház
és a Sipos Cukrászda.
A Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben
díjtalanul vendégeskedhettek a gyerekek a
Camping kényelmes apartmanjaiban. A
Kulturális Központ és az önkéntesek köz
reműködésével a gyerekek sok színes, vál
tozatos programban vettek részt.
A szervezők köszönetüket fejezik ki az
önkéntesek és támogatók segítségéért.

N y ír b á to r
a Spa & W ellness k iá llítá so n
november 12-14. között rendezték meg
Budapesten - idén 9. alkalommal - a SPA &
Wellness kiállítást, ahol az Észak-alföldi
régió a Dél-alföldi régióval közös standon
jelentette meg a Puszta egészségturisztikai
kínálatát. Az Észak-Alföld gazdag termálvíz
kincse, fürdői, gyógy- és wellness szállodái
irán t nagy érdeklődés m utatkozott.
A kiállításon a Nyírbátori Sárkány Wellness
és Gyógyfürdő és Kemping is bemutat
kozott. Bízunk benne, hogy ennek hatására
is egyre több látogató érkezik hozzánk, hogy
megismerje gyönyörű fürdőnket és eltöltsön
pár napot a megújult kempingben, valamint
felfedezze a város történelmi értékeit: a
hamarosan megújuló Református és Mino
rita templomot, a Várostörténeti sétányun
kat és a Báthoriak korát bemutató történel
mi tárlatunkat, a Báthori Panoptikumot.

Karácsony hava van. Mindent betölt és
átitat az ünnepi készülődés, a karácsonyvárás.
Nincs ez másként az iskolában sem.
Ilyenkor az ünnepek előtt, a naptári év
végéhez közeledve jut idő arra is, hogy
végiggondoljuk az eddig elvégzett
dolgainkat.
„Az iskola akkor jó, ha azt lehet benne
megtanulni, amire valóban szükségünk
van” - ez Hartmut Von Hentig meg
szívlelendő gondolata. Nagy a nyüzs
gés a nyírbátori Nevelési-Oktatási
Intézményekben hisz az óvodások,
iskolások az ünnepi készülődést
tanulják - tapasztalják meg sok-sok
rendezvényen keresztül. Az egyhá
zakkal közös szervezett rendezvé
nyekkel várják a karácsonyt.
Az integrált intézményben nemcsak az
ünnepi készülődés az egyetlen prog
ram, hanem felkészülés a középiskolai
felvételikre, a félév sikeres zárására.
Az elmúlt napokban vendégek voltak
az iskolában, a szülők nyílt tanítási nap
keretében tekinthettek be gyermekeik
mindennapi munkájába, az új peda
gógiai módszerek alkalmazásába, a já
tékos csoportokban történő tanulás
sajátos hangulatába.
Nemcsak a nyílt tanítási napokra, ha
nem játékos sportdélutánokra, iskolai
ünnepségekre, szülői fórumokra, pá
lyaválasztási szülői értekezletekre, fo
gadó órákra invitálta őket az isko
lavezetés. A kölcsönös együttműködés,
a partnerség lehet a kulcsa a sikeres
nevelésnek és oktatásnak.
Immár a m ásodik magyar-angol
kéttannyelvű osztály kezdte meg
tanulmányait szeptemberben. Nagy
örömmel fogadták az elsősök szülei az
úszásoktatást, s hogy mennyire jól si
került megtanulniuk az eltelt hónapok
alatt az úszás fortélyait, arról ha
marosan nyílt tanítási napon adnak
majd számot a gyerekek.
A napokban „Manó-Avatáson” fo
gadták teljes jogú iskolássá az első osz
tályosokat, mert a szeptemberi becsengetés óta bebizonyították, hogy
méltóak erre.

A tanulók eredményességének érdeké
ben folytatódik tovább a nem szakrendszerű oktatás az 5. és 6. év
folyamon. Az ebben rejlő lehetőségek
nagyon sokfélék a kompetenciák és
alapkészségek továbbfejlesztésére.
Számos szakkör közül választhatnak a
diákok. A szakkörök és a házi ver
senyek, a tehetséggondozást szol
gálják. Természetesen a hátrányos
helyzetű tanulók felzárkóztatására is
nagy hangsúlyt fektet az intézmény,
hiszen fejlesztő pedagógusok fog
lalkoznak velük. Hogy a 8. osztályosok
továbbtanulása is sikeres legyen,
számukra előkészítő foglalkozásokat
tartanak a szaktanárok magyarból és
matematikából.
Szólnunk kell még a szakmai bemutató
órákról, amelyek célja a módszertani
kultúra gyarapítása, s egymás mun
kájának jobb megismerése. A nyír
bátori pedagógusok, legyenek ők böl
csődei, óvodai, általános iskolai vagy
művészeti iskolai dolgozók, vala
mennyien a rájuk bízott gyerekekért te
vékenykednek a legjobb tudásuk
szerint.
Az intézmény vezetése köszönetét
mond mindenkinek, aki a 2010-es
évben támogatta a munkáját: így a
fenntartó önkormányzatnak, a szülők
nek, az együttműködő szervezeteknek
és mindannyiuknak.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog 2011 -es évet kívánunk!
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25 éves a családsegítés N yírbátorban

SZÜLETÉSNAP
B á th o r i Istv á n
N y u g d íja s K lu b b a n

A kitüntetettek között középen Nyitrai Imre helyettes államtitkár
A Kistérségi Szociális és Pedagógiai
Központ keretében működő nyírbá
tori Családsegítő Szolgálat ebben az
évben ünnepelte működésének 25.
évfordulóját. Kísérleti jelleggel az
országban az elsők között kezdte meg
tevékenységét 1985-ben. A jeles
évfordulót november 24-én konfe
rencia keretében ünnepelték meg.
Balla Jánosné polgármester nyitó
beszédét követően a családsegítés éle
tében aktív szerepet betöltők em
lékeztek meg az elmúlt 25 év törté
néseiről, majd a díjátadó következett.
Emlékérmet vehetett át Hajnal Ferencné
a Városi Szociális Központ, majd a
Kistérségi Szociális és Pedagógiai
Központ volt Intézményvezetője,
Polyákné Borsi Anna Szociális Iroda és
Gyámhivatal vezetője és Nyírbátor
Város Önkormányzata. Posztumusz
emlékérmet adományoztak Oszlánszky Sándornénak 23 éves elhivatott

i * 1

Évzáró bál
karácsonyi hangulatban
Zenés-táncos összejövetellel búcsúz
tatta az óévet a Nyírbátori Határőr
Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület. A
közösen elénekelt karácsonyi dalok a
múltba, a kántálás, a bedehemezés idő
szakába repítettek vissza bennünket.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után
felidéztük az év legemlékezetesebb

családgondozói munkájáért, szol
gálatáért. Emléklapot, oklevelet ve
hetett át Pásztor István a családsegítés
kialakításáért, a Szociális Iroda és
Gyámhivatal a 25 éves elhivatott szak
m ai együ ttm ű kö d ésért, Bodogán
Györgyné a családsegítés szakmai beve
zetésért, családgondozói munkájáért,
és Kiss Istvánná gazdasági vezetői
munkájáért. A Báthory István Gim
názium és Szakközépiskolának és a
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és
Kollégiuma részére „Kortárssegítő
Bázisiskola” címet adományozott az
intézmény.
„Megegyezés a szociális ágazatban”
címmel előadást tartott Nyitrai Imre
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Szociálpolitikáért felelős helyettes
államtitkára. Ezt követően Berényi Pata
szupervizor, családterapeuta -„Család,
ahol jó élni” című - előadását hallgat
hatták meg a megjelentek.
esem ényeit: a kirándulásokat, a
múzeum- és iskolalátogatásokat, a név
napi, születésnapi köszöntéseket, a vá
rosi rendezvényeken való nagyszerű
szereplést, a nyugdíjas egyesületi verse
nyeken elnyert számtalan díjat és ku
pát, a Szent Lászlóról és a volt Határőr
ségről, valamint a halottainkról történő
illő megemlékezéseket, az erdőbényei
testvéregyesülettel eltöltött kellemes
órákat. Volt mire visszatekinteni. A nó
taverseny végleg feloldotta a hangula
tot. A magunk által összeadott aján
déktárgyak tombolasorsolása után
éjszakába nyúló, önfeledt mulatozás
vette kezdetét.
Vincze István

2010. november 26-án ünnepelte a
Báthori István Nyugdíjas Klub meg
alakulásának 30 éves évfordulóját. A
rendezvényen jelen voltak az egykori
vezetők, volt és jelenlegi klubtagok,
társegyesület vezetői, a m egyei
szervezet képviselői.
A Klub 1980-ban alakult 20 fővel. A
foglalkozásokat eleinte a régi Mű
velődési Központ Kossuth u. 30. szám
alatti Klub-házban tartották. Pár év
alatt 75 főre emelkedett a klubtagság. A nyugdíjasok örömmel
töltötték szabadidejüket egymás
társaságában, színes programokat
és kirándulásokat szerveztek. 1996tól a csoportnak a Városi Szociális
Szolgálat adott helyet. Mai napig a
Családsegítő Szolgálat Édesanyák
u. 3. szám alatti klubtermében ta
lálkoznak heti rendszerességgel a
klubtagok.
A jubileumi rendezvényükön köszön
tőt mondott Bartha Edina, a Kis
térségi Szociális és Pedagógiai Köz
pont Intézményvezetője. Az „Életet az
Éveknek” Klubszövetség megyei veze
tője, Gidófalvy Albert emléklapokat
adott át a volt vezetőknek, régi klub
tagoknak és a Nyugdíjas Klubnak.
Hajnal Ferencné, aki a Városi Szoci
ális Szolgálat vezetője volt, vissza
emlékezett az elmúlt évtizedekre. Az
ünnepi műsort a Fáy úti Óvoda Hagyo
mányőrző Csoportja és a Nyugdíjas
Klub jelenlegi és volt tagjai adták. Fel
léptek: Nyíri Mihályné ének, KovácsJózsef né
ének, Erdei Istvánná vers, ének, Petró Imréné
ének, Kincs Jánosné ének, Somos Jánosné
vers, Picyjl Mihálnyé vidám jelenet, Gidófalvy
Albertné vers, Seres Jánosné vers, Veres Ist
vánná vers, Bartha Ferenc vers. Az ünnepi
ebéd után a nyugdíjasok jókedvűen
mulatottak élőzene kísérete mellett.
Kovácsné Posta Enikő
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É w égi rendezvények
Városi Mikulás Nap
December 5-én gyerekzsivajtól volt hangos
a Kulturális Központ épülete, itt került meg
rendezésre a Városi Mikulás Nap. Az au
lában felállított ugráló légvárban szórakoz
hattak a gyerekek, filmvetítésen vehettek
részt, kézműves foglalkozáson készíthettek
karácsonyi díszeket. A lépcsőpiramison közvedenül a Talán Teátrum előadása után Balla Jánosné polgármesterasszony beszé
dét követően gyúltak fel az ünnep fényei, így
a Szabadság tér azóta is igazi díszkivilágítás
ban pompázik. Később a kisebbek szemé
lyesen is találkozhattak a Mikulással és a Fő
krampusszal, akiktől szaloncukrot és csoko
ládémikulást kaptak.
A Kulturális Központ és Nyírbátor Város
Önkormányzata asztali dísz készítő ver
senyt hirdetett, melyre 109 dísz érkezett 13
óvodából és iskolából. A beérkezett műve
ket a Mikulás napi rendezvényen is meg
csodálhatták a látogatók, majd a díjazottak
átvehették az ajándékaikat. A rendezvény
zárásaként a Star Wars Jedi suliban is részt
vehettek a gyerekek, ahol elsajátíthatták an
nak a technikáját, hogyan kell „legyőzni” a
sötét oldalt.
Bátori Karácsony
December 18-án a Báthori Várkastélyt és a
két templomot - minorita és református összekötő történelmi sétányon került
megrendezésre a Bátori Karácsony. Bár a
sétány hivatalos átadására csak a tavaszi tu
risztikai szezon kezdetekor kerül sor, a láto
gatókat már a történelmet életre keltő
szoborcsoportok között vártuk színes
karácsonyi műsorral. Az odalátogatóknak
zsíros kenyérrel, forralt borral és meleg

teával is kedveskedtek a szervezők és
nyírbátori civil szervezetek.
Z.U.P. koncert a Club 68-ban
December 26-án a Z.U.P. ad fergeteges kon
certet a Club 68-ban. A Z.U.P. (korábban
Záhony Unplugged Project) A sok stílusba
belekóstoló zenekar 2007-ben alakult az or
szág észak-keleti csücskében, Záhonyban.
Repertoárjukban a legváltozatosabb zenei
stílusok remekei kerülnek újraértelmezésre,
legyen az pop, rap vagy rock - új köntöst
kap. A zenekar feltett szándéka, hogy egyre
érdekesebb és ritkán játszott zeneszámokat
adjanak elő. Évente 70 koncertet adnak, az
ország számos pontján megfordultak, a leg
több nagy nyári fesztiválon (Efott, Azfeszt,
Campus, Hegyalja, stb.) is folyamatosan
jelen vannak. A jó hangulat és az önfeledt
szórakozás garantált!
Csókos asszony

„Mi muzsikus lelkek, Van a Bajsza utca sarkán
egy kis palota, Látta-e már Budapestet éjjel, As%s^onj, asszony, csókos asszony, Los Angeles, Éjjel
a^omnibus^tetején... ”
A 2010-es esztendőt zárja Ön is egy kiváló
operettel, a Csókos asszonnyal! Élje át a
Pünkösdi Kató és Dorozsmai Pista igazi
pesti, romantikus szerelmi történetét a
Nyírbátori Kulturális Központban. Decem
ber 30-án a három felvonásos operett elő
adás során zseniális örökzöld slágerek csen
dülnek fel, melyek önmagukban is elegen
dőek a felhődén szórakozáshoz, az European Operett sikerprodukciójában minder
ről még a látványos rendezés, remek táncok,
a sziporkázó humor, na és a sztárszerep
osztás is gondoskodik. Főbb szerepekben:
Pohly Boglárka, Magócs Ottó és Jankovits
József.

A Báthori Várkastély
és Panoptikum elnyerte
az „Észak-alföldi régió
ajánlásával”
& ^ A\ kitüntető címet
A Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi
Regionális Marketing Igazgatóság
2010. december 8-án, Hajdúszobosz
lón az Aqua-Palace Élményfürdőben
tartotta hagyományos évzáró szakmai
rendezvényét, ahol az „Észak-alföldi
régió ajánlásával” pályázat nyertesei
átvehették díjaikat.
A minősítés megszerzésére 2002 óta min
den évben pályázatot írnak ki azzal a céllal,
hogy olyan, az Észak-alföldi régió turiz
musához kötődő termékeket, hagyományőrző rendezvényeket és egyedi szolgálta
tásokat kutassanak fel, amelyek méltán
képviselik a régió értékeit.
Az „Észak-alföldi régió ajánlásával”
kitüntetett szolgáltatók 2010-ben ren
dezvény kategóriában: Martfű Termál SPA
- ÖrökZöld Tisza Fesztivál, Martfű,
Főnix Rendezvényszervező Nonprofit
Kft. - Debreceni Jazznapok, Debrecen.
Szolgáltatás kategóriában: Nyírbátori
Kulturális Nonprofit Kft. - Báthori
Várkastély és Panoptikum, Nyírbátor.
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati
Központ, Cserkeszőlő. Hungarospa
Hajdúszoboszlói Zrt. - Aqua-Palace
Élményfürdő, Hajdúszoboszló.

A Tinódi Vegyes Kórus második nívódíja
„Pár hangnyi dallamok, mintha kőbe vésve állták volna századok viharát” (Kodály
Zoltán) mottóval rendezték meg ez év november 6-án az ”V. Kállai Kettős kórustalálkozót, melyen a tizenegy kórus között a városunk Tinódi Vegyes Kórusa is
részt vett, immár sokadik alkalommal.
Délután folyamán mi is elhelyeztük kegyeleti koszorúnkat Kodály Zoltán emléktáblája
előtt, ahol az ismert Kállai Kettőst is közösen elénekeltük.
A rendezvénynek a református nagytemplom adott otthont neves zsűri előtt, akik
minősítették a kórusok előadásait. Kórusunk 34 évi történetében, immár másodszor
részesültünk NÍVÓ díjban.
Jelenleg heti kétszer két órás próbával készülünk az Adventi hangversenyre, mely ez évben
a görög katolikus templomban került megrendezésre december 19-én 18 órától. Előtte 17én az Idősek Otthona lakóit köszöntöttük hangversenyünkkel, majd 20-án Nyírvasváriban
a görög katolikus templomban adtunk önálló adventi koncertet.
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