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Munkahely műanyagból —dán módra
Nyírbátor önkormányzata 2005. végén
felavatta a település teljes közművel el
látott Ipari Parkját. Az első befektető
után —aki m ár jelenleg is 300 embert
foglalkoztat —itt a következő vállalat.

foglalkoztatásával végzi. A Nyírbátorban
felépítendő üzem mérete a fejlesztések végé
re ugyanezt a nagyságot éri el. A cég képvi
selői ez évben döntöttek úgy, hogy a sike
resen működő üzem mellett egy új gyáregy
séget is felépítenek. Ehhez kérték a kormány
A tárgyalásokat ez év tavaszán kezdte mag zat segítségét, amelyet azzal a feltétellel kap
a dán tulajdonban lévő Coloplast nevű cég tak meg, hogy az üzemet a fejletlenebb kele
gel BallaJánosné polgármester asszony. A ti régióban építik fel, ezzel csökkentve az
vállalat műanyag alapanyagból gyárt majd országban lévő területi egyenlőtlenségeket.
gyógyászati eszközöket és implantátumokat.
A cég képviselői a helyszíni bejárás során
A cégnek már működik egy gyára Tatabá kiválasztották a Nyírbátori Ipari Parkban a
nyán, ahol ugyanezeket a termékeket állítják beruházáshoz szükséges 10 hektáros terüle
elő. A tatabányai részleg a termelést 800 fő tet. Jelenleg a terület közművekkel történő

egész napos m ulatság

M ajális
Az eső vetett véget délután Nyírbá
torban a sokéves hagyománnyal ren
dezett m ajálisnak: az egész napos
program on több százan élvezték a
helyi iskolák művészeti csoportjai
nak bemutatóit, de akinek kedve volt,
a term álfürdő medencéiben is meg
mártózhatott.

ellátásának egyeztetése folyik a gyár építője,
és a Városfejlesztési Iroda dolgozói között.
A hónap végére várhatóan befejeződnek a
végső szakmai egyeztetések, és a két fél meg
kötheti a szerződést. A város garantálja, hogy
az Építésügyi és a Városfejlesztési Iroda köz
reműködésével szakmai segítséget nyújt a
tervezésben és a kivitelezésben.
A dán cég a megállapodás megkötése után
várhatóan rövid időn belül elkezdi a dolgo
zók felkészítését, mivel a gyárban a betanított
munkásokon túl nagy létszámú középfokú
és felsőfokú végzettségű munkaerőre is szük
sége lesz.

,

Családtámogatás esélyegyenlőség
Ülésezett a nyírbátori képviselő-testület.
A városatyák m ájus 4-én egyebek kö
zött elfogadták az önkormányzat 2005.
évi költségvetését.

évben: felújították a városháza tetőszerkeze
tét valamint több utat is, a panelprogramban
pedig 291 lakást korszerűsítettek. A Kultu
rális Központot április 20-án adták át, míg a
tervek szerint a Báthori-várkastély épületének
A beszámolóban elhangzott: számos be munkálatai ez év augusztusában fejeződnek
ruházás valósult meg a városban az elmúlt be.
(folytatás a 3. oldalon)

„tovább, tovább, tovább...”

A színpad...

es a közönség... (Tóth V. fo tói)

N yírbátor két középfokú ok tatási intézményében 309 tanuló tesz az idén
érettségi vizsgát. A diákok m áju s 6-án búcsúztak a z iskoláktól.
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köszönet

A n yá k n apja

É pül a Piaccsarnok

„Nem nyafognék, de m ost m ár késő,
M ost látom, milyen óriás ő . ”

T T armincegy éve, Anyák napja után
k J . után alig 10 nappal hasított be
lém JózsefAttila fájdalmas gondolata. Már
felnőtt voltam, hogy felfogjam m i történt,
de ahhoz még gyermek —s ebből a szem
pontból ma is az vagyok— hogy megért
sem, m iért kellett elveszítenem Őt.
M iért pont nekem, m iért akkor, ami
kor még nem tudta, hogy m i lesz velem?!
Miért, am ikor annyira szerette övéit, s
m iért nem várhatott, hogy velem örül
hessen m ajd unokáinak?!M iért csak a sír
jára tehetem m ára virágot, aminek annyi
ra tudott örülni?! M iért bosszantottam,
miért nem fogadtam Neki szót, am ikor a
jóra intett, miért nem vettem észre, anyai
szeretete nem engedi, hogy haragudjon
rám a csínyekért?! Csupa „m iért”, melyek
re választ csak az Anyák napja adhat.
yermekként is éreztem, hogy ez a
\Jn a p más, mint a többi, felnőttként
már tudom, hogy ez a nap talán a legtöbb
a mára már divattá vált „napok”sorában.
M ert kell egy nap, mely a szereteté, a
lelkiismereté, a gyermeki háláé, és sajnos
sokunknál m ár csak az emlékezésé. S le
het-e máskor, mint a kikelet hónapjában?
M ár az ókori Görögországban is ünne
pelték az Anyákat a tavaszi ünnepek sorá
ban, valójában azonban ez az amerikai ere
detű ünnep alig 100 éves múltra tekint
vissza. Az ötletadó Ann M. Jarw is édes
anyjának akart emléket állítani, de ő maga
anyaként nem élhette át ezt az ünnepet,
hisz neki nem született gyermeke.
Nézem huszonéves lányaimat, s látom,
hogy még ma is milyen biztonságot je
lent nekik édesanyjuk közelsége. S van még
szerencsére a családban, akinek „szürke haja
lebben ” és virágot adhatunk Neki is má
jus első vasárnapján.
M it lehet ilyenkor mondani? Hogy kö
szönjük?! Kifejezi-e ez a szó, am it érzünk?
Gyermekihálánk, virágaink, köszönetünk
csak morzsák ahhoz, am it érdemelnének
azért, am it értünk tettek és tesznek. Az éle
tért, a gondoskodásért, a nevelésért, az ag
gódásért, az álmatlan éjszakákért elég egy
„köszönöm "?!
Kedves n yírbátori Édesanyák!
M ájus első vasárnapján ünnepeltük az
Anyák napját. Tudom, Önöknek az a legna
gyobb jókívánság, ha gyermekeiknek biz
tos, szép jövőt remélhetnek ebben a város
ban. Ebben a reményében köszönti Önö
ket;
Németh A ttila alpolgárm ester

Látványterv —ilyen le sz a z ú j piaccsarn ok
Április 26-án benyújtotta engedélyes ter
vét a Spar Áruház beruházója az épí
tésügyi hatóságnak — mig a piaccsar
nokét május 10-éig vállalta benyújtani.
A szerződést megkötötték —a munkate
rületet a Városfejlesztési és Vagyongaz
dálkodási Iroda már átvette, s hamaro
san át is adja az M-Béta Kft.-nek.
Enyedi László vezető főtanácsos kérdé
sünkre elmondta: a szerződés értelmében az
önkormányzat 5800 négyzetméter területet
adott el a beruházónak. Ennek fejében az
M-Béta Kft. 1350 négyzetméter alapterületű
fedett, illetve részben nyitott élelmiszer pia
cot épít. A fedett csarnokban összesen 450
négyzetméter üzletfelület lesz. ahol nyolc
vállalkozás kezdi meg — illetve folytatja —
tevékenységét. Hiszen a vállalkozók zömmel
ugyanazok, akik az eddigi piacon is mű
ködtek. A nyolc üzletből kettőre hirdet meg
hívásos pályázatot az önkormányzat. A csar
nok középső része az árusoké lesz.

Hatszáz négyzetméter nyitott kirakodóvásár épül, s mindehhez 54 gépkocsi parko
ló. Mindez közel 100 millió forintért.
Az M-Béta Kft. saját beruházásában, az
átadott területen megépít egy Spar Áruhá
zát is, ahol az 1100 négyzetméteres eladóté
ren — a nyírbátoriak számára eddig meg
szokott áruféleségek sokszorosával —várják
majd a helyi és a környékbeli települések
lakosait. Az áruház, a beruházó ígérete sze
rint —52 parkolóval —egy hónap alatt elké
szül, míg a Piaccsarnokot és a kirakodóvá
sárt várhatóan augusztus elején vehetik bir
tokba az árusok és őstermelők.
A beruházás ideje alatt a volt Bankudvar
területén lesz az ideiglenes piac, ami — a
könnyebb használhatóság érdekében — zú
zottkő borítást kapott.
Enyedi László azt is hozzátette: a beruhá
zásokkal —amellett, hogy mintegy 30 keres
kedelmi végzettségű szakembernek adnak új
munkahelyet —az őstermelőket is szeretnék
erősíteni, segíteni.

Szépülnek a szövetkezetiek is
Tavaly 95, idén további 155 lakás újul meg
a Nyírbátori Lakásszövetkezet gondozá
sában, a panelprogram keretében. A
szövetkezet 480 lakás karbantartását,
felújítását koordinálja. A 2005-ös eszten
dőről április 18-án számolt be a küldött
gyűlés előtt dr. K ád árJó zsefn é elnök.
A 480 lakás (25-30 éve épült panel) mára
lepusztultak, korszerűtlenné váltak. Tavaly
öt épület energiatakarékos felújítását végez
ték el — kicserélték az ajtókat, ablakokat, a
külső homlokzat utólagos hőszigetelést ka
pott, a lépcsőházakat kifestették. Mindezt a
panelprogram keretében, melyhez több,
mint 38 millió forint állami- és ugyanennyi
önkormányzati támogatást vettek fel a lakóközösségek. A fennmaradó egvharmad részt
a tulajdonosok fizették, amihez — szükség
esetén — kedvezményes hitelt vehettek fel.
Ez évre további 155 lakás nyert a pályáza-

tón — a várhatóan 152 milliós összköltség
egyharmada állami, egyharmada önkormány
zati támogatás. A kivitelezésre ezúttalis köz-

beszerzésipályázatot kell kiírni, ennek felté
tele a lakossági saját erő teljes összegű befi
zetése. Ezért dr. Kádár Józsefné felhívja az
érintett lakók figyelmét a szerződésükben
rögzített határidő betartására.
Példaértékű az önkormányzat hozzáállá
sa, hiszen egyetlen lépcsőház sem maradt ki
a pályázatból önkormányzati forrás hiányá
ban — említette a szövetkezet elnöke. így
két év alatt 250 lakást tudnak felújítani, és
már várják a 2007-es kiírást. Jövőre a fenn
maradó 13 lépcsőház is szeretne bekerülni a
programba. Nyírbátor — a megyeszékhely
után —a megyében a második, ahol megva
lósul a panelprogram. Év végére —a tavalyi
291 után —további 318 panellakás újul meg,
összesen több, mint 400 millió forint önkormányzati és állami támogatással.
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Szocialista győzelem
Dr. Veres Ján o s, az MSZP jelöltje győ
zött az áprilisi országgyűlési választá
son a 6-os számú, egyéni választókerü
letben. Nyírbátor képviselőjét pártja és
saját szerepléséről, valamint az Új Ma
gyarország programról kérdeztem.
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választáson
pontja a városnak. Ön m it tud tenni ennek
érdekében?
— Nem a segélyezési rendszer bővítésé
ben gondolkodunk, hiszen az csupán a létfenntartáshoz elég. Felemelkedni csak okta
tással és munkával lehet. Folytatjuk a feltéte
lek megteremtését ahhoz, hogy a roma la
kosság magasabb iskolai végzettséghez jus
son, s ezzel jobb eséllyel léphessen a munka
erőpiacra. Az Ipari Parkban létesülő vállal
kozások pedig növelik a munkaerőkeresletet.

—A vártnál nagyobb arányban győzött a
koalíció, illetve az MSZP a választásokon.
Hogyan látja: ennyirejók a szocialisták, vagy
ilyen nagyot hibázott a Fidesz, illetve a jobb
óldal?
— Úgy látom, a szocialistáknak sikerült
reálisan bemutatniuk azt a fejlődést, amit a
kormány működése alatt elértünk, és fel tud
tunk vázolni egy olyan jövőképet, amit a
választók elfogadtak. Ezzel szemben a Fidesz
nem mutatott utat.

*

— Véleménye szerint képesek lesznek-e a
megyei képviselők pártállástól függetlenül
összefogni, és együtt dolgozni a Parlament
ben a megye felzárkózása érdekében?

D r. Veres Já n o s

— Ez attól függ, milyen gyorsan heged
nek be a kampány során szerzett sebek. Amit
—Hogyan értékeli saját szereplését?
munkahelyeket teremt. A megvalósuló szi biztosan állíthatok: a tizenhárom szocialis
lárd hulladék program, valamint az ivóvíz- ta képviselő olyan csoportot alkot majd a
— A körzetben az emberek többsége elis hálózat rekonstrukciós program Nyírbátort frakcióban, amely keményen képviseli a me
merte azt a munkát, amit az elmúlt években is érinti, valamint folytatódik a városrész gye érdekeit.
képviselőként, majd kormánytagként végez rehabilitációs program is.
tem. Azt gondolom, az emberek értékelték
—Hogyan látja személyes szerepét a m ost
azt, hogy a választási gyűléseken nem az el
—M ire szám íthat a város a foglalkoztatás következő kormányzati ciklusban?
lenféllel, hanem saját munkámmal, és a tér területén?
ség jövőjével foglalkoztam. Négy évvel ez
—Most azon dolgozunk, hogy május végé
előtt a lakóhelyemen nem kaptam bizalmat.
—Annak a folytatására, ami már megkez ig összeálljon az a program, ami Magyaror
M ost ezt sikerült elnyernem, amiből arra dődött a településen: az Ipari Parkban egy szág fejlődését középtávon meghatározza.
lehet következtetni, hogy jó úton járok.
re több befektető jelenik meg. Előrehaladott Hogy a megvalósításban kinek milyen szerep
tárgyalások zajlanak egy dán céggel, és bizo jut még nem lehet tudni. Amiben biztos va
— Listáról a felesége is bekerült a Parla nyos, hogy az autópálya más vállalkozókat gyok: vagy a feladat talál meg engem, vagy én
mentbe. Ennek megítélése még a szim pati is idehoz.
a feladatot. Határozott célom, hogy dolgoz
zánsok körében sem egyértelmű. Ön hogyan
ni fogok a térség, és az ország jövőjéért.

vélekedik erről?

—A feleségem az elmúlt évtizedben renge
teget dolgozott a szocialista párt különbö
ző tagozataiban, például a Nőtagozat me
gyei elnöke. A párt tőlem teljesen függetle
nül jelölte a megyei lista nyolcadik helyére,
az erről szóló elnökségi vitán, és a titkos
szavazáson szándékosan nem vettem részt.
Képviselő a saját munkájának, és a párt jó
szereplésének köszönhetően lett (hét egyéni
mandátumot szereztünk a megyében).
—A szocialisták ÚjMagyarország Program
jában melyek azok a pontok, amelyekpozitív
változásokathozhatnak Nyírbátorban?
—Először is folytatódik az autópálya épí
tés Nagykállótól Vásárosnamény irányába, s
megépül az Ófehértó—Nyírgyulaj csomó
pont, ami bekapcsolja a térséget a gyorsfor
galmi úthálózatba. Ezzel párhuzamosan rég
várt útfelújítások készülnek el, köztük a
Nagykálló—Nyírbátor, a Baktalórántháza—
Nyírbátor és a Mátészalka—Nyírbátor útvo
nal. Az infrastruktúra fejlesztése pedig új

—Az esélyegyenlőség különösen érzékeny

Leviczki Márta

családtám ogatás, esélyegyenlőség
(folytatás az 1. oldalról)
A képviselők beszámolót hallhattak a
A képviselő-testület elfogadta a gyermek- Vöröskereszt Nyírbátori Területi Szerve
védelem helyi rendszeréről szóló rendele zetének 2005-ben végzett munkájáról, és tá
tet is. Ennek előzménye, hogy a kormány jékoztatást kaptak a Magyar Vöröskereszt
a 100 lépés program keretében változtatott megalakulásának 125. évfordulója alkalmá
a családtámogatás rendszerén. Az új támo ból szervezendő rendezvényekről.
gatási rendszer minden gyermeket egyen
Balla Jánosné polgármester tájékoztatta
lően kezel. Az új családi pótlék továbbra is a képviselőket, hogy aláírták a Spar-áruház
alanyi jogon jár minden gyermeknek. Itt és az élelmiszer piaccsarnok megvalósításá
annyi a változás, hogy a rendszeres gyer ról szóló szerződéseket.
mekvédelmi tám ogatást igénylőknek ez
A testület elfogadta a járóbeteg szakrende
évtől a családi pótlék összegében benne van lő működtetésére kiírt pályázat szövegét. Erre
ez a támogatás is, így azt külön nem kell azért van szükség, mert az eddigi működte
kérvényezniük.
tő Humán Centrum Kft. — finanszírozási
A képviselő-testület elfogadta Nyírbátor gondokra hivatkozva —május l-jével felbon
Város Esélyegyenlőség Programját is. A prog totta szerződését az önkormányzattal. A meg
ramban elemzik a településen élő hátrányos állapodás szerint a betegellátást a vállalkozás
helyzetűek csoportjait, s meghatározzák az augusztus 1-jéig végzi, az önkormányzat pe
esélyegyenlőséget elősegítő célokat.
dig pályázattal keres új működtetőt.
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Virágos N yírbátor

Senki nem vitathatja, a virágok m egszépítik a várost
Nyírbátor önkorm ányzata és a Nyír
bátori Városüzem eltetési Kiemelten
Közhasznú T á rsaság benevezett az
országos „V irágos M agyarországért”
virágosítási, parkosítási és környezet
szépítő versenyre.
A verseny célja a kulturált, környezetba
rát, vendégváró országkép kialakítása, a te
lepüléskép esztétikus megjelenítése, növé
nyekkel történő díszítése, a környezetvéde
lem és környezetgazdálkodás az ökológiai
követelmények szerint. Új zöldfelületek, par
kok, fasorok létesítése, fenntartása, kulturált,
egészséges környezet kialakítása, a közterek,
utcák, épületek, intézmények virágosítása a
lakosság bevonásával, továbbá a település
műemlékeinek, épületeinek turisztikai és
kulturális értékeinek megőrzése, fejlesztése,
valamint a parlagfű irtása. A résztvevők —a
települések önkormányzata, lakossága, civil
szervezetei, intézményei, vállalkozásai —szé
pítő munkájukkal javítják településük, or
száguk jó hírét, az ott élők életminőségét,
elősegítik a kultúra, a turizmus, az EU kap
csolatok fejlődését, a közízlés formálását, az
igényes lakókörnyezet kialakítását, és kiemelt
célként az ’56-os emlékhelyek kialakítását és
ápoltságát.
A minőségi követelmények mellett a szer
vezők bírálják az önkormányzat erőfeszíté
sét, a helyi vállalkozások, intézmények rész
vételét, a közösségi együttműködést, civil
szervezetek részvételét, helyi versenyek szer
vezését, a magánházak tulajdonosai, illetve a
lakosság részvételét, valamint a környezeti
nevelést az oktatási intézmények külső és
belső virágosításával, növények gondozásá
val, az ifjúság aktív részvételével.
Nyírbátor vezetése kéri a város lakossá
gát, intézményeit, vállalatait, civil szerveze
teit, vegyenek részt a szervezésben, a közte
rületek, ingatlanok parkosításában, a virá-

gos, gondozott környezet kialakításában,
fenntartásában. íme, az első jó példa: a Vá
rosi Önkormányzat Tűzoltósága azonnal
védnökséget vállalt a város egyik parkja fe
lett, vállalták gondozását, virágosítását. Sza
bad, lehet követni őket!

szentm ise a tűzoltókért

A Tűzoltó N ap előestéjén, m áju s 3án tartották m eg N yírbátorban im 
m ár h atodik alkalom m al a tűzoltó
kért szóló szentm isét a helyi m ino
rita tem plom ban. A z ünnepi esem é
nyen a tűzoltókon kivü1 részt vettek
a társszervek vezetői, a m egyei elöl
já ró k és a város la k o sai is. P er nyák
Sándor, a Szabolcs-Szatm ár-B ereg
M egy ei T ű z o ltó sz ö v e tsé g e ln ö 
ke Szen t F ló rián em lék p lak ettet
adott á t a m isét celebráló H orváth
Já n o s kanonok plébánosnak.
(Tóth Viktor felvétele)

Megnyílt a Kulturális Központ
Nagyszabású, a város művészeti cso
portjai által összeállított gálam űsorral
vette birtokba április 20-án a nyírbátori
közönség az új Kulturális Központot.
Az impozáns, modern ívű épület, mely
nek terveit Bán Ferenc Ybl-díjas, és
Kossuth-díjas építész álmodta meg a
városháza mellé, új, karakteres és egyéni
arculatot kölcsönöz a főtérnek.
Olyan léptékű épületről és beruházásról
van szó, mely jelentősen átrajzolhatja Nyír
bátor jövőbeni városképét. A tradíciók meg
őrzése, és ápolása, valamint az új iránti fo
gékonyság, a dinamizmus, lendület —talán
ezek a kifejezések jellemzik legjobban a vá
rost és az új központot is.
Az épület legnagyobb helyisége egy többfunkciós, átalakítható, 600 ember befoga
dására is alkalmas színházterem és mozi, mely
a legmodernebb fény-, és hangtechnikával
van felszerelve. A terem előtti térben ruhatár
és büfé szolgálja a vendégek kényelmét, de itt
kapnak majd helyet az időszaki kiállítások is.
Hatalmas színházterme —a többféleképpen
variálható nézőtérrel és színpadmérettel —
különböző műfajú előadások bemutatását
teszi lehetővé. A mozgáskultúra iránt ér
deklődőket 150 m2-es próba- és táncterem
várja a földszinten. Levegős öltözők, do
hányzóhelyiség, raktárak is helyet kaptak az

épületben. A földszinten működik majd egy
többcélú kávézó is, ahol reggeltől késő estig
lehet szórakozni, játszani, beszélgetni, inter
netezni, zenét hallgatni. Közösségi helyisé
gek, oktatótermek is várják az ide betérő
ket, a közönséget.
A központ adottságait és az ezzel meg
nyíló új lehetőségeket kihasználva nemcsak
a meglévő kulturális, művészeti értékeit tudja
bemutatni megfelelő körülmények között a
város, hanem immár régiós, országos és nem
zetközi produkciók, előadások, kiállítások
fogadására is alkalmas. Nyírbátor nevét most
is jegyzik a nívós nyári fesztiválok körében,
de ezt kiegészítve, a központ — pezsgő kul
turális élettel töltve — folyamatos és magas
szintű jelenlétet teremthet a kulturális in
tézmények sorában.

D izőz és operettgála
A Kulturális Központ Szulák Andrea: Di
zőz című, a Játékszínben színre vitt elő
adását tervezi bemutatni e hónapban. Je
gyek már kaphatók, 1500 forintos áron, a
Kulturális K özpont portáján. Hegedűs
Ágnes igazgató tájékoztatása szerint — a
nagy érdeklődésre való tekintettel —a Kul
turális Központ egy hónapon belül meg
ismétli az Operettgálát.
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Tízéves a m azsorett csoport
Tíz évvel ezelőtt, egy cigándi rendezvé
nyen látta Némethné Sztán Ilona a Kisvárdai Mazsorett Csoport előadását. A
matematika-fizika szakos tanárnőben
ekkor fogalmazódott meg: milyen jó len
ne Nyírbátornak is egy hasonló együt
tes. Az ötlet M árton Jó z s e f testnevelő
tanárnak is megtetszett, s nem jelentett
gondot a lányok összeverbuválása: az
akkori 2-es és 3-as iskola tanulói közül
nem volt nehéz húsz ügyes, formás lányt
kiválogatni. A kezdetekről, s az azóta
elért sikerekről beszélgettem a Nyírbá
tori Mazsorett Egyesület két vezetőjével.
— Mennyire volt könnyű partnereket ta
láln i a csoport beindításához?

—Szerencsére Fazekas Mihály; a Koncertfúvós Zenekar vezetője azonnal mellénk állt.
Ez nagy segítséget jelentett, hiszen zenekar
nélkül nem sokra mentünk volna. Sokat se
gítettek a szülők, s később az önkormány
zat is. Egy év múltán egyesületté váltunk, s
azóta rendszeresen részesülünk költségveté
si támogatásban. Aztán amikor 1999-ben a
Zeneiskola művészeti intézménnyé vált, mi
is a Tinódi része lettünk, ahonnan nagyon
sok támogatást kapunk. Továbbá fontos
partnereket találtunk saját családjainkban,
akik támogatása nélkül nem tudnánk ilyen
sikeresen működni.

Némethné Sztán Ilona és M árton Jó zse f, a ju b iláló csoport vezetői
jelentősen bővült: négy korcsoportban hat azonban most indul majd. Beléptünk az Or
van lány jár hozzánk, a 7-8 évesektől a 18 szágos Mazsorett Szövetségbe, s ezzel nyitva
évesekig.
az út az önálló versenyzés előtt.
— K i készíti a koreográfiákat?

— Tervezik-e itt, Nyírbátorban, önálló ta
lálkozó szervezését?

— A nagylányokkal együtt többnyire én
—kezdi a választ Némethné —vannak köz
tük menetelős, és színpadi koreográfiák. Az
utóbbi időben pedig egyre inkább a tánc
produkciók irányában haladunk. Ebben
Kacsora Tibor debreceni tánckoreográfus
van segítségünkre.

—Már meg is szerveztük: 2003-ban, Nyír
bátor újbóli várossá válásának 30. évfordu
lóján rendeztük az első nemzetközi fesztivá
lunkat, amit — lévén, hogy a rendezvény
rendkívül költséges — ötévente szeretnénk
megszervezni, így a következő 2008-ban ese
dékes. Mi évente eljutunk külföldre: jártunk
— Vannak-e sikeres verseny eredményeik? már Elollandiában, Párizsban, Észak- és Dél—Hogy fogadta a közönség a lányok pro
Franciaországban, Törökországban kétszer
dukcióit?
— 1998-tól rendszeres résztvevői vagyunk is, valamint Romániában: Szilágysomlyó,
a Gyulai Nemzetközi Tűzoltó Zenekari és Nagykároly és Zilah városokban.
—Nyugodtan mondhatjuk, a nyírbátori Mazsorett Fesztiválnak, ahonnan 2000-ben
ak hamar a szívükbe zártak bennünket, szinte elhoztuk a fődíjat. De számunkra az igazi
—M it nyújt a lányoknak a m azsorett?
minden rendezvényen szerepelünk. Már az siker, amikor a gyulai közönség — meghall
első fellépésünk, az 1996-os iskolai dísztor va, hogy mi következünk — betódu! az erre
Először is: heti négy óra kemény testmoz
na bemutatón, nagy sikert aratott. M a már a célra felállított sátorba, s egy emberként gást. Ugyanilyen fontos a közösség, az, hogy
évente 20-25 fellépésünk van. A létszám is skandálja: Nyírbátor... Az igazi versenyzés ez nagyon komoly csapatmunka, ami erős
koncentrációt igényel, figyelmet saját ma
gukra, és egymásra. Nem elhanyagolható a
színpadi fellépések során kialakuló magabiz
tosság, a siker okozta önbizalom —nem kell
hangsúlyozni, hogy a mai világban milyen
fontos ezeknek a tulajdonságoknak a fejlesz
tése a gyerekekben.

—Hogyan ünnepük a tízévesjubileum ot?

Szép, fia ta l lányok, libbenő szoknyák, hajlékony derekak, egyszerre m ozduló
lábak és karok —a m i m azsorettjeink, akik rendre elvarázsolják a közönséget

—Május 13-án este fél hattól, az új Kultu
rális Központ színpadán rendezzük jubile
umi gálánkat. Két vendégcsoporttal: a Gyomaendrődi- és a Cigándi Mazsorett Csoport
tal együtt számítunk a nyírbátori közönség
figyelmére és szeretetére, amiben az elmúlt
tíz év során számtalanszor részünk volt. Ez
az, ami mindig erőt, kedvet ad a folytatás
hoz, a megújuláshoz.

Leviczki Márta
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Elment egy sportvezető, egy jó barát
M

egrendültén és fájó szívvel búcsúz
tunk április 8-án felejthetetlen mun
katársunktól, kedves sporttársunktól, drága
barátunktól, Borúzs Sándortól, sokak Sanyi
bácsijától. Tudtuk, hogy beteg, de nem gon
doltuk, hogy ily gyorsan el kell válnunk.
Még sok terve volt, még sok közös tervünk
volt. Ezerszám ismerték, tisztelték és szeret
ték, hogylétéről nap-mint nap érdeklődtek.
Mindannyian bizakodtunk, reménykedtünk,
hogy győzni fog. Ezúttal nem sikerült.
Nem felejtik volt kollégái, munkatársai,
akikkel több évtizeden keresztül együtt dol
gozott a Nyírbátori Járási Tanácsnál, a Vá
rosi Tanácsnál, annak Művelődési-Egészségügyi-Ifjúsági és Sport Osztályán, a külön
böző sport és önkormányzati szerveknél.
Nem felejtik legközvetlenebb barátai, mind
azok akiknek rengeteg szépet, jót, vidámsá
got nyújtott, akiknek csodálatos és emléke
zetes kirándulásokat szervezett, akikkel még
jóval a 6. X után is aktívan röplabdázott.
A sporttelepen, a mérkőzésen, az első já
tékvezetői síp még nem a kezdést jelezte,
hanem azt, hogy örökre szívébe zárta Nyír
bátor és környéke, a megye számtalan sport
vezetője, testnevelője, edzője, sportolója.
Borúzs Sándor közel 30 éven keresztül
sportfelügyelőként dolgozott. Munkabírá
sa, precízsége, pontossága, körültekintő gon
doskodása mindig példaértékű marad. Napi
hivatali munkáján túl, mely a volt járás te

anyakönyv
Előző számunk óta születtek:
Jóni Angéla Dzsenifer (Varga Kitti, Jóni
Gábor); Kovács Dorottya (Gottlieb Lí
via, Kovács Béla); Megyesi Anna (Baracsi
Ildikó, Megyesi László); Nagy Bálint Ba
lázs (Révész Éva, Nagy Balázs); Pásztor Já
nos Máté (Halász Katalin, Pásztor János);
Szilágyi Viktória (Demeter Ágnes, Szi
lágyi József); Tréfán Szabolcs Örs (Lőrincz
Zsuzsanna, Tréfán Szabolcs).

Házasságot kötöttek:
Halászkai Tímea és Pancsusák Szabolcs;
Prjádcsenko Natália és Tallódi Tamás;
Ruszka Andrea és Gyarm ati Károly;
Soyvural Mehmet és Szabó Emma.

Elhunytak:
Baracsi György, Bákonyi Ján osn é,
Borúzs Sándor, Bulátkó Mihály, Erdei
Józsefné, Danó János, Gédra Jánosné,
Hatházi Katalin, Lengyel Tamás József,
Májer József, Pethő Ferenc, Piskolti Já
nos, Romász Péter, Vasvári Istvánné.

részt az ünnepi vetélkedőn, gye
rületére is kiterjedt, megannyi
rekek köszöntötték 70. születés
sikeres, nagyszabású sportren
napján, virággal.
dezvény — a serdülő labdarú
íme most is virág van a ke
gó Báthory Kupák, a nemzet
zünkben, de erre már a fájó bú
közi férfi kézilabda Pannónia
csú, az emlékezés, a kegyelet kész
Kupák, a Báthory Röplabda
tet bennünket. ígérjük, folytat
Tornák, a Nyírvasváriban zaj
'
►
^
juk, amit örökségül ránk ha
ló megyei szintű sportverse
gyott, szívünkben továbbra is
nyek szervezője volt. A hívó
velünk jön a távoli tájakra, to
szóra mint nyugdíjas is gyak
vábbra is együtt leszünk, ha pat
ran jött, szívesen segített, külö
B o rú zs Sándor
tan a labda, ha indul a stopper
nösen, ha a fiatalok között le
hetett. Alig több, m int egy éve, hogy a óra. Emlékét őrizzük:
Munkatársak, Sporttársak, Barátok
sportcsarnokban, ahol mint versenybíró vett

Fizetés n élkül tankolt
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki áp
rilis 13-án bement egy nyírbátori lakás ud
varára és a baromfiólból tyúkot, a nyitott
füstölőből pedig üstöt vitt el. A kár értéke
10 ezer forint. H asonló bűncselekményt
követtek el 13-án reggelre virradóan, ami
kor egy udvaron lévő fedett teraszról a kite
rített ruhákat emeltek el kb. 40 ezer forint
értékben.
Egy nyírbátori benzinkútról ismeretlen
tettes április 18-án fizetés nélkül távozott,
csaknem 13 ezer forintos kárt okozva.

Ezer forintért tette kockára becsületét az
a tettes, aki egy nyírbátori kft. egyik telep
helyéről április 27-én délután a kerítést ki
bontva egy kézikocsit akart elhozni. Mivel
észrevette, hogy figyelik, az alig ezer forin
tos zsákmányt végül otthagyta. A rendőrség
elfogta az elkövetőt, aki a bűncselekményt
elismerte.
Eljárás indult egy nyírbátori fiatalembe'
ellen, aki május l-jén este Nyírbátorban, a
Gyulai úton ittas állapotban közlekedett
gépkocsijával.

Folytatódik a Bűnmegelőzési Program
A Belügyminisztérium Országos Bűnmeg
előzési Központja által támogatott városi
bűnmegelőzési program tovább folytatódik
a városban, melybe bekapcsolódtak a neve
lési- oktatási és szociális intézmények, a ci
vil szervezetek, a kisebbségi önkormányzat
és a helyi rendvédelmi szervek —tájékoztat
ta lapunkat N yitn i Lászlómé programme
nedzser. Áprilisban a középiskolás diákok a
szenvedélybetegségekről és a bűncselekmé
nyek jogi háttereiről hallhattak előadásokat

a szakemberektől, melyeket igen nagy érdek
lődés kísért.
A pedagógusok képzésében a biztonsági
és áldozatvédelmi ismeretek szerepeltek,
melyet a város rendőrkapitánya kiegészített
a város közbiztonsági helyzetelemzésével is,
kiemelten az ifjúság körében tapasztalt je
lenségekkel. A pedagógusok fontosnak tart
ják a témával való foglalkozást, különösen
hangsúlyozva a megelőzést, melyben nélkü
lözhetetlen a szülőkkel való együttműködés.

rendőrnapi ju talm azások
Az Országos Rendőrfőkapitányság vezető
je soron kívül előléptette rendőrőrnaggyá
Kazsamér Béla rendőrszázadost, s rendőrszá
zadossá N agyJózsef ren d őr főh ad nagy o t.
A szolgálat példamutató teljesítéséért so
ron kívül rendőrzászlóssá léptették elő Bod
nár Krisztián, és Győri Ferenc főtörzsőr-

mestereket. Dicséretben és jutalomban ré
szesült Drágár Ferenc és Vajda Imre rend
őrfőhadnagy, K óródi Zsolt rendőr-törzs
őrmester és Benkő Zoltánné közalkalma
zott. A rendőrség munkájának segítéséért
dicséretet és jutalmat kapott Nemes Róbert
határőr-főtörzsőrmester.

2006. M Á J U S

*

7

A város és a kultúra mecénása
Valószínűleg nincs olyan ember a vá
rosban, aki ne ismerné Já n v á ri Tibor
nevét. A mindig elegáns, határozott, a
munkáját precízen végző ember nagy
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy
1973-ban Nyírbátor megkapta a városi
rangot. A Zenei Napok, az Oktatási
Centrum, az egészségügy megszervezése,
s még annyi minden más, aminek a lét
rehozásában részt vett, és amelyekben
pontossága, alapossága megmutatkozik.
Jánvári Tibort 2003-ban a város díszpolgárávák választották.
—Hogyan indult a pályája?
— A kisvárdai Bessenyei György Gimná
ziumban érettségiztem 1956-ban, pedagógu
si pályára készültem. Tanítói diplomát sze
reztem, majd általános iskolai tanári képesí
tést, valamint több más kurzust is elvégez
tem. Fiatal pedagógus éveimet Nyírpilisen
kezdtem, öt évet töltöttem el itt. Aztán Te
remre kerültem igazgatónak 1963-ban, 1965ben pedig az akkori járási tanács végrehajtó
bizottság művelődési osztályvezetőjének kér
tek fel Nyírbátorban. Ekkor kezdődött 25
éves közigazgatási pályafutásom. Majd vissza
tértem a pedagógus pályára, 1990-től 2000ig a Báthori István Általános Iskola igazga
tója voltam, közben megalakítottuk a Bátho
ri Iskolaszövetséget, amely ma is működik.
Nyugdíjba 2000-ben mentem, az iskolaszö
vetségnek még négy évig az elnöke voltam.

A város 1971-ben kapta meg a nagyközsé
gi rangot, 1973-ban pedig az ismételt váro
si címet, hiszen 1330-tól már város volt
Nyírbátor. Ezért a mondás: Nyírbátor, a
másodszor született város.
— Ma a Múzeum Baráti Körének elnöke.

—A Múzeum Baráti Köre 1976-ban ala
kult, azóta tagja vagyok. Többen úgy gon
doltuk, hogy a rendezvényeket látogatók
köréből kellene egy szűkebb társaság, akik
összefognának és támogatnák a múzeumi
eseményeket. Amikor az iskolában a hivata
li tevékenységemet befejeztem, akkor töb
— Egész életében rengeteget dolgozott a ben úgy gondolták, hogy legyek én az elnö
városért, a kultúráért.
ke a körnek.
— Nyírbátor egykori járási központ, régi
mezőváros, de történelmi múltja, hagyomá
nyai is jelentősek, ezért megpróbáltunk egy
olyan környezetet teremteni, rendezvények
kel alátámasztani, amelyek a település múlt
jához való kötődését szolgálták. Néhány el
kötelezett lokálpatriótával törekedtem arra,
hogy megfelelő programokkal és célkitűzé
sekkel Nyírbátorból város legyen. Az elsőd
leges cél akkor az volt, hogy megteremtsük
az intézményi infrastruktúrát, óvodákat, is
kolákat kellett építeni, munkahelyeket terem
teni. A történelmi m últ felelevenítése és
visszahozása is cél volt. 1967-ben megszervez
tük a zenei rendezvényeket, amely most már
40. évébe lépett.

Három megye diákjai szavaltak
H ajdú-Bihar, Borsod és Szabolcs me
gyéből 29-en vettek részt a hagyomá
nyos Váci Mihály szavalóversenyen áp
rilis 11-én a Nyírbátori Éltes Mátyás
Általános Iskola Diákotthon és Speci
ális Szakiskolában.
A versenyzőknek egy Váci Mihály verset,
és egy XX. századi költő szabadon választott
művét kellett előadniuk.
Az alsó tagozatosoknál első Tóth Nóra
(Nyírbátor, Éltes Mátyás iskola), második Kalucza László (Nyíregyháza, Göllesz Viktor Ál
talános Iskola), harmadik Slepeczki Róbert
(Kisvárda, 6. sz. Általános Iskola) lett. A különdíjat a debreceni Bárczi Gusztáv Általános
Iskola tanulója, Varga Kálmán kapta.
A felső tagozatosok közül első Berki Dá
vid (Göllesz Viktor Általános Iskola), máso
dik Balogh Zoltán (Éltes Mátyás Általános Is
kola), harmadik Hutkai Gyula (Göllesz Vik
tor iskola). Különdíjnak Takács László (Deb

recen, Bárczi iskola), és
Murzsa Melinda (Éltes
Mátyás Általános Isko
la) örülhetett.
A speciális szakisko
lások csoportjában Al
bert Ján o s (tornanádaskai általános isko
la) lett az első, Hor
váth László (Éltes Má
A verseny egyik tyás Általános Iskola)
második díjat vehetett
résztvevője
át, harmadik helyezést
D udli Cintia (Debrecen, Bárczi Gusztáv Ál
talános Iskola) ért el. Bódi Irén (Éltes Mátyás
Általános Iskola) különdíjat kapott.
A vendégeket a házigazda iskola műsorral
is szórakoztatta, dr. Dámné dr. Rácz Mag
dolna zsűritag —az iskola hajdani tanára —
saját írását adta elő Váci Mihály életéről. A
díjazottak könyvjutalomban részesültek, s
minden versenyző kapott egy emléklapot.

—M indig többes számban beszél...
— Sikerült olyan munkatársakkal körül
venni magamat, akik elkötelezettek voltak
Nyírbátorért. Csapat nélkül ezt nem lehe
tett volna véghezvinni. Külön köszönet il
leti feleségemet, ha ő nem állt volna végig
mellettem, akkor nem sikerült volna mind
ezt elérni. Örülök, hogy 41 év után is együtt
tölthetjük napjainkat.

Sebestyén Tímea

szilágysom lyói d íjzápor
A II. Szilágysomlyói Mátyás-napok kereté
ben április 7-8-án rendezték meg a II. Jó 
zsef Attila versmondó versenyt Szilágysomlyón. Az első napon a kisiskolások meg
mérettetése volt a magyar tannyelvű isko
lában, a második napon pedig a felső ta
gozatosok versengtek egymással. Az ese
ményre a versenyzők a romániai Szilágy
megyéből érkeztek, Magyarországról pe
dig a két testvérváros, Nyírbátor és Albertirsa képviseltette magát. A rendezők
Mátyás-napi műsorral szórakoztatták a ven
dégeket: volt reneszánsz muzsika, elhang
zottak Mátyás mesék, bemutatkozott a ko
lozsvári Amaryllis Társaság Pimpimpáré
csoportja is, ezenkívül reneszánsz táncok
kal és reneszánsz ruhákkal is megismerked
hettek a megjelentek.
A versenyről a nyírbátori diákok szinte
minden díjat elhoztak: a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola nyolcadikosa, Nagy Dóra
lett az első, ugyancsak ebből az iskolából,
a 8.-os Novák D ávid végzett a második
helyen, a harm adik helyezést pedig a
Báthori István Általános Iskola 6.-os tanu
lója. Meczner Dalma szerezte meg. A kü
löndíjat az Éltes Mátyás Általános Iskolá
ból a 7. osztályos Farkas Norbert kapta.
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• BÁTOR

A Költészet Napja
Jó z se fAttila születésnapja, április 11-e a
„M agyar Költészet Napja ”, am it 1964 óta
ünnepelünk. A költő életműve ma is
szerves része a magyar kultúrának,
verseinek többsége semmit nem vesztett
modernségéből, erejéből. A Városi
Könyvtár Gyermekrészlegében a költészet
ünnepének vendége a kisvárdai születésű,
Nyíregyházán élő Bodnár István költő,
író, újságíró volt, akinek gondolatait,
műveit Tamás Kinga, a M óricz Zsigm ond
Színház társulatának tagja tolmácsolta. A
kellemes délután bátor kis szereplői, a
gyerekek könyvajándékkalgazdagodhattak,
de a könyvtár is új könyveket kapott, így
a Költészet Napján elhangzott kedves
novellákat, verseket, történeteket minden
könyvszerető ember újból elolvashatja.

M esék, nem csak M icim ackóról — verseny ovisoknak
M icimackó-mesemondó délelőttöt ren
dezett áp rilis 12. -én az Egyesített Óvo
d ai In tézm én yek JózsefA ttila ú ti egy
sége, m elyet b áb k iállítással és szakk ön y v áru sítással is egybekötöttek a
szerv ezők . A z esem ényen a m ese
m ondó gyerekek m ellett a Jó z s e f A ttila ú ti óvoda gyerm ekcsoportjai is sze
repeltek: az „ Ö rdögfíókák ” drám acso
port, a „R om atádé ” bábcsoport és a
„ Tilinkó ” tánccsoport. A rendezvény
végén m indenki aján dékot kapott, kü
lön helyezések nem voltak.
Képünkön: a R om atádé bábcsoport
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