Gyáravatás az ipari parkban
M éltó em lékh ely
Az 1956-os m agyar forradalom és
szabadságharc 50. évfordulója al
kalmából a Képző- és Iparművésze
ti Lektorátus pályázatot hirdetett
köztéri műalkotás tám ogatására.
A pályázaton
Nyírbátor Város
Önkormányzata
is elindult, en
nek előkészítését
Nyitrai Lászlóné
végezte. Az em
lékmű tervezetét
Schmidt Sándor
népi iparművész
készítette el, me
lyet némi módo
sítással március
23-án fogadott el
a város önkormányzata és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus. A műalkotásnak ün
nepélyes közösségi megemlékezések meg
tartására alkalmasnak, környezetesztétikai
szempontból igényesnek, és maradandó
anyagból kell készülnie.
A tervezett kompozíció a magyar nép
tárgyi kultúrájának szimbólumrendszeré
ből épül fel. Központi része egy kb. négy
méteres rönkből készült zászlós életfa, te
tején az újjászületést szimbolizáló napko
ronggal. Az alsó harmadában a templo
mok ablakaira utaló motívumok látha
tóak. Az ez alatti szabad területen majd
Ratkó József: A kő alól című versének
részlete olvasható. Ha a pályázatot elnye
rik, akkor az életfát a város egyik repre
zentatív környezetében, a Báthori István
Múzeum előkertjében helyezik el, a dön
tés áprilisban születik meg.

operettgála
A Kulturális Központ első nagyrendez
vényét május 7-én tartják. Este 6 órától a
Fővárosi Operettszínház művészei —
Anyák Napja alkalmából —Operettgálával
kedveskednek a nyírbátori közönségnek.

Ünnepélyes keretek között felavatták,
és megszentelték a Bátor Product Kft.
Kábelgyárát a Nyírbátori Ipari Park
ban m árcius 30-án.
A ceremónián dr.Veres János pénzügymi
niszter mondott köszöntő beszédet, aki so
kat tett annak érdekében, hogy a létesítmény
itt épüljön meg. Az ünnepségen elhangzott:
a sorozatos gyárbezárásokat követően az új
kábelgyár, mely már most kétszáz embernek
ad munkát, s az év végére további kétszáz
munkahelyet teremt, fordulatot hozott
Nyírbátor számára. Az autópálya átadása
pedig reális esélyét adja annak, hogy az Ipa
ri Parkba további munkalehetőségeket je
lentő, újabb vállalkozások települjenek.
Mészáros Gyula, a Bátor Product Kft. ügy
vezető igazgatója szerkesztőségünk kérdésé
re elmondta: a február 13-tól üzemelő gyár
— s a Park — eddig jól vizsgázott, bár na
gyon várják az optikai kábel kiépítését, mely
könnyedebbé és gyorsabbá tenné az infor
mációáramlást.
A tervezett nyolc gyártósorból az első

negyedévben hármat üzemeltek be, a máso
dik negyedévben pedig további hármat sze
relnek fel -az ezen dolgozó emberek képzése
már zajlik. A fennmaradó két gépsort pedig
az év második felében tervezik beüzemelni,
a toborzás eredményességétől függően. Az
igazgató azt is hozzátette: elképzelései sze
rint a létszám egyharmadát nyírbátoriakból
szeretné feltölteni, ám az eddigi tapasztala
tok azt mutatják, a kistelepülések lakosai jó
val aktívabbak.
Mészáros Gyula elmondta: a gyár teljes
kapacitásának kihasználásával évi 5-600 mil
lió forint árbevételre számíthatnak.

ünnepélyes megnyitó: áp rilis 20-án

N yírbátori K ulturális K özpon t
dődik. Ünnepi beszédet mond Balla Jánosné
polgármester, és dr. Veres János pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő. Déli 12
órától a Nyírbátori Ütőegyüttes műsorát lát
hatják a meghívottak, majd fél egytől megte
kinthetik a Kulturális Központ helyiségeit.
Az ünnepi gálaműsorban este 6 órától a
nyírbátori kulturális csoportok lépnek fel.
Bemutatkozik a Talán Teátrum, a Nyírbá
tori Koncertfúvószenekar, a Nyírátori Ütő
együttes, valamint a Bátor Mazsorett. A mű
Április 20-án ünnepélyes keretek között sor rendezője Buzogány Béla színművész, a
megnyitja kapuit a Nyírbátori Kulturális Talán Teátrum igazgatója.
A gálaműsor megtekintése ingyenes, ám a
Központ. A program délelőtt 10 órakor saj
tótájékoztatóval indul. Az ünnepélyes átadási zsúfoltság elkerülése érdekében — később
ceremónia a szalag átvágásával 11 órakor kez közzétett módon —jegyet kell igényelni.
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Parlam enti Választások 2006
-

Több, mint 10 200 választópolgárt vár
nak az urnákhoz Nyírbátor tíz szava
zókörében április 9-én és 23-án, a par
lamenti választáson. Az eddigiekhez
képest néhány változásról szám olt be
Pappné Fülöp Enikő aljegyző.
Egyik újdonság, hogy a 6-os számú szava
zókor — lévén, hogy a megszokott helyét
lebontották — a Szabadság tér 7. szám alá,
azaz a polgármesteri hivatalban található
házasságkötő terembe költözött. A másik vál
tozás, hogy a Gyöngyvirág és a Pipacs utca
a 2-es szavazókörből az 1-esbe került. A vál
toztatást az indokolta, hogy a népesség növe
kedése következtében a korábbi 2-es számú
szavazókörhöz tartozó lakosságszám megha
ladta a választási törvényben megszabott fel
ső határt, az 1200 főt.
A választópolgárok az állandó lakhelyük
szerint kijelölt szavazókörben adhatják le
voksaikat, melynek címe a választási értesí
tőben szerepel. Aki más szavazókörben kí
ván szavazni, azt ajánlott levélben április 4-

éig kérhette, személyesen vagy meghatalma
zott útján — pedig április 7-én 16 óráig le
het ezt megtenni a polgármesteri hivatal
okmányirodájában. Fontos tudni, hogy a
két forduló között igazolást már nem ad
nak ki, a második fordulóban ugyanazon
szavazókörben lehet csak voksolni, mint az
elsőben.
A 6-os számú Országgyűlési Egyéni Vá
lasztókerületi Választási Bizottság a Nyírbá
tori Polgármesteri Hivatalban, a Szabadság
tér 7. szám alatt működik. A bizottság vá
lasztott tagjai: Tóth Tibor elnök, Vincze Ist
ván elnök helyettes, Király Miklós tag, to
vábbá László Gáborné, az MSZP, és Tóth
Imre, a FIDESZ-KDNP delegáltja. Választá
si kifogást nemcsak a szavazásra jogosultak
tehetnek, hanem bárki, a lent közölt tele
fonszámokon. Jó tudni, hogy a kifogást az
elkövetéstől számított három napon belül
kell megtenni, s a határidő jogvesztő. Az
óra tehát nem onnan ketyeg, amikor a kifo
gásoló tudomására jutott az esetleges tör
vénysértés.

hogyan szavazzunk?
A szavazókörökben április 9-én - és 23-án
is reggel hat órától este hét óráig élhetünk
választási jogunkkal. A szavazásra a személyazonosság igazolására alkalmas okmányt —
személyi igazolványt, (amennyiben új tí
pusú, akkor lakcímigazolványt is), vagy új
típusú gépjárművezetői engedélyt, vagy út
levelet kell vinni. Ez utóbbiakhoz is fel kell
mutatni a lakcímigazolványt. Vinni kell to
vábbá a választási értesítőt, valamint azok
nak, akik nem a lakhelyükhöz tartozó sza
vazókörben szavaznak, az Okmányiroda

politikai vita
A 6-os számú Országos Egyéni Választókerület jelöltjei vitáztak március 24-én —
immár hagyományosan — a nyírbátori
Városi Sportcsarnokban.
A hét jelöltből öt élt a lehetőséggel,
hogy megismertesse önmagát és program
ját a nagyszámú közönséggel. Fodor Zsolt
az SZD SZ, K iss László az FKNP,
Petróczki Ferenc az MDF és dr. Veres
János, az MSZP képviselőjelöltje a fórum
mal egybekötött vitán a választók kérdé
seire is válaszolt —Simon Miklós, a FI
DESZ jelöltje —egyéb elfoglaltságára hi
vatkozva — fél óra után távozott a ren
dezvényről.

által kiadott igazolást, amelyet a szavazó
körben le kell adni.
A szavazáshoz kizárólag a fülkében elhe
lyezett tollat szabad használni. Az egyéni je
lölt, illetve szervezet neve mellett található
karikába két, egymást metsző egyenest kell
húzni, akár „x”, akár „+” jelet ábrázolva. Ér
vénytelen a szavazás, ha más jelölést alkalma
zunk, vagy a szavazólapon több jelöltet —
akár sorszámozva—megjelölünk. Ikszelés előtt
mindenképpen tanácsos elolvasni a szavazóla
pon feltüntetett tudnivalókat.

A Polgármesteri Hivatalban Választási
Információs Szolgálat működik, melynek
munkatársai bármilyen, a választásokkal kap
csolatos kérdést megválaszolnak. A telefon
szám megegyezik a Választási Bizottság szá
mával.
Jó, ha tudjuk: az egyes szavazókörök sza
vazatszámláló bizottsága tagjainak számában
eltérés mutatkozhat. A törvény szerint
ugyanis a bizottságok három választott tag
ja mellé az egyes pártok és jelölő szervezetek
további tagokat delegálhatnak, ám ezzel a
lehetőséggel nem mindegyikük él. A szava
zatszámláló bizottság létszáma azonban nem
lehet kevesebb öt főnél.
A Választási Bizottság, illetve a Választási
Információs Szolgálat telefonszáma:
06-42/281-443, fax: 06-42/281-311

akikre szavazhatunk

E gyén i je lö lte k
Fodor Zsolt —Szabad Demokraták Szö
vetsége (SZDSZ)
Kiss László —Független Kisgazda-, Nem
zeti Egység Párt (FKNP)
dr. Kossuth Lajos — MIÉP —Jobbik a
Harmadik Út ( MIÉP-Jobbik)
Ladányi Lajosné — Kereszténydemokratapárt-Keresztényszociális Centrum
Összefogás (KDP)
Petróczki Ferenc — Magyar Demokra
ta Fórum ( MDF)
dr. Simon Miklós — FIDESZ Magyar
Polgári Szövetség és Kereszténydemokra
ta Néppárt közös jelölt (FIDESZ-KDNP
közös jelölt)
dr. Veres János — Magyar Szocialista
Párt (MSZP).

B okréta ünnep
Március idusán különleges esemény koro
názta meg az 1848/49-es forradalom és sza
badságharc évfordulója alkalmából rendezett
eseménysorozatot városunkban.
Ezen a napon tűztek bokrétát a BáthoriVárkastély tetejére a rekonstrukciót végző
Harcon Építés Kft. munkatársai. A szertar
tással az építők azt ünnepelték, hogy a mun
kálatok folyamatában az épület csúcsára ér
tek. Fontos pillanat ez a helyreállítás során,
hiszen egyben azt is kifejezi: hamarosan fi
nishez érkezik a munka. Bár az időjárás nem
segítette az építőket, az ütemtervet tartani
tudják.

(Tóth Viktor felvétele)
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A N ép ügyvédje N yírbátorban
kor, ami negatívnak mondható, az az ismert
sége ennek az intézménynek. Fontosnak ér
zem, hogy eljusson a leginkább rászorulók
hoz, hogy van ilyen jogi segítségnyújtásra
lehetőség. Itt, Nyírbátorban nagyon fontos
helyi támogatást kaptunk, azt a lehetőséget,
hogy az önkormányzat épületében kihelye
zett ügyfélfogadást tudunk tartani. így nem
lési képviselő, pénzügyminiszter vendége kell beutazni a megyeszékhelyre azoknak, akik
ként érkezett.
ingyenes jogi segítségnyújtást kérnek, hanem
— Sokan vannak Magyarországon, akik itt, a megadott ügyfélszolgálati helyen és
nek jövedelmi viszonyai nem engedik meg, időben kérhetik ezt a segítséget.
hogy jogaiknak érvényt szerezzenek. Ezért
tartja fontosnak az állam, hogy támogatást
—A m ai közélet nagyon átpolitizált. Fölül
nyújtson nekik — mondta a politikus. —A tudja-e helyezni m agát ezen a magyar igaz
jogi segítséget kérők — ha szociális rászo ságszolgáltatás?
rultságukat igazolni tudják —nemcsak szaktanácsadást kaphatnak, hanem az állam meg
—Az igazságszolgáltatás Magyarországon
előlegezi, esetleg állja nekik az ügyvédi vagy független. Ez mind a bíróságokra, mind az
közjegyzői költségeket. Ez óriási segítség ügyészségekre jellemző. Politikai befolyáso
azoknak, akik eddig munka-vagy polgárjo lást nem látom ezeknél a szerveknél. Más kér
gi gondjaikkal pénz híján nem tudtak szak dés, hogy a politikailag érdekesnek mondha
emberhez fordulni.
tó ügyek milyen megítélést kapnak a közvé

Ingyenes
jo g i tanácsadás
a rászoru lókn ak

P e tr é te iJ ó z s e f

Mit tehet, akinek jogi tanácsadásra, se
gítségre van szüksége, de nem enged
heti meg, hogy ügyvédet fizessen? 2004
áprilisa óta erre is van m egoldás. Az
óta működik ugyanis az ingyenes Nép
ügyvédje-szolgáltatás —egyelőre még
csak a megyeszékhelyek igazságügyi
hivatalaiban.
Hamarosan azonban már Nyírbátorban
is lesz erre lehetőség. A szolgáltatás azoknak
ingyenes, akik szociális rászorultságukat iga
zolni tudják. Többek között erről beszélt
Petrétei József igazságügy-miniszter Nyír
bátorban, ahová dr. Veres János országgyű-

leménytől. Mindkét szervezet, az ügyészség
—Mennyire népszerű a szabolcsiak köré és a bíróság is, politikamentesen jár el —
ben ez a program ?
természetesen bizonyos ügyek esetében a köz
—Egyértelműen népszerűnek mondható. véleményben történő lecsapódásnak van po
Az itteni, Nyírbátor és környéke adatait fi litikai értékelése.
gyelembe véve 2005-ben az előbbi évhez
Egyed Zsuzsa
képest több, mint két és félszeresére nőtt a
segítséget igénybe vevők száma. Ugyanak

K ik vehetik igénybe?
A szociálisan rászorulók 2004. április 1-jétől
jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik megoldá
sához szakszerű segítséget kérhetnek. A jogi
segítő kizárólag peren kívül ad tanácsot,
szerkeszt beadványt vagy egyéb iratot. Elké
szíti a polgári vagy büntetőeljárásban a per
újítási, valamint a felülvizsgálati kérelmet,
illetve keresetlevelet. Ezenkívül jogi felvilá
gosítás is kérhető például birtokháborítás
sal, hagyatéki ügyekkel stb. kapcsolatban.
Jogi segítséget csak attól a jogi segítőtől
lehet kérni, akik a jogi segítői névjegyzék
ben szerepelnek. Ez a névjegyzék megtekint
hető az Igazságügyi Minisztérium honlap
ján (www.im.hu). de természetesen a megyei
hivatalok is tájékoztatást adnak.
Szociálisan rászorultnak számít az a sze
mély, aki rendszeres szociális segélyben vagy
közgyógyellátásban részesül, átmeneti szál
lást igénybe vevő hajléktalan, menekült, ví
zum kiadása, tartózkodási vagy letelepedési
engedély megszerzése, illetve honosítási irán
ti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást
kérő olyan személy, akinek a felmenője ma

gyar állampolgár. Szociálisan rászorult to
vábbá az, aki a családjában olyan gyermeket
gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédel
mi kedvezményre való jogosultságát megál
lapították, illetve akinél a családban az egy
főre eső havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegét, ez 2006-ban 25.800 forint.
Ezektől a személyektől az állam átvállalja a
jogi szolgáltatás díját.
Ennek a szolgáltatásnak a kifizetését az ál
lam legfeljebb egy éves időtartamra megelő
legezi azoknak a rászorulóknak, akiknek a
havi nettó jövedelme nem haladja meg 2006ban a 62.651 forintot.
A kérelem igénylését a megyei hivatalnál
kell benyújtani személyesen vagy postai
úton. Az erre szolgáló nyomtatvány besze
rezhető a megyei hivatalokban, de letölthe
tőek az Internetről is (www.im.hu).
A kérelem benyújtásának helye: SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal
4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 9.
Tel: 42/597-695,42/597-696,42/597-697
Fax: 42/597-698

bűnm egelőzési program
A bűnmegelőzési program keretében tar
tottak képzést március 29-én a Báthori
István Általános Iskola 30 pedagógusának.
Nyitrai Lászlóné, a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, a
program koordinátora tájékoztatta a részt
vevőket a pályázatról, mely a gyermek —
és ifjúsági korosztály áldozattá, vagy bű
nözővé válásának megelőzését célozza, és
széles körű kommunikációs feladatot vál
lal ennek érdekében. A beszámolóból ki
derült: az 1-4 évfolyamos tanulóknak a
közlekedés szabályairól, jogokról, kötele
zettségekről, az erőszakról tartanak osz
tályfőnöki órákat, míg a felső tagozato
sok a viselkedés szabályairól, a barátvá
lasztásról, a csoportos erőszakról, káros
szenvedélyekről hallhatnak felvilágosító
előadásokat.
A középiskolákban az áldozatvédelem, a
szenvedélybetegségek, a bűncselekmények
jogi háttere a legkiemeltebb témák. A
program kiterjed a szülők tájékoztatására
is: a két nyírbátori középiskolában már
áprilisban megtartják azt a szülői fóru
mot, ahol szakemberek válaszolnak a kér
désekre, a problémák megoldására.
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Építkezik, fejleszt Nyírbátorban az MSK
A Csepel hajdani jó nevű nyírbátori
gyáregységének helyén im m ár 1994
óta egy nemzetközi cég működik, kü
lönösebb hírverés, nagyobb nyilvános
ság nélkül: az „M SK M agyarország,
Nyírbátor” . Az üzem a francia- és a
ném etországi gyárral közösen képezi
a cég központi bázisát.
Reiner Hantién tulajdonossal Nyírbátor
ban beszélgettünk sikereik titkáról, amelyet
ő az első osztályú referenciamunkákban és
bankgaranciákban lát. Mert az egyértelmű
siker, hogy itt négy év alatt megduplázták
árbevételüket, amely most 22 millió euró
(közel hatmilliárd forint), s a következő négy
évben hasonló teljesítménynövekedést kíván
nak elérni. A nyírbátori üzem már most a
cégcsoport legnagyobb termelő egysége, ahol
nem csak alkatrész- és késztermékgyártás tör
ténik számítógép-vezérléssel, hanem nagy
létszámú mérnökcsapattal igényes szoftverfejlesztés és szakemberképzés is. Magát a cé
get 1975-ben alapították Németországban,

Az óvodai és általános iskolai beiratkozá
sokat 2006. április 24-26 között tartják a
nyírbátori óvodákban és általános isko
lákban — tájékoztatta lapunkat Nyitrai
Lászlóné vezető főtanácsos. A következő
évre azokat a gyerekeket lehet óvodába
beíratni, akik 2003. június 1-je és 2004.
május 31-e között születtek. Általános is
kolába pedig azok a gyerekek jelentkez
hetnek, akik 1999. június 1-jétől 2000.
május 31-éig jöttek világra.
Az iskolai beiratkozáshoz be kell mu
tatni a gyermek születési anyakönyvi ki
vonatát és az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Tény, hogy vannak, akik gyorsabban
fejlődnek mások „később érnek”. Ez diffe
renciált iskolakezdést eredményez. A köz
oktatásról szóló törvény kimondja, hogy
„a gyermek, ha az iskolába szükséges fej
lettséget elérte, abban a naptári évben,
amelyben a hatodik életévét május 31.
napjáig betölti, megkezdi a tankötelezett
ség teljesítését”. Amennyiben még nem éri
el az iskolakezdéshez szükséges fejlettségi
szintet, még egy évet az óvodában ma
radhat. Ha az óvoda bizonytalan a gyer
mek fejlettségének megítélésében vagy a
szülő az óvoda véleményével szemben sze
retné gyermekét még egy évig óvodában
tartani, akkor a döntést a nevelési tanács
adó vizsgálata hozza meg.

R ein er Hannen
Észak-Rajna-Wesztfália Kleve nevű történel
mi kisvárosában. Mára a csomagolóipar
nemzetközileg ismert nagy cégévé fejlődött,
amely a kézi zsugorfóliázó készüléktől kezd
ve többek között a háztartási gépek, italok,
építőanyagok, nyomdai termékek raklapos
(jobbára automatikus) csomagolásáig több
területen piacvezető. A cég teljes rendszere
ket szállít a logisztika és a csomagolás számá
ra. Képviselete működik Oroszországban,
Kínában, Malaysiában, Dél-Afrikában, Bra
zíliában, az Egyesült Államokban.
Reiner Hannen azt is elmondta, hogy a
nyírbátori gyár jelentős bővítését határozta
el, mintegy 2,5 millió eurós (közel 660 mil
lió forint) beruházást. A várható fejleszté
sekről megtudtuk: felújítják régi gépsorai
kat és egy 4000 négyzetméteres csarnokot,
szereidét építenek. Erős versenyben kell

helytállniuk. Ezért nagyon fontos az auto
matizálás, az új, korszerűbb gépek beépítése
a gyártási folyamatba.
— Eleinte nem látszott, hogy Nyírbátor
ra olyan mértékben lehet majd építeni, mint
most — folytatja a német tulajdonos. — A
várossal a kezdetektől fogva nem volt rossz
a kapcsolat, de inkább távolságtartónak volt
nevezhető. Az együttműködésben rejlő le
hetőségeket igazán Veres János látta meg,
amikor 2002-ben polgármester lett. A kap
csolat azt követően sem szakadt meg a kép
viselő úrral, hogy államtitkár, majd pénz
ügyminiszter lett. Az ő bátorítása nélkülöz
hetetlen volt ahhoz, hogy jelentős fejleszté
seket elhatározzak, szeretném, ha együttmű
ködésünk a város javára folytatódhatna; egy
külföldi számára minden komolyabb beru
házás jobbára bizalmi kérdés.
Gondjait is megosztotta velünk Reiner
Hannen, amelyet a város jelenlegi vezetésé
vel, Balla Jánosné polgármesterrel közösen
szeretne megoldani. A nyírbátori gyárba a
világ minden tájáról multinacionális cégek
képviselői jönnek hozzájuk, mert a csoma
gológépek és a szállítópályák többs'égét a
helyszínen vizsgáztatják és veszik át. A gyár
területén van azonban a város egyik szenny
vízátemelője, annak minden jó és rossz ol
dalával, nyáron szagával. Szeretnék, ha ezt
máshová helyeznék, annál is inkább, mert
új csarnokuk építéséhez szükség lenne a te
rületre. Másrészt kezdeményeznék, hogy a
Vágóhíd utca nevét —ha lehet —változtas
sák meg, hiszen az már nem jellemző. Nem
is MSK utcára gondolnak, hanem valami
olyasmire, ami jobban kifejezi, hogy ott egy
multinacionális nagy gépgyár működik.

M. S.

Á p rilisb a n : tavaszi lomtalanítás
A Nyírbátori Városüzem eltetési K i
emelten Közhasznú Társaság április 20a és 28-a között tavaszi lomtalanítási
akciót szervez.
Az alábbiakban feltüntetett időpontok
ban és helyeken a kihelyezett konténerekbe,
illetve azok mellé lehet elhelyezni a szükség
telenné vált használati tárgyakat. A lomtala
nítás során tilos bármiféle veszélyes hulla
dékot a lomok közé tenni. Veszélyes hulla
déknak minősül mindenféle kiselejtezett
elektronikus berendezés, állati tetemek, álla
ti eredetű hulladékok, melléktermékek, nö
vényvédőszerek és csomagolásuk, elemek, ak
kumulátorok, gázolaj és benzin származékai,
olajos műanyag flakonok, gázolajos- és benzi
nes kannák, motor-, fék-, hajtómű- és hidrau-

lika olajok, gumiabroncsok, használt gépal
katrészek, roncsautó, azbeszttartalmú szigete
lő anyagok, veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szűrőanyagok, pl. olajos rongy.
A lomtalanítás rendje:
Április 20-a: Erzsébet u., Almáskert keresz
teződése;
21-e: Debreceni - Bajcsy Zs. u. keresztező
dése;
24-e: Pócsi —Sóhordó u. kereszteződése;
25-e: Gyulaji u., vasúti átjáró környéke;
26-a: KRESZ park;
2006. április 26. Encsencsi - Sóhordó Vágóhíd u. kereszteződése
27-e: Árpád u. ipari vágány környéke,
valamint a Sportiskola u. kereszteződése;
28-a: Petőfi tér.
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Eredmények és elismerések
a15 éves polgárőrségnél
Eredményes évet zárt a Szabolcs-Szat-m ár-Bereg Me
gyei Polgárőr Szövetség. Ez
derült ki a szervezet éves
beszám olójából, a m árcius
27-én Nyírbátorban m eg
tartott megyei küldött köz
gyűlésen. Az esem ényen
Lamperth Mónika belügy
miniszter (képünkön)—az
országban egyedülállóan —
elismerő oklevelet nyújtott
át Som ogyi Já n o sn a k , a
megyei szövetség elnöké
nek.
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Som ogyiJán os

L am p erth M ón ika b elü g ym in iszter, a k i m aga
is több é v ig te lje s íte tt p o lg á r ő r szo lg á la to t K a 
p o sv á ro tt, m a is n a g y je le n tő sé g ű n ek v é li a p o l
g á rő rség tevékenységét.

A belügyminiszter beszédé
ben kiemelte a február 13-án
elfogadott polgárőr törvény fontosságát,
mely immár a legmagasabb szinten is elis
meri a polgárőrség tevékenységének jelen
tőségét. A törvény biztosítja a szövetség rend
szeres állami támogatását, melyet —civil szer
vezetként —eddig csupán a Magyar Vöröskereszt kapott.
AndrékóJán os megyei rendőrfőkapitány
nélkülözhetetlennek vélte a polgárőrség
munkáját, együttműködésük ugyanis jelen
tősen hozzájárul a megye közbiztonsági
mutatóinak javulásához. Hasonlóan nyilat
kozott Szepesi István dandártábornok, az
eseménynek helyet adó Nyírbátori Határőr
Igazgatóság igazgatója, de ezt igazolják a
polgárőr szövetség eredményességi mutatói
is.
- Az ország legnagyobb létszámú —közel
7000 tagot számláló — szövetsége a miénk,
148 településen működnek egyesületeink —
tájékoztatta lapunkat SomogyiJán os elnök.
Ami pedig az eredményességünket illeti,

abban is elsők között járunk. Majdnem fél
millió órát dolgoztunk, több, mint 68 ezer
esetet számláltunk. A rendőrséget közel 14
és félezer, a határőrséget három és félezer
esetben értesítettük jogsértő magatartásról.
Mindemellett kissé paradoxnak tűnik ez,
hiszen a mi célunk nem az események szá
mának növelése, hanem éppen a megelőzés mind a bűnelkövetés, mind a közlekedési
morál tekintetében. Legnagyobb eredmény
nek tehát valójában azt tekintem, hogy azo
kon a településeken, ahol polgárőrség mű
ködik, érezhetően javul a közbiztonság, na
gyobb a nyugalom.
Magam is nagy jelentőségűnek tartom a
törvény megalkotását — fűzte hozzá — hi
szen ez - 15 év után ( a polgárőrség idén
ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját)
- megerősíti létjogosultságunkat. Az állandó
támogatás pedig biztosítja a munkánkhoz
szükséges eszközöket. Sok önkormányzat
ugyanis képtelen finanszírozni a legalapve-

több feltételeket is. Még az egyenruha be
szerzése is gondot okozott, pedig az utcán
ennek érezhető hatása van, még a bűnözők
szemében is. Jelentős támogatásokat kapunk
a rendőrségtől is: Andrékó főkapitány úr
éppen most jelezte, hogy igen kedvezményes
áron vásárolhatunk tőlük személyautókat. A
technikai felszereltségben egyébként orszá
gos viszonylatban sem állunk rosszul.
SomogyiJán os egyben a Nyírbátori Pol
gárőr Egyesület elnöke is, melynek munká
jával kapcsolatban hasonlóan jó eredmények
ről számolt be. Ő 'maga 1989-ben kezdte a
polgárőr szolgálatot, mert — mint mondta
— valamit tenni kellett a város akkor már
szinte elviselhetetlenül rossz közbiztonságá
nak javítása érdekében. Nyírbátorban ma
43 polgárőr rója felváltva éjszakánként az
utcákat — egy fillér fizetség nélkül - őrizve
mintegy 14 ezer ember nyugalmát.

Leviczki Márta

elism erés
A megyei küldött közgyűlésen számos
polgárőr részesült elismerésben. Közöttük
Ú ri Tibor, a Nyírbátor Polgárőr Egyesü
let tagja a Polgárőr Erdemkereszt Arany
fokozatát kapta, melyet Szatmári Gyula,
az Országos Polgárőr Szövetség elnök he
lyettese adott át.

Lopások, betörés, itta s vezetés
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
március 28-án este 8 és fél 9 óra között Nyír
bátorban eltulajdonított egy 10 hónapos né
metjuhász kutyáját A bűncselekménnyel oko
zott kár: 100 ezer forint. A kutyát egy nyír
pilisi testvérpár vitte el, akik a bűncselek
mény elkövetését elismerték.
Ismeretlen tettes ellen indult eljárás, aki
március 27-én fél 7 és fél 8 között Nyírbá
torban egy nyitva hagyott garázsból eltulaj
donított egy kerékpárt. A lopási kár 28 ezer

forint. A rendőri intézkedés során megálla
pítást nyert, hogy a bűncselekményt egy 46
éves helyi lakos követte el. Az eljárás bíró
ság elé állítással folyamatban van.
Nyírbátor területén egy gépjárművet is
meretlen tettes március 28-án a délutáni órák
ban ablakbetörés módszerével feltörte, és
abból egy autóstáskát tulajdonított el a benne
lévő 68 ezer forint készpénzzel együtt. A
rongálással okozott kár 30 ezer forint.
Eljárás indult egy Nyírbátori fiatalember

ellen, aki március 25-én este Nyírbátorban
ittasan közlekedett személygépkocsijával. A
sofőr vezetői engedélyét átadni nem tudta,
mivel azt már korábban, hasonló bűncse
lekmény miatt bevonták.
Szintén ittas vezetés miatt indult eljárás
egy 28 éves nyírbátori férfi ellen, aki márci
us 23-án délelőtt ittas állapotban közleke
dett. Vezetői engedélyét átadni ő sem tud
ta, mivel azt már korábban bevonták tőle.
Az eljárás, bíróság elé állítással folyamatban.
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Nem a z id ő
Amint belépek a lakásba, szinte leve
gőt is elfelejtek venni egy pillanatra.
Mindenhol szebbnél szebb órák, ha
talm as táblákon rovásírással írt szö
vegek. Itt él S zé p L ászló. A volt tanár,
iskolaigazgató nyugdíjas évei alatt is
nagyon aktív. C sodálatos az óragyűj
teménye, a rovásírás betűit saját m aga
egyetlen késsel farag ja, hogy m egm a
radjanak az utókornak.

—

a z érték a fontos

— Hogyan kezdődött a pályafutása?

— 1953-ban kerültem Nyírvasváriba. Ak
kor már ismertem a feleségemet, de sajnos
nem egy iskolában tanítottunk. Az volt a
célunk, hogy egy helyen legyünk, erre csak
egy mód volt: Nyírbéltek mellett egy tanyán,
Nagyaszoson elvállaltuk az iskolát. A felesé
gem tanította az alsó tagozatosokat, én a fel
sősöket. Végzettségem földrajz-rajz szakos
tanár, de itt minden tantárgyat én tanítot
Emellett pénzgyűjteménye is van, s ha tam 5-8 osztályig. Három év után visszamen
valahol egy gödröt ásnak, ő biztosan ott tünk Nyírvasváriba, ahol 17 évig tanítot
tam. Aztán átkerültünk Nyírcsászáriba, itt
terem, őseink tárgyait keresni.
S zép L ászló
már igazgató voltam, itt is közel 17 évet
töltöttünk. Nyugdíj előtt jöttem Nyírbátor ta, hogy nekem hozta. Nem tudom ki volt,
ba az Enyhe Értelmi Fogyatékosokat Képző nem kért cserébe semmit, csak elhozta. Hi
nyírbátori nyertes
Intézetbe, ez most az Oktatási Centrum ré hetetlen, de ilyenek is megtörténnek.
szeként működik.
—A rovásírással is foglalkozik.
— Van olyan tanítványa, akire büszke?
—Úgy 20-25 éve kerültem kapcsolatba elő
— Mivel én szakos voltam, nagyon örü ször a rovásírással. Én még voltam cserkész,
lök, hogy van három festőművész is, akiket ott a rovásírás sikk volt, mindenki ismerte,
én inditottam el. De a nyírbélteki polgár- csak én nem, de ekkor ez feledésbe merült.
mester is az én tanulóm volt a Nagyaszos Majd sokkal később kaptam egy könyvet a
tanyán, ő is egy rendkívül művelt ember. rovásírásról, s akkor én ezt önállóan, ma
Azt tapasztaltam, ha a pedagógus lelkiisme gamtól megtanultam. Hihetetlenül egysze
retesen dolgozott, s ha a gyermek tanulni rű, az a tapasztalatom, hogy egy elsőosztá
akart, akkor nem lehetett érezni azt, hogy lyos gyermek 3-4 nap alatt elsajátítja a betű
Víz és kultúra —ezzel a címmel hirde
valaki a Nagyaszos tanyán, vagy Nyírbátor készletet. Aztán azon gondolkoztam, hogyan
tett rajz- és makettpályázatot a Víz Vi
ban szerezte tudását.
lehetne ezt az ősrégi magyar írást népszerű
lágnapja alkalmából a Felső-Tisza-visíteni. Ekkor jöttek a faragások. Kialakítot
déki Környezetvédelmi és Vízügyi
— Hatalm as óragyűjteménnyel rendelke tam a rovásbetűkből összeállított jelrendszert,
Igazgatóság, és a Magyar Hidrológi
amit elneveztem szóképnek. Ezeket faragom
zik. Honnan jö tt ez a szenvedély?
ai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg
rá tányérokra, táblákra. Nagy álmom, hogy
Megyei Területi Szervezete.
—Még a nyírvasvári évek alatt kezdődött. szeretném ezt a tudásomat minél több gye
A pályázatra 1474 szabadon választott
Ma már több, mint 400 órám van, min reknek átadni, de ez még jövőbeli terv.
technikájú alkotás érkezett. A verseny felső
Szép Lászlót megismerve nekem úgy tű
denféle, a zsebóráktól a méteres faliórákig.
tagozatos kategóriáját Darvai Erzsébet, a
Mindegyiknek története van. Ez úgy indult, nik, számára ez most, 72 éves korában is
Báthori István Általános Iskola és Pedagó
hogy kaptam órákat, amiket megjavítottam, reális terv. Egész élete azt sugallja: nem az
giai Szakszolgálat 5/B. osztályos tanulója
ezért cserébe hoztak egy másikat. Hát így idő múlásával, hanem az értékek megmenté
nyerte.
gyarapszik a gyűjteményem. De történt már sével érdemes foglalkozni —az iskolában és
Négyévesen kezdett rajzolni, ez az egyik
olyan is, hogy valaki becsengetett és a ke az életben egyaránt.
kedvenc tantárgya. A pályázatra vízfesték
Sebestyén Tím ea
zembe nyomott egy köteg órát, azt mond
kel készítette a munkáját. Legszívesebben
a természethez kapcsolódó témájú képe
ket fest. A kislány már több megméretteté
sen is indult, kétszer harmadik és egyszer
első helyezést ért el. Tanára, Farkas Anna
szerint ez a korosztály még önmagát adja,
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák pet játszanak a gyermek személyiségfejlődé
Erzsébet munkáján is látszik, milyen őszin
Szövetségének kezdeményezésére 2002-től, sében, miközben megőrzik a helyi, és az
te, valószínűleg a zsűrinek is ezért tetszett.
minden év április havának utolsó szombat egyetemes kultúra hagyományait. Szolgál és
A nyertes részt vehet júniusban tanárá
véd értékeket, összekovácsol közösségeket,
ján a művészetoktatást ünnepli az ország.
val együtt egy felső-tiszai hajókiránduláson,
hidat épít különböző kultúrák, nemzetek
de ezenkívül egy emléklappal, és egy könyv
között.
Célja,
hogy
felhívja
a
szülők
és
a
tanuló
vel is gazdagodott. A rajzokból nyílt kiállí
Ezen gondolatok jegyében várnak min
ifjúság figyelmét a művészeti nevelés fon
tás megtekinthető a tiborszállási Péchy Lász
tosságára és nagyszerűségére, annak semmi den művészetbarátot a Tinódi Művészeti
ló Általános Iskolában, ahol Rozsnyai Esz
vel sem helyettesíthető hatásrendszerére. Hi Iskola tanárai és növendékei a Művészetok
ter, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 5.a
szen a művészetek — legyen az zene, tánc, tatás Napja alkalmából rendezett ünnepsé
osztályos tanulójának munkája is látható (ta
képzőművészet — hihetetlen pozitív szere gükre, április 28-án, az Alkotóházban.
nára Küzmös Enikő),

A Magyar Művészetoktatás Napja
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A m agyar nyelv szépségéből adódik,
amikor a temető helyett sírkertet mon
dunk. Ez talán több is, mint az elhuny
tak végső pihenőhelye. Olyan, szépen
rendben tartott, parkosított részre gon
dolunk, amely méltóképpen kifejezi a dő utakat is gondozzák, szépítik, egyáltalán
rendben tartják a sírkertet.
kegyeletet is.

Sírkert az elhunytaknak

A város köztemetőjének, sírkertjének több
mint egy esztendeje új üzemeltetője van.
Pályázaton egy helyi cég, a Baracsi Temetke
zési Szolgáltató Kft. nyerte el ezt a jogot. A
társaság ügyvezetője, Baracsi Balázs adott
tájékoztatást munkájukról, terveikről.
A temetkezés megszervezése, a köztemető
fenntartása önkormányzati kötelező feladat.
Gyakorlati ellátására a város kegyeleti szol
gáltató szerződést kötött a Baracsi Kft.-vel.
A cég feladata a temető üzemeltetése, kar
bantartása, a temetkezési szolgáltatások elvég
zése. Ennek egyik fele, mint a sírhelyek érté
kesítése, a sírásás, a ravatalozás olyan feladat,
melynek az árait is az önkormányzat állapít
ja meg. Az innen származó bevételt visszafor
gatják a temető működtetésére, fejlesztésére.
Az üzemeltető társaság a kegyeleti szolgáltatá
sokból, virág eladásból, a koporsók, urnák,
szemfedők és más kellékek értékesítéséből,
sírgondozásból tud nyereségre szert tenni.
Aki ezekben a napokban megfordul a
köztemetőben —márpedig a tavasz jöttével
sokan vannak, akik elhunyt szeretteikre
emlékezve virágot hoznak, rendben tartják
a sírokat —azt tapasztalják, hogy a közléke-

anyakönyv
Előző számunk óta születtek:
Csedreki Kristóf (Lamos Csilla, Csedreki
Béla); Csekő Kincső (Lovász Melinda,
Csekő Balázs); Jóni Levente (Balogh Krisz
tina, Jóni Gyula); Mailár Amáta (Kása
Mónika, Maliár József); Nyárádi Balázs
(Budai Mária, Nyárádi Attila); Pintye
Dominik (Kimák Zsuzsanna, Pintye Sán
dor); Strepler Balázs (Demendi Beáta,
Strepler Csaba).

Házasságot kötöttek:
Farkas Gyöngyi és Páka Márton
Ladányi Marianna és Szilágyi Károly
Lovácsi Ilona és Mogyorósi Tibor
Németh Eszter és Illés Krisztián
Papik Katalin és Nagy Ferenc

Elhunytak:
Bóra-Molnár János, Dobos Lászlóné,
Hajnal Jánosné, Horváth József, Juhász
Jánosné, Kiss János, Kovács Tibor, Mak
rai Sándorné, Polgár Tamás, Pócsi Fe
renc, Rembeczki Ilona, Száméi János,
Szilágyi Gyula, Tamás János, Tóth Gyu
la, Turbucz Sándor, Dr. Varga István,
Várnagy László.

—Helyi cégként különösen fontosnak tart
juk, hogy egy-egy temetés idején a gyászo
lókra odafigyeljünk, hogy a temetőbe láto
gatókat kiszolgáljuk —összegzi Baracsi Ba
lázs.
Ennek tudható be, hogy a társaság a kör
nyező településeken is végez temetkezési szol
gáltatást, idén januártól pedig pályázat út
ján elnyerték a vásárosnaményi köztemető
működtetését.
Az előző évek statisztikája szerint Nyír
bátorban évente 130-150 temetést végeznek.
Előfordul, hogy a közeli görög katolikus,
vagy a Szentvér utca végén található refor
mátus temetőben helyeznek valakit örök
nyugalomba. A gyász-szertartások lebonyo
lítására minden eszközük megvan, sőt a
megyében egyedülálló módon koporsólift
tel tudják leengedni az elhunytat a sírgö
dörbe.
A temetkezési szokások is változóak. En
nek példája, hogy a ravatalozó szomszédsá
gában kialakított, amerikai típusú parcella
minden helyét már megvették, ezért egy
újabb parcella kialakítását tervezik. Az idei
feladatok közé tartozik az irodahelyiség és
bemutatóterem külső rekonstrukciója, a

A z ö n k o rm á n y za t a d o m á n y o zta a
s z é p hangú lélek h a ra n g o t, m e ly n e k
állvá n yá t a B a ra csi K ft. k é s z ítte tte el.
gondnoki lakás festése. A VIII. parcellához
pedig szilárd burkolatú járdát építenek. A
Pócsi út és a Sóhordó út sarkánál található
I. parcellánál pedig (ez a legrégibb a teme
tőben), a terület rendbetétele után az újra
temetés lehetőségét szeretnék megvalósítani
az önkormányzattal közösen.

L.B.

Egygimnáziumi tanár emlékére
Tóth Gyula tanár úr 1931. november 15-én
született Nyírbátorban. Ehhez a városhoz
kötötte gyermekkora, az iskolás évek, s itt
dolgozott évtizedeken át a gimnázium meg
becsült tanáraként. Mindig tisztelet övezte,
tanítványai, kollégái ma is szeretettel gon
dolnak rá.
Gyermekként át kellett élnie a II. világhá
ború szörnyű éveit, majd alig 15 évesen fér
fiszabó tanulónak szerződött. A tehetséges
fiatalember azonban hamar kitűnt társai
közül, s az érettségi után, 1952-ben már a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
matematika-fizika szakos büszke hallgatója
lett. 1956 —nekünk történelem. Neki és kor
társainak a diploma megszerzésének, s a pá
lya kezdetének az éve.
Néhány évig az Encsencsi Általános Isko
lában tanított. 1961-től nyugdíjba vonulá
sáig, 1994-ig a Báthory István Gimnázium
és Szakközépiskola tanára. 1971-től igazga
tóhelyettes, 1987-ben pedig megbízott igaz
gató volt. Családja mellett az iskolája volt a
mindene. Három gyermeket nevelt tanító
nő feleségével; s generációk sokaságát a gim
náziumban. Nem volt harsány, ám csendes

mosolyát szerette minden
ki. Megbízható volt, mun
kájában precíz és körülte
kintő —lelkiismeretes. Szí
vén viselte a tanítványok
sorsát, tanártárs volt a kol
légái számára.
rm,r .W
»
Évtizedeken át sok-sok ™ h G f" h
képzési forma alakítása viselte keze nyomát
a gimnáziumban: a tagozatos osztályok élet
re hívása, a cipőipari szakközépiskolai kép
zés, a felnőttoktatás számtalan osztálytípus
ban. Kevesen emlékeznek ma már a levelező
tagozaton a faipari és a gépgyártástechnológiai
osztályokra. Tóth Gyula tanár úr volt a tago
zatvezető.
Amikor elérkeztek számára a megérdemelt
nyugdíjas évek, még akkor sem tudott pi
henni. Óraadóként még ott állt a katedrán.
Nyugdíjasként is szívesen tért vissza az is
kolába, ahol mindig visszavárták.
A tanár úr emlékét szívünkbe zárjuk, tisz
telettel hajtunk fejet előtte.

A Báthory István Gimnázium és
Szakközépiskola
tantestülete és dolgozói nevében
Parragné Horváth Ilona igazgató
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A fo rrad alo m ra
em lékeztünk

Színházi Világnap—kabaréval

Több, mint ezren gyűltek össze március
15-én este a Papok rétjén, ahol dr. Veres
János és Balla Jánosné ünnepi beszédét kö
vetően - már hagyományosan - rendkívül
színvonalas kulturális műsorral tisztelegtek
a Talán Teátrum művészei a ’48-as hősök
előtt. „Magyar Mese —nemzeti szikrák éne
kes mozgásban” címmel, Buzogány Béla ren
dezésében láthattak izgalmas és újszerű elő
adást az érdeklődők. Az ünnepi műsort lát
ványos tűzijáték zárja.
A Papok rétjén több, mint ezren gyűltek
össze a nemzeti ünnep alkalmából.
„S közben halkan szól a dzsessz...” - térségben élő daganatos gyerekek gyógyke
„érezdjólniagad” kabaré két elképesz zelésére fordítják.
Az est társszervezői a nyírbátori Lions
tő csuklásban.
Már a cím is sokat ígért —s nem is csaló klub, és a Mátészalkai Művészetbarát Egye
dott a közönség a Talán Teátrum —a Szín sület voltak. A fővédnökséget dr. Petis Mi
házi Világnaphoz kapcsolódó - II. jótékony- hály, a Bátorcoop Szövetkezet és Társvállal
sági estjén, március 29-én. A mátészalkai kozásai tulajdonosa, a védnökséget Zatik
Művelődési Ház Színháztermében megtar László könyvvizsgáló, az Egzatik Kft. és az
tott előadásra mintegy 400-an látogattak el Egzatik Szakkiadó Kft. tulajdonosa, vala
mint dr. Móré E. Csaba, a Szabolcs-SzatmárNyírbátorból.
A rendezvény bevételét, több, mint 1 Bereg Megyei Pszichiátriai Szakkórház fő
millió forintot —a tavalyihoz hasonlóan - a igazgatója vállalták.

ifjú ság i sportverseny

K épünkön: dr. Veres J á n o s p é n zü g y m in iszter, o rszá g g y ű lé si k épviselő, és
Balla J á n o sn é p o lg á rm e ste r a nagykár o ly i P e tő fi s z o b o r ta la p za tá n á l is e l
h elyezte a m e g e m lé k e zé s virágait.
(Fotó: Tóth V iktor)

KÖLCSEY

LAPCSOPORT

Együttműködésben a Kölcsey Televízióval
Baktai Hírek, Balkányi Beszélő, Bátor,
Kállósemjén, Szálkái Szó,
Nagyhalászi Hírlap, M adai Hírek,
Vajai Híradó, Ú j Beregi Élet

Idén m á so d ik a lk a lo m m a l re n d e z te
T avaszköszöntő Jótékon ysági B álját a z
O k ta tá si C entrum , a h o l a S án dorokat
is k ö szö n tö tté k . A b e v é te lt a z isk o la 
u dvar parkosítására, játékok, sp o rtsze
r e k vásárlására fo rdítják.
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T inódi em lékplakett
Névadójukra emlékeznek a Tinódi Mű
vészeti Iskola tanulói és tanárai április 12én, 15 órától. A históriás énekmondó élet
útjának és munkásságának felidézése mel
lett az intézmény Tinódi Blockflőte
Együttese, és Béke Csaba lantművész kala
uzolják majd a XVI. századba az ünnep
ség résztvevőit. A rendezvény zárásaként
leleplezik Tabiné Jenei Erzsébet ajándék
ba készített Tinódi portréját, mely az Al
kotóház épületét díszíti majd.

Zsúfolásig megtelt a Városi Sportcsarnok
lelátója az immár 16. alkalommal megren
dezett ünnepi sportnapon, március 15én. A vidám, de ugyanakkor izgalmas ve
télkedésben Nyírbátor valamennyi okta
tási intézménye, az Oktatási Centrum, a
Báthori István Általános Iskola, a Hunya
di Mátyás Általános Iskola, az Éltes Má
tyás Általános Iskola, a Báthory István
Gimnázium, és a Bethlen Gábor Szakképző
Iskola is részt vett. Az alaphangulatot egy
közös torna adta meg, majd Németh At
tila alpolgármester köszöntötte a résztve
vőket. A 12 futamos évfolyam-vetélkedő
ket a kötélhúzás zárta. Az önkormányzat
díjait, 1-1 garnitúra sportfelszerelést, Kósa
Béla, az Ifjúsági és sport Bizottság elnöke
adta át. Külön köszönet illeti a Hunyadi
Mátyás Általános Iskolát, akik mint házi
gazda szervezők gondoskodtak a rendez
vény színvonalas lebonyolításáról.

