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Munka négyszáz embernek

Az első forduló:
április 9., vasárnap
Sólyom László köztársasági elnök
bejelentette az országgyűlési válasz
tások időpontját. Az állam fő az első
fordulót 2006. április 9-ére, a m áso
dik fordulót április 23-ára tűzte ki.
A választások időpontjának bejelenté
sével a kampány hivatalosan is megkez
dődött.
Arról, hogy milyen választást szeret
nénk Sólyom László újévi beszédéből
idézünk:

„2006 választási év lesz. Tavasszalpar
lamenti képviselőket, októberben önkor
mányzati képviselőket választunk. Vegyük
komolyan a választásokat!Ez az az alkalom,
am ikor döntési helyzetben vagyunk
mindannyian. M ost hatalmazzuk fel mi,
választópolgárok a pártok képviselőjelöltjeit arra, hogy korm ányt állítsanak,
illetve hogy négy éven keresztül törvé
nyeket hozzanak. (...) Én arra lennék
büszke, ha Magyarországon nem lehetne
lejárató kampánnyal választástnyerni. (...)
Demokratikus, alkotmányos pártok ver
senyeznek, s nem viszi romlásba az orszá
got, bármelyik győz is. ”

Hamarosan benépesül a tavaly m egépített üzem a N yírbátori Ipari Parkban

A N y írb á to ri Ipari P arkban tavaly
mintegy 500 millió forintos beruházással
megépített új üzem ezidáig üresen állt.
Mészáros Gyula ügyvezető igazgató lapunk
megkeresésére elmondta: egy nyugat-európai
autógyár Magyarországon kiírt pályázatát
elnyerve, hosszú távú szerződés keretében a
cég bérmunkában autókábel kötegeket gyárt
m ajd, a m egrendelő által b iz to síto tt
alapanyagokból. Jelenleg a m unkások
toborzása zajlik, s az első száz ember képzése
január második hetében már megkezdődött.
A kéthetes elméleti oktatást a fővállalkozó
szakemberei Nyírbátorban tartották, ezt
kéthetes gyakorlati képzés követi, a kinti
gyárban. Ennek végeztével, február 4-én
szállítják Nyírbátorba az első szerelősort, s

útavatások városunkban
Két jelentős útavatás volt a közelmúltban.
♦ A B áthory Várkastély rekonstruk
ciójához kapcsolódóan elkészült a Bátori
utca-Édesanyák útja csomópont felújítása.
♦ A kormány „1 forinthoz 1 forint” prog
ramja keretében új aszfaltburkolatot kapott
a Vágóhíd-, a Sóhordó-, valamint a Hu
nyadi utca és a Kisbogáti út egy szakasza.
A beruházás 65 millió forintba került.
M indkét rekonstrukciót Veres János
miniszter és Balla Jánosné polgármester
avatta fel.

február 6-án indul a termelés, 40 emberrel.
Mészáros Gyula elmondta: a következő
gépsort március elején telepítik, ezzel újabb
44 ember állhat munkába. Az elkészített
ütemterv alapján pedig —május első hetére
—már 192 dolgozó számára tudnak munkát
biztosítani. A megrendelés volumene szerint
— mondta az igazgató —összesen mintegy
400 alkalmazottat tudnának foglalkoztatni.
Kérdés azonban, sikerül-e ennyi embert a
térségben összetoborozni. Mészáros Gyula
eddigi tapasztalatai azt mutatják: hiába a
magas munkanélküliségi ráta, egyáltalán nem
könnyű stabil, m egbízható m unkaerőt
találni, olyat, akire hosszútávon számítani
lehet —márpedig a megrendelőnek erre van
szüksége.
Az első száz em b ert N y írb á to rb ó l
válogatták, a következő turnust a Nyírbátor—
Nyírlugos közötti településekről keresik. Az
alapkövetelmény nem magas. Betanított
munkásokra van szükség, nyolc általánost
végzett embereket keresnek, napi nyolc órás
m u n k ára, két m űszakban. A bérezés
teljesítmény szerint történik, a 100 százalékos
teljesítményért a minimálbérnél magasabb,
nettó 65 ezer forintot fizetnek, magasabb
teljesítménnyel pedig akár 20 százalékkal
többet is lehet kapni.
Egyáltalán nem elhanyagolható tényező,
hogy a munkakörülmények rendezettek, a
gyártás során sem m iféle káros anyag
kibocsátás nem történik, sem a környezetre,
sem az emberre nem veszélyes a tevékenység.
Nyírbátorban tehát a lehetőség adott: csak
élni kell vele!
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Térségünkben az M3-as

új köntösben

Tisztelt Olvasónk!
Nyilván első pillantásra észrevette, la
p u nk januári száma, amelyet m ost kezé
ben tart, új külsőveljelent meg. A zt jelzi,
hogy városi újságunk a tíz önkormány
zati lapot töm örítő Kölcsey Lapcsoport
hoz csatlakozott egy még jobb újság ké
szítése érdekében. Új a kiadó és a felelős
lapszerkesztő, de —természetesen —a hite
les helyi tájékoztatás igénye továbbra is
elsőrendű céljaink k ö z ö tt szerepel.
Reményeink szerint azonban a változás
kihat majd a tartalomra is. Szeretnénk
gyarapítani a szűkebb lakókörnyezetről
szóló tudósítások számát, alkalmanként
kiegészíteni olyan kistérségi, megyei és
régiós híradásokkal, amelyek hatással van
nak az itt élőkre. Rendszeresen beszámo
lunk majd a fontos helyi döntések hátte
réről. A zt akarjuk, hogy a lap hasábjairól
több, a településért tenni kész lokálpat
riótát ismerjenek meg, még többet tudja
nak a helyi civilszervezetek m unkájáról,
s olvasóink is gyakrabban hallassák sza
vukat a település újságjában. M indezek
mellett a Kölcsey Lapcsoport révén olyan
további információkat is közölhetünk,
amelyekhez korábban az egyes lapok nem
jutottak hozzá.
Még két újdonság: lapunk a Kölcsey
Televízió honlapján újságoldal formá
tumban is fölkerül majd a világhálóra,
településünk sok híre pedig a képújság
oldalaira, tehát olvashatóvá válnak azok
számára is, akik elköltöztek a szülőföldről,
éljenek m ost akár a fö ld túloldalán. Ké
rem, fogadják olyan bizalommal a város
lapjának megújult számát, amilyen jó szán
dékkal az újságírók, szerkesztők készí
tették azt.
K
M

a r ik
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A z M 3-as a u tópálya térség ü n k et é r in tő sza k a sza

Az M3-as autópálya-építés a m egyénk
ben zajló egyik legnagyobb beruházás,
amely érinti településünket is. A közel
múltban a megyei közgyűlést az építke
zés jelen leg i állásáról tájékoztatták a
Nem zeti Autópálya Rt. vezető szakem 
berei.
Ezt az alkalmat használtuk ki, hogy a leg
frissebb információk mellett térségünket
érintő részletesebb tájékoztatást is kérjünk
az egyes szakaszokkal foglalkozó szakem
berektől.
Nyírbátor jó helyzetbe kerül, mert Ófehértónál lesz majd célszerű felhajtani az autó
pályára, s itt az eredeti tervekhez képest váro
sunkhoz közelebb került a nyomvonal.
Nyíregyháza—Ófehértó között ugyanis egy
kettős nagy kanyar lesz, amely a harangodi
víztározó, illetve a napkori vadaspark
kikerülése miatt utólag került a tervekbe. A
részletek:

különleges műemléki feltárás

A Báthory-család
Nyírbátor beruházásai mellett van egy
különleges m űem léki feltárás, am ely
től sokat vár a város.
Részben azért, mert egy felbecsülhetetlen
értékű épületet mentenek meg, egyúttal egy
Európa-hírű műemlék együttest hoznak
létre. A református templom környeze
tében történt korábbi kutatások eredmé
nyeit megerősítették a most folyó ásatások,
melyek szerint itt a Báthory-családnak egy

négy épületből álló várkastélya volt. Ennek
eleme az ebédlőpalota, amely az egész Ti
szántúlon az egyik legértékesebb reneszánsz
épület lehet. Uniós forrásból, az Orpheusprogram keretében kapott a város egy egymilliárd forintot érő lehetőséget.
Párját ritkító műemléki, turisztikai köz
pont körvonalazódik településünkön, s
minden remény megvan rá, hogy minden
nek egy része a nyárra már valósággá is
váljék.

Görbeháza—Nyíregyháza: az autópálya
187—226 km közötti szakasza 80 milliárd
forintba kerül, a szerződéses határidő 2006.
december 3 1-e; az átadás feltehetően néhány
hónappal később lesz. A tél lelassította a
munkát, de most is dolgoznak. A szakaszon
32 híd létesül, ebből elkészült 25 híd próba
cölöpözése, a hidak felét már a szerkeze
tépítők vették birtokba.
Nyíregyházi elkerülő szakasz: két részre
tagolható (az autópálya 226—234 km közötti
szakasza, amely Nagykálló határában van és
a 403. számú, 15 kilométeres keleti elkerülő
út Nyírturáig), mindez 33 milliárd forintba
kerül, s a határidő 2006. március 31. A teljes
szakaszon dolgoznak, 18 híd is épül. Az autó
pálya-szakasznál feltehetően némileg késik
majd az átadás, viszont a keleti elkerülő út
átadása várhatóan a szerződés szerinti hatá
ridő előtt megtörténik. A Nagykálló határá
ban épülő, a felüljáróval már részben meg
nyitott csomópont az egyik legnagyobb lesz
a megyei szakaszon, hiszen az ukrajnai kami
onforgalom itt fordul majd nyugat felé.
Nyíregyháza—Vásárosnamény. (az autó
pálya, illetve autóút 234—279 km közötti
szakasza). A legérdekesebb kérdés: mennyi
az autópálya? A Nemzeti Autópálya Rt.
szakemberei szerint az építésről rendelkező
2003. évi törvény alapján végig 2x2 sávos
autóút.
Gazda László országgyűlési képviselő, a
megyei közgyűlés elnökének bejelentése
szerint viszont a megye eredményes lob
bizása folytán Vajáig teljes értékű autópálya
épül. Itt csatlakozik majd az M3-ashoz a
tavalyi magyar-román tárgyalások eredmé
nyeképpen már törvénybe iktatott Nyír
egyháza—Szatmárnémeti—Nagybánya közötti
gyorsforgalmi út, amelynek előkészítését
2006-ban indítják.
M. S.
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„Sikeres, jó évre számítok... "
Több jeles évforduló, m illiárdos össze
gű állam i beruházás, újabb ip artele
pítés. Többek között ez jellem zi 20 0 5 /
2006 fordulóján Nyírbátor városát —
derül ki B alla Jánosné polgárm ester
évösszegző, évnyitó interjújából, am e
lyet a város lapjának adott.
—A 2005-ös esztendő szerencsésen zárult,
mondhatjuk azt is, hogy sikeres volt, amit
tavaly a nyírbátori önkormányzat elért —
kezdte az értékelést a polgármester. —Ennek
alapja, hogy a város életében az eddigi leg
nagyobb költségvetéssel gazdálkodtunk, 4.8
milliárd forinttal, tehát az elmúlt két-két és
fél évben megduplázódtak anyagi alapjaink.
Ez a növekedés elsősorban a nyertes pályáza
tokon szerzett uniós, illetve nekünk ítélt
költségvetési forrásoknak —köztük a műve
lődési ház építésére kapott egymilliárdos
címzett támogatásnak —köszönhető.

Évösszegző,
évnyitó
polgármesteri
interjú

B alla Ján o sn é

— Tehát épül Nyírbátor új, többcélú m ű
velődési háza, amely m ár m éltó lesz az
egyébként nagy kulturális hagyományokkal
rendelkező településhez. És —részben a vé
letlen folytán —egyjeles évfordulókban gaz
dag esztendőben avathatják...

bereket hoznak. így van például bérlőkije
lölési joga a Határőrségnek, amely az egyik
legnagyobb munkaadó a városban. Ha laká
sokról beszélünk, feltétlenül meg kell említeni
a panelprogramot. Kilenc lakóközösség el
kezdte a felújítást, tizenöt újabb pedig nyert
a pályázaton, így csaknem négyszáz lakást
— Valóban, ez az év kivételesen gazdag korszerűsíthetünk e program keretében, ami
lesz. Negyven éves a Nyírbátori Zenei Na a bennlakó családok és a városkép szempont
pok, harminc éves lesz a Tinódi Vegyeskar, jából egyaránt fontos.
— Máris elhangzott a kulcsszó: pályázat, h uszonöt éves m últra tekint vissza az
— A megyében az országos átlag feletti
hiszen jó pályázatokkal megtöbbszörözhetők Ütőegyüttes és Koncertíúvószenekar, tíz éves
a rendelkezésre álló pénzek. Hogyan a Mazsorett csoport, s a Talán Teátrum is, munkanélküliség van. Nyírbátort hogyan
érinti ez?
amely egy színvonalas amatőr színház.
készülnek az önök pályázatai?
—Körülbelül ezer ember szeretne munká
— M indez csak egyik része az élhető vá
—Amikor az új városvezetés megkezdte a
munkát, az elsők között értékeltük ezt a terü rosnak, hiszen rendkívül fontos a lakás- ba állni. Sajnos ez a szám tavaly emelkedett,
mert a Ruggeri Cipőgyár bezárt és ott 400
ember vesztette el állását. Egy részük munká
ba tudott állni a régi gyár területén létre
hozott két munkahelyen, de lényeges válto
zást az újonnan létrehozott ipari parktól
várunk, amely hamarosan 400 embernek ad
m u n k á t. Ja n u á rb a n m ár av atju k a
kábelgyárat, az első dolgozók betanítása már
tart. Reméljük, mihamarabb újabb üzemek
is választják majd a mi ipari parkunkat.
— Művelődési ház ésgyár avatásávalindul
az esztendő. Melyek a további legfontosabb
terveik?

Ú jévi jó k ív á n sá g g a l k ém én ysep rő k já r ta k városunk p o lg á rm este rén él
— Csak címszavakban: első sorban az
letet. M egfordítottuk a régi gyakorlatot.
Nem azt nézzük, hogy milyen pályázatot ír
ki a megye, a régió, vagy mások, és arra meg
próbálnánk ráilleszteni valamit. Éppen for
dítva tesszük: a számunkra fontos dolgokat
gyűjtjük csokorba, azokból projekteket alko
tunk, s azokat nyújtjuk be, ha alkalom nyílik.
Annak érdekében, hogy ez szakszerű és ered
ményes legyen, a városfejlesztési csoportnál
létrehoztunk egy irodát, ahol különböző ké
pesítésű szakemberek dolgoznak, akik jára
tosak az önkormányzati és az uniós ügyekben
is. Ráadásul nem csak a pályázás a feladatuk,
hanem a nyertes pályázat menedzselése, a
közbeszerzési eljárások, az egész beruházás
lebonyolításának figyelemmel kísérése.

helyzet, a munkahelyek gyarapodása is. E útépítés, mert ebben lemaradásunk van,
ugyanakkor egy jó korm ányprogram is
téren milyen eredményeik vannak?
támogatja. Reméljük, hogy az épülő új

— A pezsgő kulturális élet csak akkor ér körforgalom megnyeri a lakosság tetszését.
valamit, ha a város gazdasági alapjaiban is
erős, munkahelyet, itth o n i letelepedési
lehetőséget kínál a fiataloknak. Két jelentős
eredményt emelnék ki. Megépült a 36 lakásos
fecskeház, ami nagyon jelentős a közös életet
kezdő fiatal családoknak. A pénzügyőr lak
tanya helyén az ipartelepítéssel ide érkező
szakemberek számára felújítással és új építéssel
hoztunk létre egy nyolclakásos épületet. Ezzel
párhuzamosan a helyi lakásrendeletet is úgy
alkottuk meg, hogy a város szempontjából
fontos munkáltatókat is segítsük, ha szakem

A belvíz- és csapadékvíz-elvezetés szervezett
megoldása is kiemelt feladat. Megkezdődik
a szelektív hulladékgyűjtés. A kultúra
területén pedig szinte biztos, hogy a már
térségire szélesedett zenei n a p o k k a l
bekerülünk a támogatott nagy fesztiválok
körébe. M in d en o k u n k meg van azt
feltételezni, hogy a blues fesztivál, a motoros
találkozó, az utcaszínházi fesztivál több ezer
érdeklődőt vonz majd Nyírbátorba az idén
is. Sikeres, jó évre számítok.
M. S.
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Strém Kálmán
emlékére

É vindító fórum ra in vitálta a z in tézm én yek és cégek v eze tő it ja n u á r 10-én N y ír
bátor polgárm estere és alpolgármesterei. A rendezvényt, m ely j ó alkalom a közös
teendők megvitatására, első ízben tavaly szervezték, hagyom ányterem tő szándékkal.

Versenyképesek lehetünk
B o t o n d • A m agyar m ezőgazdaságot sokan féltették az uniós
csatlakozástól, miközben mások azt ál
lították, hogy m ind a m agyar föld,
m ind az itten i g a zd á lk o d ó k ig en is
képesek versenyezni a nyugat-európai
term előkkel. Az adatok ma inkább a
derűlátókat igazolják.

L ányi

Megyei helyzetképet kértünk Ttemendi
Lászlótól, a megyei Földművelésügyi Hi
vatal vezetőjétől.

—Milyen évet zártunk?
—Egyértelműen nehéz esztendő volt, de
ez nem a panaszkodás hangja. Harminc éve
dolgozom az ágazatban, valamilyen ok miatt
egyik évről sem lehetett elmondani, hogy
minden sikerült. Tavaly például a fagykárok
miatt a meggy- és almatermés 50-70 száza
lékkal csökkent. Ezt ellensúlyozta az ipari al
ma jó felvásárlási ára, de ami még fontosabb:
40 ezer tonna almát hűtőházban tároltak be,
jól halad az értékesítés. A csapadékos nyár
nehezítette a betakarítást, de a hektáronként
4,3 tonnás búzatermés jónak minősíthető,
kukoricából pedig m inden idők legna
gyobb termése került a magtárakba. Ráadá
sul mind a tárolást, mind az értékesítést elő
segítette, biztossá tette az unió intervenciós
alapja. A kiegyensúlyozott ősz, az időben
történt vetések pedig erre az évre adnak
reményt.

D em en d i L ászló
res pályázatra összesen 38,8 milliárd forintot
fizettek ki 2005-ben. Ez a 2001-es támoga
tások háromszorosa. Ezen belül említhetem
az előcsatlakozás 3,9 milliárdját, az agrár
vidékfejlesztési program 8,5 milliárdját, a
nemzeti vidékfej-lesztési terv alapján jutott
3,5 milliárd forintot. Igen lénye-ges, hogy a
no rm atív alapon járó terület-alapú és
állattenyész-tési tám ogatásnál megyénk
gazdálko-dói 32 641 sikeres pályázat alapján
12,8 milliárd forinttal gyarapodtak.
—

M i a tanulság a jövőre?

—Például az, hogy újra felértékelődőn a

A z agrártermelés támogatása évtizedes gazdálkodók szaktudása, piacismereté Ai 4
vitakérdés. A z uniós lehetőségekkel hogyan képesek magas színvonalon lenni lm. ázol
versenyképesek, tudnak fejle'./trni I t \ se gíti
élt megyénk?
—

— A csatlakozás előtt nem reméltük, hogy
a pályázatok révén ennyi pénz jut az ágazatba.
Imponáló az összegzés, amely szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 92 812 sike

a kormány mezőgazdaságra vonatkn/<> 1 lé
pés programja is. Magam a n a kerek i m n < k n
termelőt, hogy ismcijr meg lobban t$ uniói
támogatási rendszert, m m , most nwynyth
pályázati lehetőségek nmét b**im*t iMMMtil

Éppen negyven évvel e ze lő tt, 1967-ben in
dult útjára a Nyírbátori Z en e i Napok,
később a Nyírbátori Ifjúsági Vonós Zenei
Tábor megszervezésének gondolata —
Strém Kálmán kezdeményezésére.
A megyében ek
kor nem volt egyet
len hangversenyterem sem, azonban
Nyírbátorban ren
delkezésre állt a
n agyzenekari és
oratórikus művek
előadására kiválóan
Strém K álm án alkalmas, gyönyö(1934-2005)
rű későgótikus, há
lóboltozatos református templom, a vá
rosi rang visszaszerzésében, a település kul
turális életének alakításában jelentős szere
pet vállaló szellemi erő. Strém Kálmán szer
vezésében és támogatásával az 1970-es, ‘80as években a Szegedi-, a Miskolci-, a Deb
receni-, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar
és a Magyar állami Hangversenyzenekar,
a debreceni, a szegedi, a pécsi, a miskolci,
a váci, a nyíregyházi énekkarok és a Ma
gyar Állami Operaház Kórusa nyújtott évről-évre felejthetetlen élményt a közösség
nek. Nyírbátor önkormányzata 1979-ben
Strém Kálmánt a város zenekultúrájának
alakításában végzett elkötelezett munkássá
gáért Pro Űrbe Nyírbátor kitüntetésben
részesítette. Strém Kálmán hangverseny
rendező, zeneszociológus, kortársai által
is elismerten 53 évig volt a pályán. Halála
előtt két nappal, botjára támaszkodva, még
megjelent egy koncerten.
Az Országos Filmharmóniánál kezdte
pályáját 1952-ben, majd 1978-tól a Zene
művészek Szövetségének ügyvezető titká
ra. A Művészeli Alap Zenei Tagozatát
1982-től 1991-ig v e z e t t e , a rendszerváltás
után elsőként alapított egyszemélyes mauodát. A Filmharmőma s/i ilg.ilat.ib.in, a Muzsika rovatveze
tői' 1 ' ni. ' zene ' 'iszagos szerveinek tisztségs’isrli<)dént, tanulmányok szerzőjeként,
» / ural a léntia tanáraként, magán kon<nm nlrzőkent - hol impresszáriói, hol
m i nasi s/rtrpben —mindig az értékeset,
1 ■1i' hí lót, az épp hiánycikknek bizonyu erényt mentette át az új korszaknak.
\z -i ipái ízléssel rendezett hangver
senyt k koz trtnúk ódői, előadóművészei, és
• len t liatát közönség póto lh atatlan
ne mílyiveget veszített Strém Kálmán haÜlloiil I mlékét megőrizzük.

(jánvári Tibor írása alapján)
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megyei szinten

Hulladékgazdálkodás
Az Európai Unió Bizottsága jóváhagyta,
hogy a kohéziós alap támogatásával, több
m int 35 millió eurós (9,1 milliárd forin
tos) beruházási költséggel megvalósítsák a
229 szabolcsi és 11 zempléni település
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének
első ütemét —jelentette be a múlt év végén
Gazda László, a megyei közgyűlés elnöke.
A december 19-ei brüsszeli döntés előz
ményei öt évre nyúlnak vissza. Előbb az
ISPA (előcsatlakozási) alapon nem nyert a
térség, míg a 2004-ben beadott pályázat
kedvező elbírálást kapott. A teljes, mintegy
35 milliárd forintos program megvalósítá
sa a 2007-2013 közötti időszakra esik.
Az uniós környezetvédelmi szabályoknak
2008 után a megye egyetlen szeméttelepe
sem fog teljes mértékben megfelelni. Ezért
kedvező, hogy a program első ütemében,
2007 végéig három település határában
koncentrálják a tárolókat, miközben térsé
genként válogató, átrakó telepeket is létre
hoznak. Kisvárda és Nagyecsed térségében
165 ezer köbméter előkezelt hulladékot In
fogadó depóniát építenek a hozzá tartozó
utakkal, kiszolgáló létesítményekkel együtt.
Nyíregyházán a mai telep 2010 után telik
meg, itt az útépítés mellett évi 25 ezer köb
méter, szelektíven gyűjtött hulladék feldol
gozásának előkészítését oldják meg.
Az első szakasz munkáihoz az Európai
Unió csaknem 28 millió euró támogatást
ad, a költségek 12 százalékát nemzeti forrás
ból, 10 százalékát az önkormányzatok saját
erejéből teremtik elő. A beruházás koordi
nálásával megbízott megyei fejlesztési ügy
nökség igazgatója, Tisza András elmondta,
hogy a beruházás második üteme együtt
jár 194, az előírásoknak nem megfelelő sze
méttelep bezárásával, a terület rekultiválásával. Mindez 8 milliárd forintos költséget
jelent. Uniós javaslatra úgy készülnek, hogy
a hulladékgazdálkodási rendszer működte
tése egyetlen cég feladata legyen.
L. B.
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Szemét színesben, szelektálva
Á trakóként, kom posztálóként, vala tív gyűjtőszigetek konténereiből ugyanis ők
m int építési hulladéklerakóként ü ze szállítják a megyeszékhelyre a hulladékot.
mel majd 2008. január elsejétől a nyír
A nyírbátori önkormányzat 2005-ben az
bátori hulladéklerakó telep.
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
települési hulladék pályázatán 1 millió 946
Évente közel 33 ezer köbméter szemét szál ezer forintot nyert gyűjtőszigetek kialakítá
lítását végzi a Nyírbátori Városüzemeltetési sára, melyet az önkormányzat 835 ezer forint
Kkht. —nemcsak Nyírbátor, hanem Mária- saját erővel egészített ki. A pályázatban öt
pócs, Pócspetri, Nyírgyulaj és Nyírcsászári gyűjtősziget létrehozását vállalta az önkor
területéről. Ennek kezelése, illetve megsem mányzat: a víztoronynál, a Báthori ABCmisítése történik a Nyírbátor-Kispiricse ha nél, a Hunyadi lakótelepen, a Fáy utcai
tárában fekvő hulladéklerakó telepen. lakótelepen, és a Zrínyi Erzsébet úti parko
Levendáné dr. Lengyel Valéria, a kiemelten lónál. Ezek mellett —saját erőből —a Zrínyiközhasznú társaság gazdasági vezetője, az Károlyi úti tömbbelsőben is létesített egyet

A fehérbe a fehér, a zöldbe a szín es Üveget, a varga k o n trá n bv a nioani ag
palackokat kelI bedobni
uniós támogatásból finanszírozott megyei
szilárd hulladék program megvalósítására
létrehozott konzorcium tagja elmondta: a
projekt részeként 2008. január elsejétől a
hulladék a nyíregyházi regionális lerakóba
kerül —a nyírbátori telep csupán átrakóként,
illetve komposztálóként működik majd. A
kilenc hektáros terület rekultivációját pedig
—a program szerint —haladéktalanul el kell
végezni. Továbbra is ide lehet helyezni azon
ban az inért, azaz az építésből származó hulla
dékot.
A Kkht. gazdasági vezetője azt is elmondta:
a Nyíregyházi Városüzemeltetési Kht-val már
most is együttműködik a társaság —a szelek

a K ht. L ehetővé vált to v áb b á az is, h o gy az
e d d ig b érelt k o n tén erek et sa já tra cseréljék.

A Kht. működésében újabb fontos lépés,
hogy a közelmúltban — saját forrásból —
egy kistraktort vásároltak, mellyel a közterü
letekről könnyebben össze tudják gyűjteni
a szemetet. Ezzel a traktorok száma is három
ra bővült, csakúgy, m int a kukás és konténe
res autóké, melyek a város tisztaságát szolgál
ják.
A technikai feltételek tehát adottak, ám
Levendáné dr. Lengyel Valéria szerint a do
lognak ez a könnyebb része. Sokkal hoszszabb, és nehézkesebb folyamat a lakosság
környezettudatos magatartásának kialakítása.
Hiszen kétségtelenül egyszerűbb az üveget a
szemetesvödörbe dobni, m int elvinni a leg
közelebbi gyűjtőszigetig. Ám aki nemcsak a
jelenre gondol, az tudja: gyermekei, unokái
élhető környezete —no és saját közérzete —
érdekében sokszorosan megéri az a kis egész
ségügyi séta.
L. M.

A m in ő sé g i szo lg á lta tá s ja v ítá sa érdekében
k o r s z e r ű k o m m u n á lis tra k to r r a l é* ta r to 
z é k o k k a l b ő v íte tte g é p p a rk já t a N y írb á to ri
V árosüzem eltetési KKHT.
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parkgondozási tanfolyam

Szakképzett
parkgondozók
♦

Harmincegy regisztrált munkanélküli tett
sikeres vizsgát január 5-én és 6-án azon a
parkgondozási- és kertépítő képzésen,
amit a munkaügyi központ a Nyírbátori
Városüzemeltetési Kkht., valamint a Rét
közi Szakiskola és Népfőiskola közremű
ködésével 2005. őszén szervezett. A 240
órás elméleti, és 560 órás gyakorlati fog
lalkozás a Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program „A munkanélküliség
megelőzése és kezelése” képzési program
keretében, az Európai Szociális Alap és
hazai társfinanszírozás által biztosított
összegből valósult meg. A résztvevők a
kertészeti alapismeretek, parkfenntartás,
műszaki és gazdasági alapismeretek mel
lett a környezetvédelmi, és az Európai
Uniós követelményeket is elsajátították.
A sikeres vizsgát tett szakemberek egy
része a Nyírbátori Városüzemeltetési Khtnál közcélú dolgozóként a város parkjai
ban kamatoztathatja frissen szerzett isme
reteit.

♦

Köszönet

Tisztelt Adózó! Nyírbátor Város Közbiz
tonságáért Közalapítvány Kuratóriuma
ez úton fejezi ki köszönetét az elmúlt évi
támogatásáért. Tájékoztatjuk, hogy az el
múlt évben az SZJA 1 százalékos fela
jánlásokból 204.560 forint érkezett. A
befolyt pénzből egyhetes bűnmegelőzési
tábort szerveztünk a városunkban élő
gyerekek számára. Kérjük, hogy amenynyiben céljainkat támogatandónak ítéli,
2005. évi adójának 1 százalékával támogas
sa alapítványunkat. A felajánlásaikat előre
is köszönjük!
Nyírbátor Város
Közbiztonságáért Közalapítvány
19208402-1-15

Fény nélkül nem tud élni
Ősz haj, kék szem , tiszta, nyílt tekintet,
állandó mosoly és derű. Ő Boros Gábor
— Gabi bácsi —, aki hosszú pedagógus
pályája során több ezer nyírbátori ka
maszt segített megismerkedni a Föld és
az élet fontos dolgaival. Tanárként a
földgolyó, pedagógusként a hétköznapi
élet rejtelm eibe vezetve a tudásuk, és
sz e m é ly isé g ü k h atárait p róbálgató
tizenéveseket.
Sokan talán nem is tudják, hogy ő maga
nem bátori, hiszen annyira részévé vált Nyír
bátor életének. Hajdúböszörményben szüle
tett 1932-ben, iskolába, és gimnáziumba is
itt járt, majd Debrecenben szerzett egyetemi
diplomát —földrajz-földtan szakon.
1955-ben tanítani jött Nyírbátorba, s
azóta sem hagyta abba: ma, 74 évesen is aktív,
esti tagozaton tanít. Különösen büszke arra,
hogy tavaly egy tisztán cigány osztályt sike
rült leérettségiztetnie. Mindig^közel álltak
hozzá a segítségre szoruló, hátrányos helyze
tű fiatalok.
A Báthory István Gimnáziumban 37 évig
dolgozott —előbb mint földrajz tanár, majd
igazgató helyettes, később kollégiumi vezető.
Munkáját két dolog határozta meg: a geog
ráfia, és a gyerekek iránti elkötelezettség.
1962-ben kezdte mérni és lejegyezni a Nyír
bátorban észlelt meteorológiai jelenségeket
—44 éve minden reggel fél hétkor lemegy a
hátsó udvarba, és fölírja a saját kis mini me
teorológiai mérőállomásán mért adatait,
majd havonta küldi az Országos Meteoro
lógiai Szolgálatnak. Ha valaki tudni szeretné,
hogy azóta mikor esett a legtöbb eső, mikor
volt a legnagyobb fagy, arra Boros Gabi
bácsi egészen pontosan tudja a választ. Aho
gyan az is kiderült: ez idő alatt tavaly, 2005ben hullott a legtöbb csapadék: 991,8 mil
liméter. Az is megfigyelhető: az évtizedek

során egyre csapadé
kosabbá vált az idő
járás: az elmúlt tíz év
ben az átlag évi 720
milliméter, a megelő
ző évtizedben kicsit
több, mint 600, aze
lőtt pedig 500 körül
volt. Bár a globális
B o ro s G ábor
felmelegedés tényét
nem tagadja, a mérései azt mutatják: Nyírbá
torban ez nem igazolódik.
Jónéhány tanítványát megfertőzte a mete
orológia iránti vonzalmával, akik segítették
a megfigyelésben. Vallja: az érdeklődés fel
keltése —ami a tanár legfontosabb feladata
—csakis a személyes kapcsolat kialakításával
lehetséges. Gyakran szervezett kiránduláso
kat, a kollégiumban délutáni kötetlen fog
lalkozásokat, ahol jókat lehetett beszélgetni,
s ahol kiderült: a tanár is ember, mi több: a
gyerek is az! Csak úgy tudja átsegíteni a gye
rekeket a gondokon, ha közel engedi saját
magához, egyenrangú partnerként ő is
megosztja gondjait, kétségeit velük. S hogy
igaza van-e? Úgy tűnik, nagyon is: minden
érettségi találkozóra meghívást kap —azoktól
is, akiknek nem ő volt az osztályfőnöke - s a
ma már deresedő hajú egykori diákokkal
több órásra nyúlik az a bizonyos osztályfőnöki óra.
Boros Gábor, az egykorvolt hajdúböször
ményi gyerek — ma ősz hajú nagypapa —
ezer szállal kötődik Nyírbátorhoz. Itt él 51
éve, feleségével idén ünnepük 50. házassági
évfordulójukat. Itt nevelték fel két gyerme
küket, örülnek három unokájuknak —s itt
keresik egykori diákjai. Azért nem lett geoló
gus, mert a bányában nincs fény, s anélkül
nem tud élni. Pedig az a tiszta gondolkodás,
az a szellemi világosság, amivel még most,
74 évesen is bír, az maga a fény.

"Nyírbátori N yugdíjas Szövetség év végi záróünnepségének egyik leg 
kedvesebb részeként az 50. házassági évfordulójukat ünneplő párokat
köszöntötték.

Csoba M ih á ly és V ékony Z su zsa

N agy Z o ltá n és T isza K lára
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Miss Kölcsey Kárpátok 2006

em lőszűrés

Busszal Szálkára
Ingyenes autóbuszjáratot indít a megyei
ÁNTSZ által szervezett emlőszűrésre
2006. január 10-étől február 17-éig Nyír
bátor önkormányzata. A szűrés a Máté
szalkai Területi Kórház Mammográfiás
Emlőcentrumában történik.
A busz a meghívó leveleken feltüntetett
napokon reggel 7 órától várakozik a Báthori ABC parkolójában, és pontban 7.30kor indul el a Mátészalkai Területi Kór
házba. A szűrővizsgálat végén a résztve
vőket természetesen visszaszállítják Nyír
bátorba. A 45 és 65 év közötti nők a szű
résre vigyék magukkal a meghívólevelet,
a TAJ-kártyát és a személyi igazolványt.
K ülön h ázio rv o si b e u ta ló ra nincs
szükség. A szervezők kérik az érintetteket,
saját érdekükben vegyenek részt az emlő
szűrésen, és buzdítsák részvételre az ebbe
a korcsoportba tartozó rokonaikat, isme
rőseiket, hiszen a korai stádiumban felis
mert daganat jó eséllyel gyógyítható!

ismét: „A zfe szt’
Idén Nyírbátorban ismét megrendezik
„Magyarország legkeletibb fesztiválját” az
Azfeszt-et, az amatőr zenekarok feszti
válját. (Ilyennek minősülnek azok a „ban
dák”, amelyeknek még egyáltalán nem,
vagy csak szerzői kiadásban jelent meg
hangfelvétele). A fesztivál weblapján
(http://www.azfeszt.hu) hamarosan köz
zéteszik a tehetségkutató verseny jelent
kezési lapját. Az esemény időpontja és
helye: 2006 augusztus 3-6., gyógyfürdő
és kemping.

A Miss Kölcsey szépségverseny im már
negyedszer, most már országhatárokat
sem ism erve keresi a legszebb, legm utatósabb hölgyeket.

régió legszebb lányára. A versenyzők bemu
tatkozó fényképes jelentkezését meg
hosszabbított határidőig, 2006. február 15éig fogadja levélben, személyesen, illetve inter-neten a verseny szervezője, a Kölcsey Tele
vízió.
Postai cím: Kölcsey Televízió, H ungaryNyíregyháza, 4400, Kálmán u. 1.
Interneten: www.misskolcsey.hu

Az elmúlt évek sikerén felbuzdulva, a je
lentkezők és a közönség igényeihez igazodva
az új verseny „Miss Kölcsey Kárpátok 2006”
néven, a Szabolcs-Szatmár-Bereggel szom
szédos megyék és a megyénkkel
határos országok határ menti
területeinek szépségeit is verse
n y ezteti. A nagy m éd ia 
összefogással m egvalósuló
rendezvénysorozat a korábbi
hagyományokat megtartva, ám
megújult formában válthatja
valóra a hölgyek álmait.
A korábban Miss Hungary
győztest adó és több más szép
ségverseny nyerteseit is felvo
n u ltató program 2006-ban
több helyszínen válogat a nem
zetközi mezőnyből, miközben
színvonalas színpadi prog
rammal várja a nézőket.
A határon túli jelentkezők
Kisvárdán és Mátészalkán mu
tatkoznak be a közönségnek és
a médiának, miközben a ma
gyarországi jelentkezők elő
döntője Újfehértón lesz.
Május végén Nyíregyházán,
a Barbizon Szabadtéri Színpa
don nagyszabású televíziós Gá
laműsor keretében kerül fel a
nyár koronája a történelmi
A ta va lyi dö n tő sö k (Fotó: K ö lc sey T elevízió)
A K ölcsey T elevízió adását Nyírbátorban antennán az UHF 52-es csatornán,
kábelen a Béta program csom agban, a 21-es csatornán lehet fogni.

Ajándék a könyvtárnak

anyakönyvi hírek
Előző sz á m u n k óta
sz ü le tte k :

Arm and (Szilágyi Melinda);
Varga Brendon (Varga Ilona,
Varga Róbert); Varga Sándor
BajzátAnasztázia (Tóth Erika, (Varga Erzsébet); Váradi Gábor
Bajzát István); CsíkiÁbel Gergő (Horváth Melinda, Váradi At

(Horváth Barbara, Csiki Sán
dor); C síki D ávid (M ocsár
Krisztina, Csiki Dávid); Farkas
Balázs (Fekete Erika, Farkas
László); Farkas Dzsenifer{ Hor
váth M ariann, Farkas Zsigmond); Fenyő Patrik (Bakró
Klára, Fenyő Árpád); Kovács
Martin (Puskás Krisztina, Ko
vács József); Fétis Tamás (Petrucz Zsuzsanna, Petis Tamás);
Pető Korinna Panna (Sándor
Tímea, Pető Zsolt); Szilágyi

.

tila)

H á z a ssá g k ö té s
nem volt
Elhunytak:
Sipos Ferenc, Kovács Katalin,
Margita István, Mocsár Berta
lan, Szabó Mihály, Varga Imre
Gábor (Édesanyák útja), Szabó
Béláné (volt Váradi tag lakos),
Kónya Béla (Sóhordó köz).

Jelentős adománnyal gyarapítot
ta a Nyírbátori Városi Könyvtár
könyvállományát az Allianz Hun
gária Biztosító. A társaság jóté
konysági tevékenységét a cég filo
zófiája ösztönzi: úgy gondolják,
közös érdek, hogy minél több
művelt, képzett ember éljen az
országban.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé
ben a nyírbátori könyvtár mel
lett a mátészalkai, a kisvárdai, a
fehérgyarmati és a vásárosnaményi közgyűjtemények is bő
víthették köteteik számát. A biz
tosítótársaság arra is lehetőséget
adott, hogy a könyvtárak több

könyvkiadó ajánlatából, könyv
táranként 120.000 forint érték
ben válasszanak olvasnivalókat.
Az új' könyvek kínálata széles
skálán mozog: a mesekönyvektől
a szakácskönyvekig szinte min
den témában találhatnak újdon
ságot az olvasók.
Gazdagodott a gyűjtemény re
gényekkel, verseskötetekkel, szo
ciológiai tanulmányokkal és még
nagyon sok más érdekes olvas
mánnyal is. Az újdonságokat
hamarosan kölcsönözhetik az
olvasni vágyók, mert a közel 180
kilogrammnyi adományt már
átvette a Városi Könyvtár.

8 • BÁTOR

A p o lg á rm e ste r és a p é n zü g ym in iszte r
sza b a d té ri óévbúcsúztatója
T öbbszáz n é z ő elő tt m u ta to tt be nagysikerű, vérp ezsd ítő ú jévi
k o n certet ja n u á r 1-jén a B á to r M a jo réit C so p o rt és a N yírbá
to r i K o n c e rt Fúvós Z e n e k a r a H u n ya d i M á tyá s Á lta lá n o s
Iskola torn aterm ében . (Pólyák László felvétele)

/CeMafHes
/¡aMtfkéafőah

Z sú fo lá sig m e g te lt én a ró m a i
k a to lik u s tem p lo m , a h o l a város
tö b b m ű v é s z e ti eg y ü ttese a d o tt
k ö zö s a d v e n ti h a n gversen yt

(Tóth Viktor felvételei)

A k t ulatsággal búcsúztatták
/ r I az óévet és mulatsággal
köszöntötték az újévet Nyírbá
torban. Szilveszterkor minden
volt, ami a jó hangulathoz szük
séges: a Talán Teátrum a kato
likus templom előtt szórakoz
tatta a közönséget, beszédet
m ondott a polgármester-aszszony és a város szülötte, Veres
János pénzügyminiszter, éjfél
kor természetesen a tűzijáték
sem maradt el. Tehát minden
adott volt ez az év jól kezdőd
jön, reméljük a folytatás is ha
sonló lesz...

A Talán
Teátrum
én ekesei j ó
h angulatú
zenei
m ű so rra l
k öszön tötték
a z ú j évet

KÖLCSEY

LAPCSOPORT

Együttm űködésben a Kölcsey Televízióval
Baktai Hírek, Balkányi Beszélő, Bátor,
Kállósemjén, Szálkái Szó,
N agykállói H írm ondó,
M adai Hírek, Vajai Híradó,
Ú j Beregi Élet
Főszerkesztő: M arik Sándor
Felelős vezető: Urbán Lajos
BÁTOR

N yírbátor város Ö nkorm ányzatának
ingyenes havilapja

Több, m in t k é te zre n g y ű lte k ö ssze
s z ilv e s z te r é jje l a S zabadság téren,
h o g y e g y ü tt k ö szö n tsé k a 2 0 0 6 -o s
évet, n o és g yö n y ö rk ö d jen ek a lá tvá 
n yo s tű zijá té k é g i csodáiban.

Felelős szerkesztő: Leviczki Márta
Kiadja: H eti Szó Plusz Bt.
(4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.)
Nyom tatás:
ZsZsGrand K ft. — Bátori Nyomda, Nyírbátor
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