á tm *

N YÍR BÁTO R VÁROS Ö N K O RM ÁN YZA TÁ N AK LAPJA

• KÖLCSEY LAPCSOPORT -XVI. ÉVFO LYA M 6. SZÁM • 2006. JÚNIUS

Elism erések a Pedagógusnapon
Pedagógusnapi ünnepségre invitálták a vá
ros mintegy ötszáz pedagógusát Nyírbátor
vezetői és oktatási intézményei május 31-én
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola szervezé
sében. A műsorban színvonalas produkci
ókkal jeleskedtek az iskola tanulói, s a Tinó
di Vegyeskar, és a Nyírbátori Ütőegyüttes
hunyadis tagjai is. A rendezvényen számos
pedagógus részesült elismerésben.
Aranygyűrűt kapott Gyermán László, az
Oktatási Centrum igazgatója, Kertes Zol
tánná, a Báthori István Általános Iskola és
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóhelyettese,
Kozma László, a Tinódi Sebestyén Alapfo
kú Művészeti Iskola és Alkotóház tanára, a
Nyírbátori Ütőegyüttes vezetője, Munkácsi
Tamásné, a Hunyadi Mátyás Általános Isko
la tanára, Szép Lászlóné, az Oktatási Cent
rum tanára, és Tóthné BarnaJúlia, az Egye
sített Óvodai Intézmények József Attila úti
óvodai egységének óvodapedagógusa. Peda
gógus Szolgálati Emlékérmet vehettek át a
2006-ban nyugdíjba vonuló pedagógusok:
Simonka János tanár (Hunyadi iskola),

A z id ei aranygyűrűsök Balla Ján osnépolgárm ester (jobbróla m áso
dik) társaságában (Tóth Viktor felvétele)
Urbin Sándorné tanítónő (Báthori iskola), m ánt Diplomátvesr. át a Nyíregyházi Főis
Vincze Istvánná tanítónő (Oktatási Cent kolán Hatházi Béla nyugdíjas pedagógus.
rum), és Baracsi István tanár, (Báthory Ist Ebből az alkalomból Balla Jánosné polgárván Gimnázium és Szakközépiskola).
mester emléklappal, Gyermán László, az
A pedagógus oklevél megszerzésének 60. Oktatási Centrum igazgatója ajándékkal
évfordulója alkalmából a közeljövőben Gyé köszöntötte.

A M egyei K ereskedelm i és Iparkam ara
2006. évi n yírbátori kitü n tetettjei:
„A Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért”
díj. dr. Veres János pénzügym iniszter.

jában lehetőségeihez mérten, miniszteri ki
nevezése óta is részt vesz.

Már nyírbátori cégvezetőként is fontosnak
tartotta a kamara tevékenységét, ezért 1992től a Gazdasági Kamara, majd 1994. évi meg
alakulásától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara megyei elnök
ségének tagja volt. 1998-tól elnökként tevé
kenykedett a szervezetnél 2002. decemberé
ig, államtitkári kinevezéséig. Elnökként szá
mos gazdaságfejlesztési kezdeményezés, vál
lalkozói együttműködés fejlesztése és más or
szágos kamarai tevékenységbővítés fűződik
D ózsa György átveszi a díjat
nevéhez. Kiemelhető ezek közül a Plató Ma
Pekó
Lászlótól, a kamara m e
gyarország program, mely munkájának és
g
yei
elnökétől.
kitartásának köszönhetően megyénkből in
dulhatott az országos siker felé, és immár ában és Ukrajnában — is megkezdődtek a
hat megyében, sőt a határon túl —Románi- szervezési munkálatok. A program munká

„Év Kézműves Vállalkozása” díj Dózsa
György egyem vállalkozó, Nyírbátor. 1996ban alapította vállalkozását melynek célja az
akkor megszűnt Nyírbátori Művelődési
K özp o n t tevékenységének átvétele, a
megörökölt programok és szolgáltatások
további színesítése, bővítése és természete
sen a rentábilis működés megvalósítása. A
vállalkozás immár 10 éve szorosan együtt
működik a Nyírbátori Polgármesteri Hiva
tallal. Az éves feladatok minőségi és mennyi
ségi tervezése során folyamatosan figyelem
be veszi a városi és a regionális igényeket is,
melyeket partnereivel ötéves keretszerződé
sekben rögzít.

(folytatás a 7. oldalon)
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iskolásoknak

M iért jó „ifírefínek ” lenni?

Rendhagyó osztályfőnöki órákkal és a
szülők tájékoztatásával folytatódott május
ban a Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központja által támogatott, az
önkormányzatok és a rendőrség együtt
működésén alapuló bűnmegelőzési prog
ram megvalósítása.

Nyírbátor, április 28-a. A nyírbátori
ifjúsági önkormányzat csapata a vá
ros ifjúsági referensének vezetésével
jókedvűen, vidáman várja a vonatát a
vasútállomáson. A cél Karcag, a IV.
Regionális Ifjúsági Találkozó. Ám ad
dig még előttünk néhány órás vona
tát, át erdőn, mezőn, esőn, és persze
Debrecenen...

Az általános iskolások a prevenciós és
felkészítő órákon a szenvedélybeteggé vá
lásról, annak következményeiről tájékozód
tak, és arról, hogyan előzhető meg a szen
vedélybetegségek kialakulása. Az órák má
sik fontos témája a bűnelkövetővé válás
sal foglalkozott: a beszélgetések során ki
derült, a fiatalkori vagányság milyen
könnyen vezethet bűncselekmény elköve
téséhez.
A program keretében a szülők is hason
ló témában hallgathattak meg előadást,
melyen nagy hangsúlyt kapott a szülői fe
lelősség kérdése.
Ugyancsak e program keretében szervez
nek a közeljövőben —a Cigány Kisebbsé
gi Önkormányzat közreműködésével —
N yírbátorban egy lakossági fórum ot,
melynek egyik fő témája a bűnmegelőzés,
a bűnelkövetés következményei. A fóru
mot a rendőrség szakemberei tartják. A
másik téma itt is a szenvedélybetegségek
megelőzése (dohányzás, alkohol, drog),
mely ezúttal szűrővizsgálatokkal egészül ki:
a résztvevők a Szociális Szolgálat munka
társainak segítségével ellenőriztethetik vér
nyomásukat, vércukorszintjüket, és arról
is meggyőződhetnek, nem szenvednek-e
csontritkulásban.

Legutóbb regionális ifjúsági találkozó
(regtali) itt Nyírbátorban volt, a mi szerve
zésünkben. Az akkori résztvevők közül töb
ben ott voltak most is. Már a karcagi vasút
állomáson találkoztunk néhányukkal, szóval
a 20 perces séta az ifjúsági házig a közös
történetek felelevenítésével telt. A regisztrá
ciót követően elfoglaltuk szállásunkat a kö
zeli kollégiumban. Az ünnepélyes megnyi
tón megkaptuk a város kulcsát, tehát a ren
dezvény ideje alatt úgymond miénk volt a
város. Az utcákon sétálva mindenfelé talál
kozhattunk karszalagos fiatalokkal.(a részt
vevők karszalagot viseltek, így mehettünk a

Sikeres a földalapú tám ogatás
Megyénk mezőgazdasági termelőinek be
vétele az idén 11-13 milliárd forinttal gya
rapodik, amihez az európai uniós földala
pú támogatás révén jutnak —tájékoztatott
Magyar Miklós, a megyei Földművelésügyi
Hivatal vezető falugazdásza.
Május végén járt le a támogatási kérelmek
beadási határideje, a késetteknél júniusban
naponta 1 százalékkal csökkentették az össze
get. A korábbi évek bonyodalmai miatt ja
vasolták, hogy a gazdák lehetőleg a falugaz
dász hálózaton belül adják be igényüket, a
szakemberek ugyanis ellenőrizték a kitöltést.
Kisebb bonyodalmat okozott néhány he
lyen, hogy most került sor a blokktérképek
frissítésére. Az összesítés szerint a megyében
a m últ évihez hasonló nagyságrendben,

mintegy harmincezer gazdaság adott be föld
alapú támogatási kérelmet. Az uniós előírá
sok szerint a beadott kérelmeket a megyei
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban
ellenőrzik, s ha mindent rendben találnak,
akkor december l-jétől kezdődhet a támo
gatási összegek kifizetése.
A vezető falugazdász elmondta, hogy Nyír
bátorban az idén 321 mezőgazdasági termelő
kérelmével találkoztak, ez némi növekedés a
tavalyi 307-hez képest. Oka lehet, hogy több
gazda a múlt évi kifizetések láttán döntött
úgy, hogy ő is benyújtja kérelmét.
A múlt évi adatok ismeretében az idén a
megyében mintegy 310-320 ezer hektár me
zőgazdasági terület részesedik földalapú tá
mogatásban. Mindez a gazdálkodás bizton
ságát és jövedelmezőségét erősíti.

szállásra, étkezni, stb...) Első este -ismerke
dés. Mindenki megtalálhatta a zenei ízlésé
nek megfelelő koncertet: volt ska, alternatív
rock, disco...
A szombat már a szekcióüléseké volt. Több
kérdés megvitatására volt alkalmunk. Ilyen
szekciók voltak a Zsebmédia (diákújságok,
diákrádiók szerkesztése), Táborozzunk! (if
júsági tá b o ro k szervezése), M iért jó
„ifírefínek” lenni? (ifjúsági refe
rensek számára), Kell egy hely!
(ahol ifjúsági közösségi teret le
het kialakítani), és a régió civil
szervezetei is bemutatkozhattak.
Mindemellett folyamatosan volt
kézm űves kuckó, netszoba,
csocsó. Egy ilyen regtali igazi él
ménye abban rejlik, hogy kicsit
közelebb hozza egymáshoz a fia
talokat. Rádöbbenünk arra, hogy
akár száz km-re tőlünk, akár a ha
táron túl is (igen, pl Székelykeresztúrról, Erdélyből is volt egy
lelkes csapat) megvannak ugyan
azok a problémák, ugyanazok az
örömök. Ám a különbségekből, a tapaszta
latokból nagyon sokat lehet tanulni, ötletet
meríteni. így volt ez a Zsebmédia nevű szek
cióban is, ahol mondhatni parázs vitát foly
tattunk arról, mire épüljön, miről szóljon egy
diákújság. Érveket ütköztettünk, meggyőz
tünk, minket is meggyőztek. Beszélgettünk,
terveztünk. Nagy élmény egy ilyen találkozó!
Jó volt ott lenni! Reméljük az itt szerzett ta
pasztalatok a későbbiekben is a segítségünkre
lesznek!

Alexa Péter ll.F
Báthory István Gimnázium
és Szakközépiskola

kié a legtisztább udvar?
Ebben az évben is megrendezi a „Gon
dozott, virágos porta” akciót a nyírbáto
ri önkormányzat és a Városüzemeltetési
Kht. Egy öttagú bizottság kétszer járja vé
gig a várost, majd javaslatot tesz a képvi
selő-testületnek, hogy szerintük melyik
udvar a legtisztább, legápoltabb. A testü
let 18 családi házat és 2 társasházat jutal
maz, így minden évben 20 díjat adnak ki.
A jutalom egy-egy 10 ezer forintos vásár
lási utalvány, amit virágosításra, parkosí
tásra lehet felhasználni.
M inden kitüntetett kap továbbá egy
„Gondozott, virágos porta” táblát, amit a
ház falára kell fölszerelni, hogy hirdesse a
megtisztelő címet. A testület októberben,
ünnepélyes keretek között osztja majd ki
a díjakat.
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Hatékonyabban gazdálkodó országot
Sikeres esztendőt tudhat maga mögött
a Szabolcs-Szatm ár-B ereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara —hang
zott el a szervezet éves küldöttgyűlé
sén. Az eseményen részt vett VeresJ á 
nos pénzügyminiszter, városunk or
szággyűlési képviselője aki az idei
Kamarai-díjat is átvehette.
Veres János 1997-2002 között, kormányzati
posztra történt kinevezéséig a Kamara elnö
ke volt, azóta is rendszeres vendége a jelentő
sebb rendezvényeknek. Pekó László kamarai
elnök felkérésére rövid helyzetértékelést adott
a jelenlegi politikai-gazdasági helyzetről.
—Tekintettel arra, hogy a koalíciós szer
ződés aláírása előtt, a kormányprogram ké
szítése közben vagyunk, amelyeknek pon
tos menetrendje van, ami a kommunikáció
ra is kiterjed, minden részletről nem szól
hatok —mondta a bevezetőben. A makro
gazdasági mutatók azt mutatják: a kormány
kézben tartja a folyamatokat: a gazdaság
növekedési pályán mozog, a jövedelmek
nőnek, az infláció nem haladja meg a terve
zettet. Kétségtelen, az adósság nagyobb a
kelleténél, s fontos cél az arányosabb mér
ték elérése. Nem lehet azonban kapkodó in
tézkedéseket tenni, amikor mélyreható re
formokra készülünk. Miközben takarékos
ságról beszélünk, bizonyos váratlan kiadá-

soknak is eleget kell tennünk,
az idei árvízveszély idején
például napi félmilliárd fo
rint volt a kiadás, s szeptem
berig további 10 milliárdot
költünk a helyreállításra. A
gyógyszer-, a gáz, az elektro
mos áram- és a közlekedés ára
inak fenntartása évi 600 milli
árd forintba kerül, ami már a
költségvetésben is jelentős té
tel. Jobban figyelünk a bevé
telekre is, az elektronikus adóés járulékbevallás, -fizetés szin
tén ezt a célt szolgálja.
Dr. Veres János pén zü gym in iszter a kam arai
— A kam aránál jogosan
küldöttgyűlésen
igénylik a szakképzés átgon
doltabb fejlesztését — utalt az egyik felszóla kormány terveit. Időközben — a kamarai
ló ra, a k o rm án y n a k v an n a k kéz ülést követő hétvégén — már több konkré
deményezései, kétségtelen, hogy az üzleti szfé- tum került nyilvánosságra, sőt azt is tudhat
ra ilyen igényeit jo b b an figyelem be juk, hogy dr. Veres János pénzügyminiszter
kellvenni. Szintén jogos igény a vállalkozá ként tagja a második Gyurcsány-kormánynak
sok átgondolt és következetes támogatása. A is. Elkészült a kormányprogram. A munka
lényeg: egy hatékonyabban gazdálkodó or két irányban folyik: elő kell készíteni a nagy
szágot akarunk megvalósítani —foglalta össze rendszerek reformját, s azonnali intézkedésekre
a miniszter, majd vázolta az új kormány van szükség az államháztartás rendbetételéhez.
munkába állásáig, az első törvényjavaslatok Lapértesülések szerint a költségvetési egyen
benyújtásáig tartó időszakot. Elmondta, súlyteremtő csomag 50 százaléka a lakosságot,
hogy a június 9-12 közötti hétvégén, még a 30 százaléka az állami szférát, 20 százaléka pe
parlamenti ülés előtt, a társadalmi élet szá dig a gazdaságot érinti majd.
mos szereplőjével fogják megismertetni a
M. S.

Három pályázó jelen tkezett
a szakrendelőre
Három pályázat érkezett a május 30ai határidőig a járóbeteg szakellátó
intézet működtetésére.
M int ismeretes, az intézetet jelenleg is
működtető Humán Centrum Kft. —finan
szírozási nehézségekre hivatkozva —az 1997ben az önkormányzattal megkötött feladatátvállalási szerződését május elsejei hatállyal
felbontotta. Az önkormányzat célja a ren
delőintézet további működtetése, a meglé
vő helyen, Nyírbátorban, az eddigi 520
órában, és lehetőleg a jelenlegi személyzet
tel. Ezért a feladatra — pályázat útján — új
vállalkozót keres. A felhívásra a nyíregyházi
NYÍRPROMED Egészségügyi Szolgáltató
Kft., a kisvárdai Felső Szabolcsi Egészségügyi Szakellátási Kft, valamint a SzatmárBeregi Kórház jelentkezett.
A pályázat elbírálását előkészítő öttagú bi
zottság, melynek elnöke Németh Attila al
polgármester, tagjai SzilvásiJudit, a Város-

Hamarosan új kézbe k erü l a
ren delőin tézet (Fotó: Tóth V.)
fejlesztési Iroda vezetője, Tóth Zoltán, a
Pénzügyi Bizottság vezetője, Bíró Ferenc, a
Jogi Bizottság vezetője és dr. Tóth Árpád
jegyző, június 8-án hirdet eredményt, a feladatátvállalási szerződést pedig egy hét múl
va, június 15-én köti meg a nyertes pályázó
val Balla Jánosné polgármester. Az új mű
ködtető augusztus elsejétől veszi át a felada
tot a Humán Centrum Kft-től.

id eiglen es helyen a piac
A Váci és az Eduár utca sarkán működő
piac május végén átköltözött a volt bank
épületének hátsó kertjébe. A bejáratot a
Bátori út felől, a Kakukk Étterem hátsó
udvarán alakították ki. A régi területet át
alakítják, felújítják. A munkálatok a kez
déstől számítva várhatóan 3-3 és fél hónap
alatt fejeződnek be, s aztán az árusok vissza
költözhetnek a régi helyükre.
Levendáné dr. Lengyel Valéria, a Város
üzemeltetési Kht. gazdasági igazgatója és
Nagy Elek ügyvezető igazgató lapunknak
elmondta, hogy a régi piacterület nem iga
zán illik a városképbe, s most az önkor
mányzatnak lehetősége nyílt arra, hogy az
uniós normáknak megfelelően átalakítsák.
Erre a Spar áruház építése adott alkalmat.
A gazdasági igazgató hozzátette, a piac
területen voltak olyan üzlethelyiségek, ame
lyeket már felújítani sem lehetett, ezért eze
ket az önkormányzat elbontatta. Azonban
az új piac területén hasonló üzlethelyisége
ket fognak kialakítani. Lesz egy fedett vá
sárcsarnok, s szabad piactér is. Az ideigle
nes helyen mára kialakult a rend.
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Szárnyal a Szárnyas Sárkány
Az Év Vállalkozója Díjat kapott kate
góriájában a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamará
tól Dózsa György, a Szárnyas Sárkány
Kulturális Szolgáltató Egyéni Cég ve
zetője. A díj apropóján Nyírbátor kul
turális életének múltjáról és jelenéről,
a város nevével összefonódó fesztivá
lokról is beszélgettünk.

ros Találkozó, augusztusban, 11-e és 20-a kö
zött a Zenei Napok, és a kettő között, július
7-étől 9-éig a legszélesebb közönséget vonzó
Szárnyas Sárkány Hete utcaszínházi fesztivál.
E két utóbbi a Nemzeti Kulturális Alap által
kiemelt fesztiválok közé tartozik, így —meg
hívásos pályázattal — ezek a rendezvények
jelentős támogatáshoz jutottak.
—A kamarátóla díjat m int vállalkozó kap
ta. A sikeres vállalkozás pedig gazdaságos
m űködést is feltételez. Ilyen jó l lehet m ű
ködtetni egy kulturális vállalkozást?

— Ón egy sikeres művelődési intézm ény

vezetője volt, ráadásul a Dunántúlra is hív
ták —m i vonzotta Nyírbátorba?
—Valóban, Balmazújvárosban egy jól mű
ködő művelődési központ élén álltam, mely
nek nevéhez legendás rendezvények fűződtek,
ám engem mindig is vonzottak az új felada
tok. 1987-ben komoly ajánlatot kaptam a móri
művelődési központtól, és már a részletekről
tárgyaltunk, amikor megkeresett Jánvári Ti
bor, Nyírbátor akkori tanácselnöke. A város
szelleme, történelmi múltja megérintett, és
vonzott az akkor már húszéves múltú Zenei
Napok rendezvénysorozata. Nagy próbatételt
jelentett egy új —tegyük hozzá —épület nél
küli intézmény vezetése. Bár az ígéret már

k iállítás a sekrestyében

Képünk a tárlatnyitón készült
A Báthori István Általános Iskola rajz szak
körös tanulóinak munkáiból nyílt kiállí
tás május 18-án a református templom sek
restyéjében. A tárlatot —mely Tárnok Ferenc tiszteletes ötlete nyomán, FarkasAnna
rajz szakos művésztanár közreműködésé
vel jött létre — hagyományteremtő szán
dékkal rendezték. A kiállításon 17 tanuló
20 alkotása látható —valamennyi Nyírbá
tor történelmi pillanatait, illetve jelenét
örökíti meg. A képek a ballagás idején az
iskola falait díszítik majd, ám a nyári szün
időben —az idegenforgalmi szezonban —
visszakerülnek a sekrestyébe. Tóth Jenő
igazgató azt is elárulta, a kiállítás anyaga
iránt nagy az érdeklődés, így nagyon va
lószínű, hogy az alkotások több helyre is
elutaznak majd.

D ózsa György
akkor elhangzott, az új ház megvalósulása
majd’ húsz évet késett.
— Nem fáj, hogy ennek már nem Ön a
vezetője?

— Igen, de mielőtt bárki félreértené: a mi
vállalkozásunk nem a fesztiválok rendezésé
ből tud nyereséget előállítani. Sőt: valójá
ban támogatója vagyunk a saját rendezvé
nyeinknek. M int már mondtam, mi kény
telenek voltunk az utcai, szabadtéri körül
ményekhez igazodni. Az évek során olyan
felszereléseket, berendezéseket szereztünk be,
amelyeket most kiválóan tudunk hasznosí
tani. Van például egy 250 személyes mobil
körszínházunk. Ezek bérbeadásával, illetve
mások rendezvényeinek kiszolgálásával és
megszervezésével teszünk szert olyan bevé
telekre, amelyek lehetővé teszik, hogy saját
fesztiváljainkon igen kedvező árakon tud
juk kínálni a produkciókat. Idén pedig az
Utcaszínházi Fesztiválra a nyírbátoriak ked
vezményre jogosító kupont kapnak.

—Annyira nem, hogy már nem is akartam
ezt a pozíciót. A kilencvenes évek elején — a
25-30 százalékos infláció mellett —egyre ke
vésbé bírta a város fenntartani az intézményt.
1995-ben magam javasoltam, hogy próbáljunk
meg vállalkozói formában működni. így jött
létre a Szárnyas Sárkány Kulturáli?Szolgál ta
tó Egyéni Cég. 1995-ben már harmadik al
kalommal rendeztük meg sikerrel a Szárnyas
Sárkány Hete utcaszínházi fesztivált, mely
nek neve a Báthoryak címerállatára utal.
Erről kapta a nevét a vállalkozás, amely az
—M it jelent Önnek az elismerés?
óta országosan, sőt a határon túl is ismertté
vált. Azért is nem vonzott a kulturális köz
—A kultúra, a művészet területén dolgo
pont vezetése, mert egy ilyen vállalkozást zók sikerorientált emberek. Én sem vagyok
nem szabad megszüntetni.
kivétel. Mind a közönség, mind a szakma
részéről jólesik az elismerés. Most m int vál
— Beszéljünk kicsit a Szárnyas Sárkány lalkozó kaptam szakmai díjat, ami számom
Hetéről — hogyan jö tt létre?
ra ugyanolyan fontos, mint a művészeti mun
ka. Hiszen csak úgy lehet sikeres a kulturális
—1993 Nemzetközi Barokk Év volt, a kul tevékenységem, ha jól működik a vállalko
turális rendezvénysorozatba pedig Nyírbátort zás —ez pedig nemcsak nekem, hanem Nyír
is bevonta az Országos Idegenforgalmi Hiva bátornak is sikert és hírnevet teremt.
tal. Az első forgatókönyvet Köllő Miklós pan
Leviczki Márta
tomim művész írta. A műfaj nem állt tőlünk
távol: mivel nem volt önálló épületünk, meg
tanultunk az utcán dolgozni. Magyarorszá
névjegy
gon ez akkoriban újszerűnek számított, az ut
caszínház műfaját lényegében mi honosítot
Dózsa György népművelő. 1951-ben De
tuk meg. Voltak persze jeles képviselői —mint
recskén született. A Debreceni Tanítóképző
Szász Zsolt bábművész —, aki azóta is velünk
Főiskola népművelés-könyvtár szakán szer
dolgozik.
zett diplomát. 1976-tól a balmazújvárosi
Veress Péter Művelődési Központ vezetője.
— Azóta a fesztiválok köre bővült. Ma
1987 óta él Nyírbátorban, előbb a Művelő
Nyírbátort fesztiválvárosként tarják számon.
dési Központ igazgatója, 1995-től a Szár
nyas Sárkány Kulturális Szolgáltató egyéni
—Igen, ma már minden nyáron három
Cég vezetője, emellett a Magyar Művelődé
fesztiválunk van —ebből kettő úgymond ré
si Intézet Észak-Alföldi Régió Kulturális Ko
tegfesztivál: júniusban van — idén 16-án és
ordinációs Irodájának vezetője.
17-én —a Rhythm & Blues Fesztivál és Moto

2006. JÚ NIUS

•

5

Motoros blues bicajjal és kisvonattal

ím e, egy kis hangulat íze lítő 
ként, a tavalyi blues fesztiválról:
Hobo m ég m indig lázba tudja
h o zn i a közönséget...
Idén nyolcadik alkalommal rendezi
meg június 16-án és 17-én Nyírbátor
ban a Szárnyas Sárkány kulturális
vállalkozás a Rhythm & Blues Feszti
vált és Motoros Találkozót. A kétna
pos rendezvényre közel kétezer láto
gatót várnak, akár sátorral is.
A produkciók között az első napon sze
repel a debreceni MotoRock és a Kálvin

tér, a hajdúszoboszlói Smith Rock Bánd,
továbbá Budapestről Ferenczi György és a
Racka Jam, Török Adám és a Mini, vala
m int a Lord Együttes.
Ezen a napon tart bemutatót Török Dá
niel kyokushin karate Európa bajnok, öt
szörös magyar bajnok, de a kerékpár szelídítők is mutathatnak újat, még a jóval zajo
sabb kétkerekűek szerelmeseinek is.
A második napon, 17-én fellép a tiszalöki
A’ la Carte, a lengyel ToMek Blues Bánd, a
cseh-szlovák-magyar Petra Börnerová Bánd &
Benkő Zsolt nemzetközi formáció, a szlovák
Canned Heat Revival Bánd, a nyíregyházi
Hétfő Este Blues Bánd, a budapesti Jamie
Winchester és Hrutka Róbert Bánd, valamint
lesz egy szintén nemzetközi — amerikai-német-magyar - produkció, a Big Daddy Wilson
& Mississippi Grave Diggerstől.
Lesz streetfighter bemutató Hidi Miki
vel, motoros felvonulás és áldásosztás, vala
m int díjazásos motoros vetélkedők.
A koncertek mindkét napon este 6 óra
kor kezdődnek. A színvonalas produkciók
és programok mellett a szervezők tájjellegű
ételekkel is várják a vendégeket, s akinek
kedve van, meg is mártózhat, hiszen a belé
pődíj a strandbelépőt is tartalmazza. A na

pijegy egyébként 1500, a sátorhely 500 fo
rint személyenként, motorosoknak —sátor
hellyel együtt — a két napra 3500 forint
személyenként.A szervezők azokra is gondol
tak, akik nem szívesen ülnének autóba. Pén
teken este 6 órától éjfélig, szombaton pedig
délután 1 órától éjfélig menetrendszerűen
közlekedik a Csi-Hu-Hu a városközponttól
a strandig.

O ktatási Centrum
Az elmúlt években végzett munkájáról
adott számot a városi testületi ülésén má
jus 30-án az Oktatási Centrum. Az intéz
mény —a Református Fiúiskola jogutód
ja —jelenlegi épületét 1978-ban adták át.
Itt kapott helyet a Városi Bölcsőde, és a
hat csoportos óvoda. Az intézmény 2003ban ünnepelte 25. évfordulóját. Az Okta
tási Centrum elmúlt kilenc évében 603 ál
talános iskolás ballagott el, 417 óvodásból
lett elsős és 90 bölcsődés ment óvodába.
A bölcsődében három éves korig fog
lalkoznak a gyerekekkel. Egy csoport mű
ködik, ahová húszán járnak. Az óvodában
lévő hat vegyes csoport célja felkészíteni
az ovisokat az iskolára, miközben a kicsik
egyénisége is kibontakozik. Az általános
iskolában 23 tanuló- és 13 napközis cso
port működik. A centrum tagintézményé
ben hátrányos helyzetű, roma származású
iskolásokat oktatnak speciális tematika és
tantervek alapján. Míg 1997-ben 152, ta
valy már csak 85 gyerek tanult itt.
Az intézményben több fejlesztés, beru
házás valósult meg: többek között kialakí
tottak egy könyvtárhelyiséget, a tantermek
ben újra cserélték régi padokat, székeket,
minden óvodás csoportban számítógépet
helyeztek el. Az intézet konyháját is kor
szerűsítették, új gépeket, edényeket vásá
roltak, 2005-ben pedig egy pályázaton 100
millió forintot nyert a fenntartó önkor
mányzat, a kivitelezés folyamatban van.

S. T.

Közel húszezren látogatják minden évben a
Szárnyas Sárkány Hete Utcaszínházi Feszti
vál rendezvényeit. A művészek — a legkü
lönfélébb műfajok képviselői —idén július
7-étől 9-éig „szállják meg” Nyírbátort. A szer
vezők a Bátor Újság mostani, és következő
számában található kuponnal mindhárom
napra érvényes, kedvezményes családi belé
pőt kínálnak a helyieknek. Érdemes tehát
megőrizni az újságot, a kupon személyen
ként és naponta 300 forintot ér!

/fő /n a p kedvezm ényre jogosító
családi kupon a Szárnyas Sárkány Hete
N em zetközi U tcaszínházi Fesztivál
rendezvényeire
2006. július 7-8-9.
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Évkezdésrőlaz iskolákban és óvodákban
Az óvodai és iskolai beiratkozás eredmé
nyéről hallgattak meg beszámolót a képvise
lők a május 30-ai testületi ülésen. A beszá
molóból kiderül: szeptembertől az óvodák
ban összesen 550 hely áll rendelkezésre. A
2006/2007-es tanévre a Fáy úti Óvodába 26
gyermek kérte a felvételét, közülük 12-en
előfelvételisek. A József Attila úti intézmény
ben csökkent a felvehető gyermekek száma,
78 jelentkezőből csak 63-at tudnak fogadni.
Az Iskola úti Óvoda nyitott óvodaként
működik, itt az év közben érkező gyerme
kek felvételére is lehetőség van, illetve ez az
intézmény fogadja azt a 15 kiscsoportos gyer
meket, akiket a József Attila úti Óvodába
nem tudtak felvenni.
Az általános iskolákba a városból beirat
kozott gyermekek száma 197, a környező
településekről 35-en kérték felvételüket. A
következő tanévben is biztosítják az eltérő
fejlettségű és képességű gyermekek beiskolá
zásához szükséges önálló, kis létszámú, alter
natív tantervű osztály indítását, mely a
Báthori István Általános Iskolában és Peda
gógiai Szakszolgálatban valósul meg.
Az Oktatási Centrum József Attila úti
Tagintézményébe egyetlen tanuló sem kérte

a felvételét. A Tagintézmény tanulócsoport
jainak száma a 2006/2007-es tanévben to
vább csökken, melynek oka a néhány éve
bevezetett integrációs nevelés.
A beíratott gyerekek száma alapján a há
rom általános iskolában nyolc első osztály
indul szeptembertől. Az Oktatási Centrum
ban három, a Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában három, a Báthori István Általá
nos Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatban
pedig két osztályban és egy alternatív cso
portban kezdődik majd — a jól megérde
melt szünidőt követően —az oktatás.
Az Alapfokú Művészeti Iskolában a 2006/
2007-es tanévben a zenét kedvelő tanulók
zeneművészeti ágazatban szolfézs, zongora,
szintetizátor, gitár, hegedű, gordonka, fu
rulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita,
tenorkürt, vadászkürt, harsona, tuba, és ütő
hangszerek közül választhatnak.
Társművészeti ágazatban a képzőművészet
területén festészet, grafika, tűzzománc, ke
rámia, kézműves képzésből válogathatnak a
gyerekek. A táncművészet területén társas
tánc, moderntánc, néptánc és balett választ
ható, színművészet esetében pedig drámajá
tékot tanulhatnak a gyerekek.

Lopás, rongálás, ismeretlen tettesek
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
május 11-én 11 óra körül az egyik nyírbáto
ri ABC -ben vásárló hölgy kosarából ellop
ta a tárcáját a benne lévő személyes irataival
és készpénzével együtt. A bűncselekménnyel
okozott kár 54 ezer Ft.
Május 17-én reggelre ismeretlen tettes az
Iskola úton lévő óvoda több ajtaját és abla
kát megrongálta, de az épületbe nem tört
be. A rongálással okozott kár 100 ezer Ft
Ismeretlen tettes május 16-án 08 és 11:45
óra között, a tulajdonos távollétében felfeszitette az ajtót és bement egy nyírbátori
lakásba, ahonnan készpénzt vitt el. A lopás
sal okozott kár kb. 1 millió 900 ezer Ft, a
rongálással okozott kár mintegy 5 ezer Ft.

Május 19-én 09 óra körül ismeretlen tet
tes egy nyírbátori üzlet nyitott raktárából
az asztalra lerakott kézitáskából ellopott 218
ezer Ft készpénzt.
Még aznap délután egy másik üzlet lezárt
pénztárgépéből ismeretlen elkövető 165 ezer
Ft-ot rabolt el.
Egy telep udvaráról május 23-án négy új
talicskát vittek el. A lopással okozott kár 25
ezer Ft.
Május 23-án a délelőtti órákban az egyik
nyírbátori üzlet udvarán parkoló gépkocsi
ból a nyitott ablakon keresztül ismeretlen
elkövető az ülésen lévő táskát, a benne lévő
készpénzzel együtt ellopta. A bűncselek
ménnyel okozott kár 209 ezer Ft.

anyakönyv
Előző számunk óta születtek:
Petrován Csenge ( Petrován Attila, Kul
csár Orsolya), Mocsár Ferenc (Mocsár Ber
talan, Szilágyi Rozália), Fülep Sára (Fülep
Ferenc, Liebermann Noémi), Izsvák Gréta
(Izsvák Zoltán, Zsoldos Andrea), Varga
Katrin Eugénia (Varga Sándor , Magyar
Jolán), Cserpák Marcell(Cserpák Ferenc,
Szarka Erika), Gere K ristóf Ábel (Gere
Zsolt, Rutter Anita), Kása Bence (Kása
György, Sóss Éva), Popovics M ihály Já
nos (Popovics Gábor, Zsigó Enikő),
Kruzsicz Erik (Kruzsicz János, Mirolovics
Anita), Virág Adrienn (Virág Tamás, Fa
zekas Adrienn).

Házasságot kötöttek:
Láng Bernadett és Ferenczi Zoltán;
Bakti Krisztina és Pápai György; Zentai
Borbála Zita és Pócsi László; Nagy Rita
Csilla és Dr. Török László; Balogh Valé
ria és Fodor Csaba; Miju Tímea és Suller
Já n o s; Nagy Tímea Tamara és Varga Jó
zsef.

Elhunytak:
Gasparik Lajos, Balogh Béláné, Murzsa
Lajosné, Nagy Sándorné (Sóhordó utca),
Pongó Kálmánné, Guti Andrásné, Balogh
Kálmánné (Rákóczi utca), Meggyesi Jó
zsef, T ó th A lbert G yör^yné, Nagy
Jánosné (Szőlő utca), Tóth Árpád (Iskola
utca), Birtha Ilona, Varga Imréné (Szőlő
utca), Mucza Zoltán, Szilágyi György, Ba
logh Józsefné, Illés Ferenc, Sajtos Sándor.

zá szló k iá llítá s

A tárlat egy részlete
A világ első zászlómúzeumának anyagából
nyílt kiállítás május 4-én a Báthori István
Múzeumban.
A gyűjtőmunkát Balogh László 1983-ban
kezdte — jelenleg mintegy hatezer darab
zászlóból áll, a magyar települések jelképe
inek gyűjteménye pedig eléri a kétezer
kétszáz darabot. A nem mindennapi tár
lat augusztus 31-ig látható Nyírbátorban.
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A természet közelsége egy egész életen át
—M ivel tölti nyugdíjas napjait?

H atházi Béla 60 évvel ezelőtt szerezte
meg tanári diplomáját, ezért a Nyír
egyházi Főiskola gyémántdiplomával
fogja kitüntetni. Élete nagy részét szü
lővárosában, Nyírbátorban töltötte, s
az egykori iskolájában, ahol kisgyer
mekként ő is koptatta a padokat, majd
tanította a nebulókat. Tanította, s meg
szerettette velük a természetet, az élő
világot.

— Mindig érdekelt a méhek élete, ezért
amikor nyugdíjba készültem, beszereztem
egy méhcsaládot. Könyvekből, ismerősök
től tanultam meg mindent ezekről az apró
állatokról. Barkácsoltam, kaptárakat, pergetőt készítettem. Felfejlesztettem, a végére 16
méhcsaládom volt. Azonban a kertben tar
tottam őket, ami sok kellemetlenséget oko
zott, így fel kellett számolnom. Mostanában
kertészkedem, van néhány sor szőlőm, ezt
nagyon szeretem. Még most is sokat olva
sok, rejtvényeket fejtek.
Én is csak azt kívánhatom, hogy még sok
hosszú évig legyen a természet és a könyvek
legjobb barátja!

—Hogyan indult a pályája?
—A Nyíregyházi Főiskolán szereztem ta
nítói oklevelet 1946-ban. Még ebben az év
ben Nyírbátorban, szülővárosomban kap
tam helyettes tanítói állást egykori általános
iskolámban. így sok tanítómmal együtt
dolgozhattam. Idővel eljutottam odáig, hogy
a volt tanítványaim lettek az én kollégáim.

H atházi Béla

gyűjtő- és fotószakkört, utóbbit azért, mert
nagyon szerettem fényképezni is. Jó érzés,
hogy többen lettek például ápolónők azok
—Nem sokat tanítottam alsó tagozatban, közül, akik annak idején vöröskeresztes szak
mert biológia-földrajz szakon szaktanítói köri tagok voltak. Büszke vagyok rá, hogy
tanfolyamot végeztem, 1954-ben pedig a az egyik tanítványomból orvos lett, aki a
szaktanári oklevelet is megszereztem. így a doktorrá avatása napján átjött nekem meg
nagyobb gyerekeket oktattam a biológia és köszönni. Az ilyen dolgok kárpótolják az
a földrajz szépségeire.
embert a sok fáradságért, küszködésért.
—M it tanított?

—Honnan jö tt a természetszeretet?
—Parasztgyerek voltam, egykor sokat dol
goztam a szüleim mellett a határban. Gyak
ran jártam kinn a mezn, közvetlen kapcsola
tom volt a természettel, az élővilággal, s ezt
próbáltam a gyerekeknek is átadni. Szakkö
röket is szerveztem: vöröskeresztes-, bélyeg-

—Két gyermeke van. Ő k milyen szakmát
választottak?
—A nagyobbik mindig érdeklődött a bi
ológia iránt. Orvos lett belőle. A kisebbik
inkább a műszaki dolgokhoz vonzódott, a
Nyíregyházi Főiskolán dolgozik laboráns
ként.

Sebestyén Tímea

ballagások időpontja
A nyírbátori általános iskolák végzős di
ákjai valamennyi intézményben június 17én búcsúznak iskolájuktól. A Báthori Ist
ván Általános Iskolában reggel 8 órakor,
az Oktatási Centrumban 9 órakor, a Hu
nyadi Mátyás Általános Iskolában 10 óra
kor kezdődik a nyolcadikosok ballagási ün
nepsége.

kam arai díjak 2006
(folytatás az 1. oldalról)

A gyerekek napján
Kiállítással és színházi előadással egy
bekötött gyermeknapot szerveztek az új
Kulturális Központban, Nyírbátorban.
A 100 éves gyermeknap alkalmából az önkormányzata a Kulturális Központtal kar
öltve, három kategóriában —óvodás, alsóés felső tagozatosok számára hirdetett rajz
pályázatot „Az én gyermeknapom” címmel.
A városból és vonzáskörzetéből közel 270
pályamű érkezett. A munkákból a helyi kul
turális intézmény aulájában rendeztek kiál
Gyermeknapi p u szi és ajándék
lítást, amit BaltaJánosné polgármester nyi
a rajzverseny egyik kis díjazott
tott meg A rajzok közül kategóriánként 3
jának (Tóth Viktor felvétele)
díjazottat tűntetett ki a zsűri.
Az eredményhirdetést követően a létesít „A holló és róka, avagy a születésnapi pró
mény modern színháztermében a nyíregy ba” című színdarabbal szórakoztatták a né
házi Móricz Zsigmond Színház művészei pes közönséget.

Az elmúlt évek során olyan, már ha
gyománnyá vált regionális események szer
vezése kapcsolódott a vállalkozás nevéhez
mint a Nyírbátori Zenei Napok, a „Szár
nyas Sárkány” Hete Nemzetközi Utcaszín
házi Fesztivál, vagy a Rhythm and Blues
Fesztivál és Motoros Találkozó. A vállal
kozás komoly eszközparkkal rendelkezik,
mely segítségével külföldön (Romániában
és Szlovákiában) is végez szakmai tanács
adást, műsorközvetítést és műszaki-tech
nikai szolgáltatást.

„Kiváló gyakorlati képzőhely” díj: Fa
ipari Kft.
A nyírbátori Faipari Kft. és jogelődje,
az Asztalos KTSZ. 1957 óta folyamatosan
foglalkozik tanulóképzéssel, jelenleg 27-en
ismerkednek az asztalos szakmával jól kép
zett gyakorlati oktatók segítségével. Pályá
zatok útján teremtik elő a legkorszerűbb
gépeket, eszközöket a tanulók számára, így
a tanműhelyben a gyakorlati szintvizsgát
is el tudják végezni.
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sorokban

+

Indul a Bakterház

Ridegh Sándor regényének színpadi vál
tozatát tekintheti meg a nagyérdemű kö
zönség a Nyírbátori Kulturális Központ
ban. A debreceni Csokonai Színház elő
adása június 9-én este 7 órakor kezdő
dik. Jegyek elővételben már válthatók,
1500 forintos áron, a nyugdíjas- és diák
jegy 1000 forintba kerül..

+

Évzáró hangverseny

A Nyírbátori Koncertfúvószenekar Év
záró Hangversenyét június 17-én este 6
órától tartja a Kulturális Központ szín
háztermében. A műsorban népszerű, is
mert dallamok csendülnek fel. A belépés
díjtalan.

N yírb á to ri K ultu rális K ö z
p o n t a dott otthon t m ájus 11én a M egyei N yugdíjas S zö
vetség Kulturális Találkozójának, m e
lyen k ö ze l negyven nyugdíjas klub és
egyesület m űvészeti csoportjai léptek
színpadra, szerte a megyéből. A nemes
versengésnek minden szereplője nyer
tesként távozott, h iszen a találkozó
egyben baráti összejövetel és tapaszta
latcsere is volt. D e kiváló tapasztalatszerzés volt a Kulturális K özpon t szá 
mára is, hiszen m egnyitása óta e z volt
a z első olyan rendezvény, ah ol ennyi
m űvészeti csoport egyszerre volt jelen.
A h elyi szervező N yírbátori Nyugdíjas
Értelm iségi Egyesület szerin t a z in téz
m én y sik errel átm en t a vizsgán.

M ég ülőhely sem ju to tt m indenkinek m ájus 13-án a K ulturális K ö z
pontban, a N yírbátori M azsorett Egyesület tízéves jubileu m i gálam űso
rán. A színvonalas m űsort azonban —m elyen a nyírbátoriak m ellett a
gyom aendrődi és a cigándi m azsorettek is felléptek —a lelkes közönség
szerin t m egérte végigállni is.
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