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a felzárkózásért

A n d rá ssy p ro g ra m
H o s s z ú tá v ú , sz o r o s e g y ü ttm ű 
k ö d é s r ő l s z ü le t e t t m e g á lla p o d á s
B u d a p est II. k e r ü le ti ö n k o rm á n y 
za ta , v a la m in t a n y ír b á to r i, és a
tiszavasvári k istérség e k k ö zö tt.

Veres János p a rla m en ti k é p v ise lő
és a fővárosi vendégek Nyírbátorban
(Tóth V iktor felvétele)
Az együttműködés első lépéseként feb
ruár 11-én Nyírbátorba látogatott a kap
csolatot szorgalmazó Horváth Csaba, II.
kerületi polgármester, és a testület delegá
ciója. A fővárosi kerület és a két kistérség
közötti együttműködés mintajelleggel in
dul az Andrássy program keretében, mely
nek célja, hogy csökkentse a főváros és a
vidék közötti különbséget, esélyegyenlő
séget teremtve a vidéken élők számára.
Veres János pénzügyminiszter a talál
kozón hangsúlyozta: az együttműködés
nek kettős célja van: egyrészt, hogy egy
jómódú fővárosi kerület a maga eszközei
vel segítse a hátrányos helyzetű térségeket,
másrészt a kistérségek lehetőséget kapnak
arra, hogy bemutassák meglévő kulturális
és művészeti értékeiket. Az olyan közösen
szervezett szakmai programok pedig,
mint például az ösztöndíjprogram, vagy
a romaprogram, lehetőséget adnak a társa
dalmi párbeszédre, ezen keresztül a felzár
kózásra.
Veres János és Horváth Csaba remé
nyét fejezte ki, hogy a példa értékű kezde
ményezés országszerte követőkre talál, és
segít felszámolni a főváros és a vidék kö
zött hosszú évtizedek óta húzódó törés
vonalat.
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Karcsú, de nem szorít
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is négy
és fé lm illiá rd fo rin tb ó l g az d á lk o d ik
N y írb áto r. A k ép v ise lő -te stü let elfo
gad ta a város 2006. évi gazdálkodását
m eghatározó költségvetési rendeletét.
Az önkormányzati intézmények működ
tetésére 2 milliárd 700 millió forint áll ren
delkezésre, mely Balla Jánosné polgármester
szerint - takarékos gazdálkodás mellett —
megfelelő szakmai színvonalat teremt, és
fedezetet nyújt a kötelező bérfejlesztésekre
is. Az önkormányzat az idén 1,6 milliárd
forintot fordít fejlesztésekre. Befejeződik a
város legnagyobb beruházása —a Kultúra
Háza és a Báthori-Várkastély felújítása —, a
körforgalom megépítésének pénzügyi telje
sítése is a 2006. évet terheli, s további beru
házásokat terveznek.
A február 14-ei testületi ülésen a képvi
selők a költségvetés tárgyalása és elfogadása

N yírbátor, vá ro sközpon t
mellett meghallgatták a szakorvosi rendelőintézetet működtető Humán Centrum Kft.
beszámolóját, elfogadták a város környezetvédelmi programját, s a 2006-os év kulturá
lis rendezvénytervét is. Ez utóbbi összeál
lítást az idén esedékes jeles évfordulók teszik
kiemelkedő fontosságúvá, melyek gazdag
programot kínálnak majd a városlakóknak.

B á rk i á ld o za ttá válh at

B ű n m eg elő zési fórum
Bűnm egelőzési fórum ot tartottak Nyír
bátorban február 10-én. A tanácskozá
son ism ertették azt a B iztonságos Ma
gyarországért pályázaton nyertes k on 
cepciót, amit a város a rendőrséggel és
a határőrséggel együttm űködve d olgo
zott ki.

A bűnmegelőzési koncepció kiemelt fi
gyelmet fordít a fiatalkorúak védelmére, a
fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére:

köztük sportversenyeket, kulturális esemé
nyeket szerveznek, de fontosak a felvilágo
sító órák is.
Az ötéves program első fázisában tavaly
már megkezdődött a gyermek- és ifjúságvé
delemben dolgozó szakemberek képzése:
előadások, önismereti tréningek, ifjúsági
tanácsadói szolgálat megszervezése volt a
cél. Idén mindez tovább folytatódik — a
széleskörű tájékoztatás érdekében - a helyi
média bevonásával.
A bűnözés csökkentése érdekében hozták
létre a Nyírbátor Város Közbiztonságáért
Közalapítványt, ami 2005-ben már harma
dik alkalommal szervezett rendvédelmi tá
bort a nyári szünetben. Itt a fiatalok megis
merkedhettek az áldozattá válás okaival, a
drogfogyasztás veszélyeivel, a közlekedés- és
vagyonbiztonság fontos kérdéseivel.
A bűnmegelőzési programtól elsősorban
a fiatalkori bűnözés visszaszorítását, s az
áldozattá válás esélyének csökkenését várják
a szakemberek.
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Ism ét k é p viselő k et választunk
A k ö z tá rsa sá g i e ln ö k k itű z te az o r 
szággyűlési k é p v ise lő k álta lá n o s v á
lasztását, am elynek első fordulója áp 
rilis 9-én, a m ásodik fordulója április
23-án lesz.
A választási előkészületek mintegy fél éve
tartanak. Megyénkben január 28-án a me
gyei közgyűlés rendkívüli ülésén válasz
tották meg a területi, illetve egyéni válasz
tókerületi választási bizottságok 53 tagját,
akik ezt követően a megyeháza díszter
mében letették az esküt.
—Megyénkben tíz egyéni választókerület
579 szavazókörében adhatja le voksát
mintegy 450 ezer választópolgár —tudtuk
meg dr. Borbély Károly megyei főjegyzőtől,
a Területi Választási iroda (TVI) vezetőjétől.
- A választáshoz kapcsolódó első esemé
nyek már folyamatban vannak: a névjegy
zékbe történő felvételről szóló értesítőt az
ajánlószelvénnyel együtt február 6-a és feb
ruár 10-e között kellett megkapniuk a vá
lasztópolgároknak. A névjegyzéket február
8-ától 15-éig közszemlére kell tenni. A név
jegyzékből való kihagyás, törlés illetőleg a
névjegyzékbe való felvétel miatt február 15én 16 óráig lehet kifogást benyújtani. A
választási irodák február 10-étől működtetik
a jelöltajánlás számítógépes ellenőrző rend
szerét. Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületben képviselőjelölt lehessen, 750
ajánlószelvényt kell összegyűjteni. Ezt meg
teheti maga a leendő jelölt és az őt segítők
is. Jelöltet ajánlani nem kötelező, de aki él
ni kíván ajánlási jogával, annak a kitöltött
és saját kezűleg aláírt szelvényt kell átadni
a jelöltnek vagy megbízottjának. Nagyon
fontos, hogy minden választó csak egy szel
vényen, egy jelöltet ajánlhat. Minden aján
lószelvényt megvizsgálunk a számítógépes
ellenőrző rendszeren, s aki ugyanazt a jelöl
tet többször ajánlotta, netán több jelöltet
ajánlott, valamennyi ajánlását elveszti. Aján
lás nem vonható vissza. Jelöltet ajánlani
március 17-én 16 óráig lehet, s ugyanezen
időpontig lehet bejelenteni a jelöltet az ille
tékes választási bizottságnál.
A 6. számú országgyűlési egyéni választókerület, melynek székhelye Nyírbátor, rész
letesebb tudnivalóiról dr. Tóth Árpád jegy
zőtől kaptunk tájékoztatást.
N yírbátor a 6-os számú országgyűlési
egyéni választókerület része, az ide tartozó
26 településen kb. 43 ezer választópolgár él.
A 6-os számú Országgyűlési Egyéni Vá
lasztókerületi Bizottság elnöke Tóth Tibor
(Nyírbátor, Zrinyi u. 4. 11/49.), elnökhe
lyettese Vincze István (Nyírbátor, Benczúr
u. 21.), tagja Király Miklós (Nyírbátor, If
júság u. 13/A. II/5.). Póttagjai: Szilágyi Ár-

Dr. B orbély K ároly
pád József (N yírbéltek, Táncsics u. 40.),
illetve Vona Péterné (Máriapócs, Petri u.
1.). A Bizottság székhelye a Nyírbátori Vá
rosházán található (Nyírbátor, Szabadság
tér 7., tel.: 42/281-443).
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Iroda vezetője dr. Tóth Árpád
jegyző, az iroda székhelye Nyírbátor, Sza
badság tér 7., tel.: 42/281-443. Az irodán
belül m űködik a Választási Információs
Szolgálat is.
A választói névjegyzéket február 15-éig a
Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában
lehetett megtekinteni. Szavazni a lakóhely
szerint kijelölt és az értesítőn feltüntetett
szavazókörben lehet.

Amennyiben a választópolgár a választás
első vagy második fordulójának idején
Magyarországon, de lakóhelyétől távol tar
tózkodik, úgy igazolást kérhet a lakóhelytől
távol történő szavazáshoz április 7-én 16
óráig személyesen vagy meghatalmazottja
útján, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az
április 4-én megérkezzen a jegyzőhöz.
Az a választópolgár, aki a szavazás idején
külföldön fog tartózkodni hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le
voksát, amennyiben a lakóhely szerint ille
tékes jegyzőtől március 17-én 16 óráig kérte
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.
Fontos, hogy a választás első fordulójára
külföldön 2006. április 2-án (az amerikai
kontinensen április 1-jén), a második fordu
lóra a hazai választás napján, azaz április
23-án ( az amerikai kontinensen április 22én) kerül sor.
Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerü
leti jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyűjtenie.
Jelöltet ajánlani 2006. március 17-én 16.00
óráig lehet.
Az ajánlás nem vonható vissza. Egy
választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat, és
csak abban az egyéni választókerületben,
ahol a lakóhelye van. Aki ugyanazt a jelöltet
többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is
ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvény
telen.
Amennyiben a választással kapcsolatosan
további kérdése merül fel, kérjük, keresse a
választási irodát! További részletekre lapunk
következő számában visszatérünk.

Tóth Tibor, a 6. számú, nyírbátori egyéni választókerület választási b iz o tt
ságának tagja (akit k ésőbb elnöknek választottak) január 28-án átveszi m egbí
z ó le v e lé t G azda L ászlótól, a m eg ye i k ö zg yű lés eln ökétől, k ö zö ttü k B o rb ély
K ároly. (Fotó: G áli R óbert)
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J u t p é n z a k ö te le ző
b é rfejlesztések re

A bizto n sá g o s k ö zle k e d é s é rd e 
k é b e n a M Á V fé lso ro m p ó va l s z e 
r e lte f e l a N yírcsá szá ri ú ti va sú ti
átjárót. (Tóth V iktor felvétele)

F ejlesztések
A tavalyról áthúzódó beruházások —a
Báthori-Várkastély felújítása, a Kultúra Há
za, a körforgalom megépítése —mellett
2006-ban újabb fejlesztéseket tervez Nyír
bátor.
Folytatódik a panel-program. A város
az idén újabb 300 lakás energiatakarékos
felújításához teremti elő azt az önkor
mányzati forrást, ami kiegészítve a lakók
saját erejével, pályázati lehetőséget jelent
az állami támogatásra. A program során
—az érezhetően kedvezőbb fűtésszámlák
mellett —megszépülnek a lakótelepek.
Idén megújul az Oktatási Centrum
konyhája, és —kiemelt beruházásént —
200 millió forintot tervez a város úté
pítésre, útfelújításra. Megépül a rég áhí
tott piaccsarnok is. A régi piactér mellett
— 60 millió forintból —a nyár elejére
korszerű, az Európai Unió élelmiszer
biztonsági előírásainak is megfelelő zárt
csarnok létesül, amely a tervek szerint
minden nap nyitva áll majd a vásárlók
előtt.

Ü lésezik az ön korm án yzati k é p v ise lő -te stü le t
Mintegy m ásfél hónapos, többfordulós
egyeztetés e re d m én y e k én t N y írb áto r
k é p v ise lő -te stü lete elfogadta a város
2006. évi g azdálkodását m eghatározó
költségvetési rendeletét.
A 2006. évi költségvetés a tavalyival szinte
azonos nagyságrendű bevétellel és kiadással,
mintegy 4,5 milliárd forinttal tervez. A több
vonatkozásban is csökkenő központi támo
gatásokat az önkormányzat helyi bevételek
ből tervezi pótolni —ebből is figyelemre
méltó a gépjárműadó-bevétel 18 százalékos
várható növekedése. Ez a tény, valamint a
személyi jövedelemadó-kiegészítés csökke
nése arra mutat, hogy nőtt a helyi lakosság
jövedelemtermelő képessége, vagyonosodása.

Február 13-án, az első 40 em berrel m egkezdődött a termelés a Bátor Product
K ft. nyírbátori kábelgyárában. T ovábbi 60 dolgozó k ép zése m ár folyamatban
van, a m egrendelések azonban m ég 300 em ber alkalmazását teszik lehetővé.

Balla Jánosné polgármester szerint a terve
zett bevételek nagyon takarékos gazdálko
dás mellett fedezetet teremtenek a város hi
vatala és intézményei számára a jó szakmai
színvonalú működéséhez, és tartalmaznak
minden olyan bérfejlesztési kötelezettséget,
amit a költségvetési törvény előír. Ezzel tel
jesülnek mind a 2005. szeptemberi, mind a
2006. április elsejétől belépő bérfejlesztések,
valamint egyéb járandóságok kifizetése is
lehetővé válik.
Bár az emelkedő közüzemi díjak terheit
nem lesz könnyű kigazdálkodni, az önkor
mányzat dologi kiadások terén 7,3 százalé
kos csökkenést tervez az előző évihez képest.
A polgármesteri hivatal —példát mutatva
a racionális gazdálkodásban - 12,1 száza
lékkal csökkenti költségvetését, ugyanakkor
az intézmények 4 százalékkal kevesebb
pénzből gazdálkodhatnak, m int tavaly.
Ezzel együtt a város megteremti intézmé
nyei működéséhez a feladatorientált finan
szírozás feltételeit - a normatív támogatá
sokon felül - éves szinten 440 millió fo
rinttal egészíti ki költségvetésüket.
A működési források előteremtésén kívül
a város jelentős összeget, 1,6 milliárd forin
tot fordít fejlesztésekre, az áthúzódó beruhá
zások mellett például utak felújítására, a
panelprogram folytatására.
A költségvetés egyensúlyáóVnegteremtve,
a bevételek és kiadások közötti forráshiányt
250 millió forint működési, és 131 millió
forint beruházási hitel felvételével tudja a
város pótolni. Ez a teljes költségvetés 8,5
százaléka. Balla Jánosné szerint ez a hitelállomány egy 4,5 milliárd forintos költségvetésen belül még kezelhető, sikeres ÖNHIKI és egyéb pályázatokkal pedig csökkent
hető, vagy újabb beruházásra fordítható.
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M ódosulnak a k ö zü ze m i díjak
F e b ru á r 1-től e m e lk e d n e k a k ö z ü z e  tént. Nyírbátorban jelenleg 120 lakás és 3
mi díjak N y írb áto rb an .
intézmény fűtése történik távhővel. A lako
soknak és az intézményeknek fizetniük kell
A lakossági szemétszállítás éves díja bruttó egyrészt a hődíjat, amely a felhasznált gáz
8080 forintról 8899 forintra nőtt, így ha árát jelenti, ezen felül az alapdíjat, ami az
vonta 69 forinttal kell többet fizetni ezért a összes többi költséget tartalmazza.
szolgáltatásért. A hulladékgazdálkodási tör
Az alapdíj 2005-ben 290 forint volt lég
vény, és a települési hulladékkezelési díj köbméterenként, ez február 1-jétől 320 fo
megállapítását szabályozó rendelet a lakossá rintra módosult.
gi szemétszállítási díj meghatározásánál egy
Mivel a TIGÁZ gázdíj-megállapítása sze
séges (azonos) díj megállapítását írja elő füg rint a lakossági felhasználás kedvezménye
getlenül attól, hogy családi, vagy társas ingat zett, míg a közületi teljes gázdíj megfizetés
lanról történik a hulladék gyűjtése és elszál re kötelezett, ezért a távhőszolgáltatásban
lítása. Az összeg a hulladék heti kétszeri el is kétféle hődíjat állapítottak meg. Eszerint
szállítását és megsemmisítését tartalmazza. a lakossági hődíj február 1-jétől 1315
Az önkormányzat a 70 éven felüli egyedül, forint/G J-ról 1390 forint/GJ-ra, míg a
házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő la közületi hődíj 1735-ről 2205 forint/GJ-ra
kosok részére kedvezményt ad.
emelkedett.
A közületeknél használt 5 köbméteres kon
A melegvíz hődíjban is változás történt:
ténerekben gyűjtött hulladék elszállítási és a lakossági 415-ről 430, a közületi 535-ről
megsemmisítési díja 5950 forintról 6500 fo 590 forintra emelkedett köbméterenként.
rintra változott, így az 1,1 köbméteres konté A fent említett összegek szintén nem tartal
ner ürítési díja 1300 helyett 1430 forint lett. mazzák a 15 százalékos áfát.
A saját járművel a szeméttelepre szállított
A Városüzemeltetési Kkht. összehason
hulladékért megsemmisítési díjat kell fizetni, lítása szerint a hulladékszállítás és megsem
ez 600 forintról 660 forintra emelkedett misítés, valamint a távhőszolgáltatás díjai
köbméterenként. A szeméttelep takarására Nyírbátorban jóval kedvezőbbek, mint a
alkalmas hulladék elhelyezése 400-ról 430 megye más városaiban.
forintra módosult. Ezek a díjtételek a 15 szá
A vízdíjak is emelkedtek február 1-jétől.
zalékos áfát nem tartalmazzák.
Az elmúlt évben a lakossági vízdíj 130 foA távhőszolgáltatásban is változást tör rint+áfa, azaz bruttó 150 forintba került,

Időjárási legek 2005-ben
m Leghidegebbet mértünk február első végig hó borította a felszínt, melynek vas
hetében, amikor a napi középhőmérséklet tagsága elérte a 30 centimétert. A hótakaró
elérte a mínusz 10 fokot. Ebben a hónapban jól védte a vetést a fagytól.
■ Legmelegebb hónap a július volt, havi
21,8 fokos középhőmérséklettel. Több na
pon keresztül 40 fok feletti értékeket is le
olvashattunk. A viszonylag sok csapadék
(98,6 mm) kedvezően hatott a növények
fejlődésére. Ugyanakkor sajnos a nedves,
ködös levegő elősegítette a gombás káro
sodást.
■ Legkellemesebb hónap a szeptember
volt. Magas középhőmérséklettel (18,2
fok), sok napfénnyel és kevés csapadékkal
jellemezhető. Az igazi indián nyár a kö
vetkező hónap első felére is kedvezően
hatott. Lehetőséget adott az őszi munka
szervezésére, és az üdülésre.
■ A legcsapadékosabb évet tisztelhetjük
Több, m in t 3 és f é l m illió fo rin to t
fo rd ít N yírbátor a z utak tisztítására és a 2005-ös esztendőben. Ez nem véletlen,
sík m e n te s íté s é r e . A V á ro sü ze m e lte  m ert öt hónap csapadéka elérte, illetve
té s i K k h t. h ószolgálatán ál n é g y g é p , meghaladta a 100 millimétert. Az évi csapa
és legalább 10 em b er g o n d o sk o d ik az dék összege 999,1 mm.
utak járhatóságát. (Fotó: Tóth Viktor)
B oros G ábor

ez az összeg ebben az évben 140 forint+áfa,
tehát bruttó 171 forint köbméterenként. A
közületi vízdíj köbméterenként 160 fo
rintról 170 forintra változott, de erre az
összegre még a 15 százalékos áfa is rákerül.
A lakossági csatornadíj az elmúlt évben
egy köbméterre bruttó 150 forint volt, de
február 1-jétől már bruttó 163 forintba ke
rül. A közületi szennyvízdíj köbméteren
ként 152 forintról 165 forintra emelkedett,
de természetesen ez az összeg sem tartal
mazza az áfát.

Fát rázn i is izgalmas, de egy fény
képezés érdekesebb... (Fotó: L. M.)

anyakönyv
Előző számunk óta születtek:
Bihari Nándor (Halászi Marianna, Bi
hari István); Farkas Evelin (Balogh Menta,
Farkas Csaba); Farkas Henrich Béla (Far
kas Jolán, Farkas Sándor); Lakatos József
(Bakró Edit, Lakatos Ferenc); Májer Kin
ga (Linzenbold Andrea, Májer István);
Nagy Roxána Réka (Nádházi Krisztina,
Nagy Zoltán); Olasz Petra (Zékány Judit,
Olasz György); Seres Antónia Barbara
(Kónya Antónia, Seres József); Szakács
Levente (Tóth Beáta, Szakács Zsolt); Szécsi
Zsófia Anna (Bárdi Ildikó, Szécsi Sándor);
Vadon Zsombor (Medvés Katalin, Vadon
Zoltán); Varga Vivien (Varga Anita, Varga
Ferenc).
Házasságot kötöttek:
Zsoldos A ndrea és Izsvák Z oltán
Sándor
Elhunytak:
Bánki Sándorné, Komaság Sándorné,
Pellei Jánosné, Pólyák Imre, Szakács
Ferencné, Szondi Józsefné, Terdik László.
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A csoda már itt van, nem én hozom
K icsi, de h atáro zo tt és erős. H egedűs
Ágnes nem népm űvelőnek, sokkal in
káb b közösségszervezőnek ta rtja m a
gát. Az új művelődési ház, és a BáthoriVárkastély közös üzem eltetésére létre
hozott K ht. frissen m egválasztott igaz
gatóját terveiről k érd eztü k .

Interjú
Hegedűs Ágnessel,
a Közművelődési Kht.
új igazgatójával

- Huszonkilenc éve él a fővárosban. Ko
moly pozíciókat, szép sikereket tudhat ma
gáénak, jelenleg még az őrmezei Közösségi házi fesztiválokat - és támaszkodni szeret
Ház igazgatója. M i vonzotta Nyírbátorba? nék a város sikeres művészeti csoportjainak
munkájára és tapasztalataira, hogy aztán
- Kicsit fárasztó lett nekem a főváros, velük együtt hozzunk létre új értékeket.
élhetőbb környezetre vágytam. Vásáros—A kinevezés március elsejétől szól. Meg
naményban születtem, ott is nőttem fel, és
örültem, hogy Szabolcsban igazi kihívást kezdte már az érdemi munkát?
találtam. Úgy gondolom, nincs szebb fela
- Igen, bár még dolgozom Budapesten,
dat a szakmámban, mint egy nulláról indu
a működés megkezdéséhez szükséges admi
ló intézményt vezetni.
nisztrációs munkához már hozzáláttam. A
- Milyen lehetőséget lát az új intézmény szeptembertől kezdődő színházi évad szer
vezését pedig haladéktalanul el kell kezdeni.
ben, és magában a komplexumban?
Ebben feltétlenül számítok a Talán Teátrum
- Ez jó szó, ez az épület valóban egy segítségére és bízom benne, hogy velük
komplexum, rengeteg lehetőség van benne. együtt olyan élményekben részesíthetjük a
Meg kell még ismernem a várost, és szemé közönséget, amely az új házat is segít meg
lyes kapcsolatokat létesítenem a lehetőségek szerettetni. Nagyon fontosnak tartom, hogy
felméréséhez, de azt már mondhatom, hogy szeressenek ide bejönni az emberek.
nagyon sok színházi előadást, és komoly
- Viszonylag újszerű a közművelődés és
közösségi tevékenységet szeretnék. Magamat
nem is népművelőnek, sokkal inkább kö az idegenforgalom effajta házasítása. Ho
zösségszervezőnek tartom. Vallom, hogy egy gyan képzeli ez utóbbi működtetését?
művelődési házban a közösség igényeit kell
—Valóban újszerű, és ebben még nincs
szem előtt tartani.
tapasztalatom, de vannak ötleteim. Buda
- M i k azok azok az értékek, amik alapjai pesti munkám során tapasztaltam, hogy
mennyire idegenkednek az emberek Sza
lehetnek az új intézmény működésének?
bolcs megyétől, ám ha sikerül őket ide csá
- Mindenképpen meg kell őrizni Nyír bítani, meglepődnek, milyen értékeket talál
bátor fesztiválváros jellegét - a zenei, szín- nak. Olyan attraktív utakat szeretnék szer-

Ez a kedvezmény az ingyenes bölcsődei,
óvodai ellátást, és az általános iskola 1-4.
évfolyamának ingyenes étkeztetését foglalja
magában, valamint minden további nappali
tagozaton tanuló jogosult 50 százalékos
étkezési díjkedvezményre.

vezni, amelyek nemcsak Nyírbátor, hanem
a tágabb környezet természeti és kulturális
kincseit is megmutatja. Úgy látom, a mai
rohanó világban igény van arra, hogy a pi
henés és a színvonalas kulturális élmény le
hetőségét egyszerre kapják a kikapcsoló
dásra vágyók. A Báthori-VárkaStély felújí
tásával, és nívós kulturális programokkal
több napos, komplett turisztikai terméket
tudunk kínálni az ide látogatóknak. Meg
lehet, hogy néhány éven belül az ebédlő
kastély tartja majd el a művelődési házat.
— Mennyire növelheti Nyírbátor szerepét
a megyében egy átgondolt kulturális kon
cepció?

—Meggyőződésem, hogy Nyírbátor törté
nelmi múltja és a már meglévő értékek egy
még pezsgőbb kulturális élettel jelentősen
növelhetik a város szerepét nemcsak a me
gyében, hanem országos szinten is. A csodát
nem én hozom ide, itt már vannak olyan
természeti, történelmi, építészeti, és kulturá
lis csodák, amik az új művelődési ház és a
kastély nyújtotta lehetőségekkel együtt
Július 1-jétől ezekre a kedvezményekre valóban vonzóvá tehetik ezt a várost.
csak az szerezhet jogosultságot, aki ez idő
Leviczki M árta
pont előtt erre vonatkozó kérelmét benyújt
ja Nyírbátor jegyzőjének. Amennyiben ezt
a város jegyzője elfogadja, akkor a kérelme
ző további kedvezményekre is jogosulttá
névjegy
válik. Ilyen az egyszeri, gyermekenkénti pénz
beli támogatás, valamint az ingyenes tan
könyvellátás az 1—13- évfolyamokon, és a
Hegedűs Ágnes népművelő, kulturális
szakképzési évfolyamokon tanuló gyerme
menedzser, közművelődési szakértő és
kek számára.
felügyelő. Vásárosnaményban született,
A kérelem benyújtásához szükséges
29 éve a fővárosban él és dolgozik, 19
nyomtatványok a polgármesteri hivatal szo
éve intézményvezető. 2003-ban Kiváló in
ciális irodájának földszinti 19. számú szo
tézményvezető kitüntetést kapott. Elvált,
bájában szerezhetőek be.
fia 24 éves.

Módosult a családjogi törvény
Az új év a családjogi törvényben is vál
tozást hozott: a ren d szeres g y erm ek 
védelm i tám ogatás, m int pénzbeli ellá
tás 2005. decem ber 31-étől m egszűnt.
A kik azonban 2005. d ecem b er 31-éig
e b b e n a tá m o g a tá sb a n ré s z e s ü lte k ,
azok 2006. jú n iu s 30-áig gyerm ekvé
delm i kedvezm ényre jogosultak.

H egedűs Ágnes
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rendőrségi hírek
RONGÁLÁS VÉTSÉGE m iatt indí
tott büntetőeljárást ismeretlen tettes el
len a Nyírbátori Rendőrkapitányság. Az
elkövető február 12-ére virradóra egy, a
Radnóti úton található szórakozóhely
előtt álló Mercedes ML típusú személygépkocsi fényezését több helyen megron
gálta, ezzel a tulajdonosnak 1 millió fo
rint kárt okozott.
ELJÁRÁS IN D U L T egy nyírbogáti
férfi ellen, aki február 8-án este alkoholos
állapotban közlekedett gépkocsijával
Nyírgelse belterületén. Az intézkedés al
kalmával arra is fény derült, hogy a férfi
vezetői engedéllyel sem rendelkezett.
ISMERETLEN TETTESEK betör
ték az ablakot, s azon keresztül hatoltak
be február 12-én Nyírbátorban a Pócsi
úton lévő, árufuvarozással foglalkozó cég
telephelyére és onnan mintegy 2 millió
forint értékben szerszámokat és szer
számgépeket tulajdonítottak el.
A RENDŐRSÉG a hétvégeken foko
zott ellenőrzést tart a szórakozóhelyeken az
egyéb, onnan kiinduló bűncselekmények —
rablás, garázdaság —visszaszorítására.

Adomány
Adni és kapni egyaránt jó - bár a m on
dás szerint adni jobb, m in t kapni. Ép
p en ez volt a vezérelve N yírbátor önkorm ányzatának, am ikor elhatározták,
hogy seg ítik a kis ro m án ia i városka,
Szilágysom lyó ön álló m agyar isk o lá 
jának b eindítását.
A város 1 millió forint értékben adomá
nyoz különböző oktatási eszközöket, ame
lyekből az ottani iskola hiányt szenved.
Szilágysomlyó testvérvárosa Nyírbátornak,
több éves, szoros kapcsolat alakult ki a két
település között, így tehát természetes volt,
hogy a testvérváros amiben csak tud, segít.
Már többször táboroztattak gyerekeket a
városban, de számos meghívásnak is eleget
te tte k . Szilágysom lyón m inden évben
megrendezik a Báthori-napokat, amelyen
nyírbátori művészek is részt vesznek, kiál
lításokat, különböző előadásokat rendez
nek, ennek köszönhetően felpezsdült ott a
kulturális élet.
Szilágysomlyón a lakosság 25 százaléka
magyar, így nagy jelentősége van a magyar

Szilágys
iskolának. Eredetileg a román általános is
kola épületében kaptak helyet, majd 2005.
szeptemberétől már külön épületben kezd
hették a tanévet a diákok. Ez az év nagyon
fontos az iskola életében, mert bizonyíta
niuk kell, hogy meg tudnak állni a saját lá
bukon, s működőképes lehet egy önálló
magyar iskola. Habár az ottani körülmé
nyek mostohák, a lelkesedés mégis óriási.
Az intézmény vezetése és a tantestület min
dent megtesz azért, hogy az oktatás színvo
nala ne csak elérje, hanem meg is haladja a
román iskoláét.
Nyírbátor nemcsak felszerelésben járul
hozzá a szilágysomlyói iskola eredményes
munkájához, hanem ötletekkel is segíti
őket. így a romániai városka néhány polgá
ra bepillantást nyerhetett novemberben egy
jótékonysági bál szervezésébe, ennek kö
szönhetően februárban az ottaniak már sa
ját jótékonysági báljukat rendezheti meg.
Nyírbátor pedig amiben csak lehet a jövő
ben is segíti mostoha sorsú —de korántsem
mostoha - testvérét.
Sebestyén T ím ea

Pályázat a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
legigényesebb vállalkozási célú épülete” címre
A Kölcsey Televízió S.O.S. Építkezem!
cím ű m ű so ra ism ét pályázatot h ird e t
a m egye m in d a z o n v állalk o zása szá
m ára, melyek építészeti szem pontból
esztétikusán, igényesen kialakított he
lyiségekben dolgoznak. A pályázat cél
ja, hogy m egm utassa: bárm ilyen tevé
kenységet lehet —sőt jobb is - igényes
környezetben végezni, és ösztönözze is
erre a megye vállalkozóit.
Pályázni lehet már meglévő, vagy 2006.
szeptemberéig elkészülő bármilyen jellegű
épülettel, helyiséggel —legyen az üzlet, szál
loda, étterem, gyógyszertár, ipari-, mezőgaz
dasági csarnok vagy műhely. A vállalkozás
pályázhat teljes komplexumával, vagy an
nak csupán egy részével is.
A pályázó épületet (helyiséget) a Kölcsey
Televízió S.O.S. Építkezem! című műsorá
ban minden hónap utolsó keddjén —az év
végéig — 2 percben bemutatja. A bírálat
szakmai zsűrire hárul. Az értékelés fő szem
pontja, hogy a funkcióhoz viszonyítva
mennyire igényes és esztétikus az épület
külső megjelenése, belső kialakítása.

Pályázati feltételek:
1. Szabolcs-Szatm ár-B ereg m egyei
telep h ely .
2. N evezési díj: 40 ezer forint plusz
áfa, mely tartalmazza a 2 perces bemutatás
reklámköltségeit. (A műsor háromszor ke
rül adásba.) A díjat a bemutatás havában —
a Kölcsey Televízió kiküldött számlája
szerint —kell befizetni.
A jelentkezési nyomtatvány letölthető az
internetről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Kereskedelmi és Iparkamara honlap
járól (www.szabkam.hu), a Kölcsey Televí
zió honlapjáról (www.kolcseytv.hu ), illetve
átvehető a kamara ügyfélszolgálatán, vagy
a Kölcsey Televízió szerkesztőségében. Cím:
4400 Nyíregyháza, Kálmán u. 1.
A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni
a pályázó épület/helyiség legjellemzőbb
fotóit —amennyiben a létesítmény még épí
tés alatt áll, annak látványterveit —, akár
hagyományos, akár digitális formában.
Beküldési határidő: 2006. március 15-e.
Cím: Kölcsey Kht., 4400 Nyíregyháza,
Kálmán u. 1. A borítékra ne felejtsék el ráír
ni: S.O.S. Építkezem! Pályázat. A szervezők
—a zsűri bevonásával —az előválogatás jo
gát fenntartják.
A pályázó épületek bemutatása már a

februári S.O.S. Építkezem! című műsorban
megkezdődik. Eredményhirdetés: a műsor
2006. decemberi számában.
A pályázatot támogatja a Szabolcs-Szat
már-Bereg Megyei Önkormányzat, N yír
egyháza önkormányzata, a Kereskedelmi és
Iparkamara Megyei Szervezete, az Építész
Kamara Megyei Szervezete.
Bővebb inform áció: Leviczki M árta
szerkesztő 06-42-598-762,598-763.

a városháza díszterm ében:

K o n c e rt
A Conservatory Alapítvány szervezésé
ben, a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Zenei Szakkollégiumának támogatásával
ad koncertet február 27-én, hétfőn este
6 órakor a Phoenix Kamarazenei Cso
port Nyírbátorban, a Városháza Díszter
mében. Közreműködnek a Debreceni
Egyetem Konzervatóriumának művész
tanárai, valamint a Tinódi Sebestyén
Alapfokú Művészeti Iskola és Alkotóház
tanulói. Jegyek a helyszínen, 400 forin
tos áron kaphatók.
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T ízéves a Talán Teátrum
N y írb áto r színháza, a T alán T e á tru m
1996-ban alak u lt meg. A név bizony
talanságról árulkodott - m ára azonban
tény: a T a lá n T e á tru m szerves része
és form álója a város, és — nyugodtan
m ondhatjuk —a megye kulturális életé
nek. Az alapítóval, Buzogány Béla szín
m űvésszel az elm ú lt évtized színházi
tö rtén éseirő l beszélg ettü n k .
—A z induláskor nem sokan hittek abban,
hogy 10 éves születésnapot fog ünnepelni
a színház...
—Magam sem gondoltam, bár aki ismer
az tudja, hogy elszánt, harcos ember vagyok.
Még ott is küzdők néha, ahol nem kellene.
Az érdem nem csupán az enyém. Olyan
alapító tagok és támogatók álltak mellém,
akik hasonló szenvedélyes eltökéltséggel
dolgoztak, mint én. Remek partneri kapcso
latban álltunk az önkormányzattal is. Csak
reméljük, hogy az új művelődési ház mű
ködtetése nem fogja színházunk anyagi és
erkölcsi támogatottságának elgyengülését
jelenteni. Számunkra nagy öröm, ha a város
lakóit m egörvendeztethetjük fellépése
inkkel, Nyírbátor tapsa pedig a mi dopping
szerünk.
— Milyen a társulat mai összetétele?
—A társulatban 8 színész, 6 énekes, 1 ren
dező, 1 koreográfus, 1 díszlet- és jelmeztervező, 1 hangtechnikus és 1 színpadmester
dolgozik. A kisebb színpadi feladatokat
színiiskolások látják el. Minden prózista
hivatásos színész, elvégezte a szükséges színi
iskolákat, egyetemet.
— Hogyan is született a teátrum?

— Tudomásom szerint Önt bízták meg
azzal, hogy az új művelődési ház építése
során közművelődési, művészeti szempont
ból képviselje az önkormányzatot.
—Valóban, a polgármester asszony felkért
, arra, hogy szakmailag képviseljem az önkormányzatot az építkezés során. Ez a meg
bízatás március elsejéig szólt, de nem kellett
kitöltenem, hiszen közben kinevezték a ház
működését irányító kht. ügyvezető igazga
tóját, aki saját szakembereivel vág bele a
munkába.
—A madarak azt csicseregték, hogy fon
tolgatta: Ön is pályázza az igazgatói állást.
—Több szempont miatt sem pályázhat
tam az állást. Nem láttam világosan azokat
a garanciákat, amelyek szerint elvárása
— A Debreceni Csokonai Színház művé imnak megfelelően tudna működni hosszú
szeként költöztem Máriapócsra. Találkoz távon a ház. Jelenlegi munkáimat sem hagy
tam egy emberrel, aki szenzációsan énekelte hattam ott egyik pillanatról a másikra. Nagy
a Nemzeti dalt. Megkérdeztem tőle, nincs- szerelmem, a színház is megsínylette volna
e kedve ahhoz, hogy színházat csináljunk. a változást. Úgy hallottam, hogy a kine
Azt válaszolta: —Mikor kezdjük? Ő az én vezett igazgató elismert szakember. Ez na
Kiss Jancsi barátom, aki azóta is énekel gyon jó hír, tehát van remény arra, hogy
nálunk. Az akkori amatőr, de nem dilettáns sikeresen fogja működtetni az intézményt.
csapatból le tt a mai hivatásos, állandó Szép feladat.
társulat.
—A jubileumi évadban milyen előadáso
— Évente hányszor lépnek közönség elé? kat terveznek?
B uzogány Béla

—Tavaly 198 alkalommal játszottunk or
—Januárban, a Magyar K ultúra Napja
szágszerte. Sikerrel, hiszen mindenhova alkalmából énekeseink tartottak egy kedves
visszahívnak bennünket. Ez nagyobb szín koncertet, megfűszerezve egy-két jelenettel.
házak becsületére is válhatna. Sok pénzt, Nagyon örültünk a zsúfoltházas közönség
rengeteg energiát, társadalmi munkát te nek. Március 15-én délután 5 órától hagyo
szünk az önkormányzati segítség mellé, mányosan a Papok rétjén ünnepelünk.
hogy Nyírbátor neve egy hivatásos társulat Előadásunk címe: Magyar Mese —nemzeti
tulajdonosaként elhangozhasson.
szinopszis zenével, dallal, mozgással. Már
cius 27-én, a Színházi Világnap alkalmából
m u tatju k be első nagyszínházi előadá
sunkat: S közben halkan szól a dzsessz... —
laza zenés kabaré két részben. Reményeink
szerint akkor a közönséget már az új házba
invitálhatjuk.
L. M.

névjegy

A M agyar K u ltú ra Napján, január 22-én n agysikerű összeállítást adtak e lő
a Talán T eátrum tagjai a n yírb á to ri A lkotóh ázban .

Buzogány Béla 42 éves, nívódíjas szín
művész, rendező (országos rendezői díjas),
újságíró, közművelődési szakember I., az
Oberon Színiiskola vezetője, drám ata
gozatos gimnázium vezető művésztanára,
a Talán Teátrum igazgatója. Húsz éve dol
gozik a pályán, ebből 14 esztendőt Nyír
bátor szolgálatában is.
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Megnyitni a kicsi gyerm ekszíveket
Nevezetes szám a 37-es K unsági Vero
nika, Vera néni számára. Hiszen 1937ben született, és pontosan 37 évet töltött
k isg y e rm e k e k k ö z ö tt, e lő b b m in t
óvónő, utóbb m int óvodavezető a nyír
bátori, Iskola ú ti óvodában.
Tanárnak készült, ám éppen 14 éves ko
rában, 1951-ben indult Nyírbátorban az
óvónőképző, így kézenfekvő volt a hogyan
tovább: özvegy édesanyja lehetőségei szűkre
szabták a korlátokat. A döntést egy percig
sem bánta: hiszen van-e szebb feladat egy
pedagógus számára, mint a síró-dacoló kis
gyermek szívét-lelkét megnyitni, hogy aztán
nap, mint nap örömmel szaladjon az édes
anyjától az óvó néni karjaiba, aki szerető
szakértelemmel segít felfedezni a világ apró
csodáit? 1962-ben épült az Iskola úti óvoda,
ennek vezetésére kérték fel, s irányította az
intézményt nyugdíjazásáig, 1992-ig. Arra a
kérdésre, hogy vajon hány gyermek csepe
redett a kezei között, még megközelítőleg

V e ra néni farsangi fánkja
Két darab burgonyát megtisztítva puhá
ra főzünk. 3 dkg élesztőt kis tejben, kevés
liszttel elhabarva, megkelesztünk. Tálba
szitálunk fél kiló lisztet, hozzáadjuk a
megkelesztett élesztőt. Két tojást elha
barunk, s a liszthez adjuk, hozzáteszünk
két evőkanál cukrot, kevés sót, diónyi
nagyságú olvasztott vajat, s a két burgo
nyát, áttörve. Jó minőségű, langyos tejjel
lágy tésztát dagasztunk belőle. Meleg he
lyen megkelesztjük, majd kiszaggatjuk, s
legalább egy órán át állni hagyjuk. Bő, de
nem túl forró olajban sütjük, először fedő

sem tudja a választ. Tény, hogy az óvoda
mindig feszített létszámmal működött, s
munkatársnőivel generációkon át kísértek
családokat.
Az ötvenes-hatvanas évek a mai anyukák
számára ismeretlen világában teljesen má
sok voltak a gyerekek. Amint Vera néni
mondja, abban az időben már az is ered
ménynek számított, ha néhány ember előtt
meg tudtak szólaltatni egy kisóvodást.
Ilyenkor februárban pedig mindig nagy iz
galommal készültek a farsangra, ami ak
koriban igazi családi program volt az óvo
dában, hiszen mindig hét végén szervezték
— o tt volt anyuka, apuka, a nagyszülők,
keresztszülők, de még a kedvesebb szomszé
dok is, hogy gyönyörködjenek a család ked
K u n sági Veronika ó v ó n ő
vencének jelmezében, amelyet természe
tesen —az óvónők segítségével —maguk a
szülők készítettek. Később pedig valóságos
jelmeztár alakult ki az óvodában, a kinőtt unatkozott. A munka mellett mindig vég
zett társadalmi munkát. Nyugdíjba vonu
jelmezekből.
Vera néni —bár családja nincs —sosem lását követően pedig alapító tagja lett a
Nyugdíjas Értelmiségiek Szövetségének,
melynek rendezvényeire rendszeresen eljár.
S ha épp nincs dolga, segít annak, akinek
szüksége van rá. Amikor ott jártam, épp
pogácsát készült sütni beteg szomszédasszonyának. Vera néni, akinek nincsenek
alatt, forgatás után már fedő nélkül. Tá
saját gyermekei, unokái, mégis megtalálja,
laláskor porcukorral hintjük.
kinek lehet sütni-főzni. Vera néni, akinek
Néhány jó tanács, hogy a fánk igazi,
nincsenek saját gyerekei, unokái, mégis több
„szalagos” legyen:
jelmezbe bújt kisgyerek örömtől csillogó
Minden hozzávalót langyosan használ
szemeiben gyönyörködhetett, m int bárki
junk.
Nyírbátorban.
L. M.
A lágy tésztát meleg helyen kelesszük.
Ne szaggassuk túl apróra, és ne hagyjuk
túlkelni.
A tésztát azzal a felével rakjuk az olajba,
amelyik a kelés alatt fölül volt.
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