Veres Já n o s m iniszter

Á tvette
m egbízólevelét

Van ú j ü ze m e lte tő
Am int arró l legutóbb lapszám unkban
beszám oltun k, az önkorm ányzat által
kiírt p ály ázatra három intézm ény, il
letve m agán tu lajd o n b an lévő cég je 
lentkezett, k ö zülük a feh érgyarm atvásárosn am én yi Szatm ár-B eregi K ór
ház a já n la ta volt a legkedvezőbb.
A nyertes intézmény főigazgatója, dr.
Vadász Mária, és Balla Jánosné polgármes

A második Gyurcsány-kormányban is sze
repet kapott dr. VeresJános. A szocialis
ta politikus, Nyírbátor egyéni országgyűlési képviselője továbbra is a pénz
ügyi tárcáért felel.

Képünkön: Veres János á tveszi
m egbízólevelét Sólyom László köztársasági elnöktől.

ter már aláírták a feladat-átvállalási szerző
dést, amely a testület, és a megyei közgyűlés
jóváhagyását követően lép érvénybe.
A korábbi működtető Humán Centrum
Kft.-vel tart az egyeztetés a zökkenőmentes
átadás-átvétel érdekében.
Az új üzemeltető pályázatában vállalta
minden eddigi szakorvosi ellátás működte
tését, igény szerinti bővítését a speciális el
látások, az egészségvédelem, a betegség meg
előzés terén. A járóbeteg ellátásban jelenleg
dolgozó szakorvosok és szakápolók a kór
házzal kötött szerződés alapján lehetőséget
kapnak munkájuk folytatására, amennyiben

a minőségi és hatékonysági követelménye
ket elfogadják. A szakrendelő költségvetési
formában, Nyírbátor tuladonában, az önkormányzat fenntartásában lévő épületben,
a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő
működtetésével üzemelne. Szakmai felügye
letet az ANTSZ gyakorol, a működést a le
kötött kapacitások szerint az OEP finanszí
rozza. Működési területe Nyírbátor és tér
sége, kb. 45 ezer lakossal. A betegbeutalást
az érvényben lévő Beutalási Rend szabályoz
za. A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfür
dő kórházi hátteret nyújt a rehabilitációs
és gyógyfürdő szolgáltatásokra.
A kórház és az önkormányzat arról is tár
gyal, hogy közösen készítenek pályázatot
uniós és hazai források elnyerése érdekében
az intézmény épületének felújítására, bőví
tésére és korszerű műszerekkel való felszere
lésére.
Nyírbátor vezetése bízik abban, hogy a
szakellátás színvonala már a közeljövőben
emelkedni fog, a város és a környező tele
pülések betegeinek megelégedésére.

Mégis nyert a pályázat —javuló infrastruktúra
A korábban fo rrásh ián y m iatt ta rta 
léklistán lévő, a N yírbátor É szak i v á
rosrész reh abilitációját célzó pályázat
m ost tám ogatást kapott az O rszág o s
T erü letfejlesztési H ivatal R egio n ális
O peratív P rogram Irányító H ató ság á
tól.
Még 2004 őszén készült az a pályázat,
aminek az volt a célja, hogy a városrész alap
vető infrastrukturális hiányosságait pótol
ja, az itt különösen nagy számban, nehéz
körülmények között élő lakosság élethelyze
tét javítsa. A támogatás összege 431 millió
Ft, melyhez a városnak 10% saját erőt kell
hozzátennie. Ennek egy részét a Belügymi
nisztérium erre a célra kiírt alapjából már
megnyerte a város. Ebből a pénzből jelen
tős úthálózat építést lehet megvalósítani még

ebben az évben, a jövő évben pedig meg
épülhet a vásártéren egy közösségi, egyházi
rendezvények megtartására is alkalmas épü
let, valamint megszépülnek a parkok, zöld
felületek, és megépül a vásártéri iskola kerí
tése.
A víztorony környékén élőknek régi jo
gos igénye a Kölcsey, Rajk, Toldi, Tinódi,
Alkotmány utak szilárd burkolattal való el
látása, és a csapadékvíz elvezetés megoldása,
a nyertes pályázattal ez is megvalósul.
A rendőrség környékén lévő burkolatlan
rövid útszakaszok is elkészülnek a Bem, a
Dózsa, és a Martinovics utcákon.
A pályázat tartalmazza a vasúton túli te
rületen jelentős mennyiségű elhasználódott
kátyús út felújítását, szélesítését is: ezek a
Bocskai, Táncsics, József Attila, és az Édes
anyák útját érintik. Tovább épül a József

Attila út a lakott terület végéig, és szilárd
burkolatot kap a Honvéd, az Arany János
és a Bóni elkerülő út. Az Ady utca felújítá
sával együtt megszépül a Vasútállomás előtti
park, és felújításra kerül a Kreszpark a Vö
rösmarty út végén.
Ezzel Nyírbátor jelentősét lép előre a vá
ros útjainak rendbetételével, hisz a környe
ző településekhez hasonlítva is nagy volt a
lemaradás: az úthálózatnak csupán 60 száza
léka rendelkezett szilárd burkolattal. Az el
múlt évek fejlesztései nyomán 2006 végére
elérjük, hogy minden olyan utca burkola
tot kap, ahol a lakosság már korábban tár
sulást hozott létre, és rendelkeztek építési
tervvel.
Itt az ideje a további tervezésnek, hisz az
előkészítés és a források pályáztatása 1-2 évet
is igénybe vesz.
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rendelet

A tem etőről
Egy tavaly életbe lépett törvény sze
rint, ahol az ön korm án yzat a közte
mető fe n n tartására vonatkozó köte
lezettségéről kegyeleti k ö zszo lg álta
tási szerződ és keretében gon d osko
dik, a tem ető h aszn álatán ak sz a b á 
lyait önkorm ányzati rendeletben kell
m egállapítani.

Enyedi László, a Városfejlesztési és Va
gyongazdálkodási Iroda vezető főtanácso
sa elmondta, a nyírbátori képviselő-testü
let július 6-ai ülésén tárgyalja azt a rende
let-tervezetet, amely szabályozza az önkor
mányzati tulajdonú köztemetőre vonatko
zó előírásokat. Nyírbátor önkormányza
ta tervezési szerződést kötött a Városi
Köztemető déli irányú bővítésére a LAURBE Építész Iroda Kft-vel. A kft. a bőví
tésre vonatkozó tanulmánytervet elkészítet
te, melyet a Közszolgáltatási- Bizottság a jú
nius 14-ei ülésén véleményezett, és az abban
foglaltak elfogadását javasolja a képviselő tes
tületnek. A tanulmánytervvel kapcsolatban
az önkormányzat a képviselő-testületi tanács
kozásig várja a temető bővítésére vonatko
zó lakossági észrevételeket. A tervezet tér
képvázlata a polgármesteri hivatal ügyfélte
rében, míg annak teljes terjedelmű szöveges
leírása a Városfejlesztési és Vagyongazdálko
dási Irodában tekinthető meg.
Az új temetőrendelet tartalmazza mind
azt a szabályozást, amit a törvény előír, a
szükséges tárgyi és infrastrukturális feltéte
lektől a temető használati rendjén, a sírhe
lyek méretezésén át a vállalkozói tevékeny
ség rendjéig annak érdekében, hogy a nyír
bátori köztemető nyugalmát hosszú távon
biztosítsa.

M ódosítás elő tt
a városrendezési terv
A v áros ön korm án yzata a 2004-ben
elkészített új rendezési terv jóváh a
gyásával egyidejűleg arró l is h atáro
zott, hogy rendszeresen felü lv izsgál
ja , és k o rsz e rű síti azt. A tervek jó 
váh agy ása óta eltelt időszakb an el
készültek a hosszú távú településfej
lesztési koncepció m ódo sítását nem
igénylő, de a város fejlődését jelentő
sen befolyásoló, ága z a ti fejlesztése
ket m eg alap o zó tervezési m unkák,
illetőleg a képviselőtestület, a lak o s
ság, valam int az önkorm ányzati szer
vek, és az építési h atóság részéről is
felmerültek általánosítható, vagy eseti
m ódosítási és pontosítási igények.
Elkészült a 471. sz. országos főút, vala
mint a vállaji határátkelőhöz vezető út el
kerülő szakaszának, mint a térségben épü
lő M3-as autópályához kötődő közlekedé
si fejlesztéseknek a tanulmányterve. Esze
rint a 471-es főút északról kerüli el a vá
rost, lényegesen távolabb, mint az érvé
nyes rendezési terv szerinti nyomvonal.
Ebbe csatlakozik a várost keleten elkerülő
vállaji út új nyomvonala. A várostesttől
távolabbi nyomvonalvezetés környezetvé
delmi szempontból, és a város távlati fej
lesztési lehetőségeinek szempontjából is
mindkét út esetében kedvezőbb. Ehhez
kapcsolódóan a közeljövőben ki kell jelöl
ni a szélturbinák, illetve a szalmaégetőmű
telepítési területét.
Általános módosítást igényel a telepü
lésrendezési feladatok megvalósulását biz
tosító sajátos jogintézmények áttekintése,

különösen a városközpontban, a beépítési
kötelezettség tekintetében, mely a településkép előnyösebb alakítását szolgálná.
Elsősorban a belvárosban alkalmazott,
kertvárosias lakóövezetek esetében - a város
területi tartalékainak jobb kihasználása ér
dekében —szükséges az építési övezetek szám
szerű előírásainak áttekintése, célszerű lenne
csökkenteni a kialakítható legkisebb telek
méretet.
Elkerülhetetlen továbbá a helyi építési sza
bályzat szöveges előírásainak áttekintése,
egyértelműsítése. Ilyen például a sarok- és
átmenő telek beépítési kedvezménye, a
kertvárosias lakóövezetekben a fő- és a mel
léképület összeépíthetőségének lehetősége,
értékvédelmi területeken a tetőformákra és
az anyaghasználatra, és a hírközlési építmé
nyekre vonatkozó előírások pontosítása,
valamint a védőtávolságok szabályozásának
áttekintése A rendezési terv módosítása so
rán eseti észrevételeket is figyelembe lehet
venni, melyek elsősorban lakossági és ható
sági oldalról felvetődött pontosítási kezde
ményezések alapján történnek. Jellemzően a
konkrét telekre vonatkozó, az építési vonal,
az építménymagasság, a beültetési kötelezett
ség szabályozásának pontosítását érintik.
Annak érdekében, hogy módosított ren
dezési terv a város lakosságának minél széle
sebb körben megfelelő legyen, és jóváhagyá
sa közmegegyezéssel történhessen majd, fel
hívjuk olvasóink figyelmét, hogy javaslatai
kat, észrevételeiket, továbbá esetleges újabb
módosítási kezdeményezéseiket az Építési és
Hatósági Irodán lehet — írásban, elérhető
séggel ellátva —jelezni.

K ardok és rózsák...

K art karba öltve, k ardok a la tt vonult a z ifjú p á r (Fotó: T anyik Jó z se f)

Melyik fiatal lány ne ábrándozna daliás vő
legényről, hófehér menyasszonyi ruháról,
és egy különleges, felejthetetlen esküvőről?
S melyik fiú ne ábrándozna szíve mesebeli
hercegnőjéről, aki csak őrá vár? Kovács
M ariann szociálpedagógus és Sira Róbert
határőr mérnök hadnagy álma immár való
ra vált. A fehér talpigruhás menyasszony
kezében fehér rózsacsokorral, a daliás vőle
gény ünnepi egyenruhában fogadott egy
másnak örök hűséget Nyírbátorban.
Esküvőjük különleges pillanatát jelentet
te, mikor a férj a bajtársai kardjainak pen
géiből alkotott boltív alatt vezette végig ifjú
feleségét. Az új házasok Spanyolországba
utaztak nászútra.
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Élhetőbb város —fejlesztésekkel
V árhatóan október elsejére tűzi ki Só
lyom László köztársasági elnök a 2006.
évi h elyh atósági v álasztáso k időpont
ját. A ciklus végéhez közeledve egy kis
visszatekin tésre kértük Balla Jánosné
polgárm estert, aki —bár nem négy, ha
nem h árom éve áll a város élén — két
ségkívül a legjo bb ism erő je N yírbá
tor történéseinek.
—Milyen célt tűzött maga elé a város ve
zetése a ciklus elején?
— Legfontosabb célunk az volt, hogy
Nyírbátor — gazdag történelmi hagyomá
nyokkal rendelkező, kisvárosi hangulatát
megőrizve — váljon a Nyírség délkeleti ré
szének kistérségi központjává, mind idegenforgalmi, kulturális, igazgatási, kereskedel
mi, gazdasági és mezőgazdasági területen.
Fontos volt továbbá, hogy az itt élők szá
mára vonzó, élhetőbb legyen a város —kü
lönös tekintettel a fiatalok itthon tartására.
—Milyen fejlesztések szolgálták ezt a célt
az elmúlt években?

Balla Jánosné
viszonyok rendbetétele. A rászoruló csalá
dok segítséget kapnak az elmaradt bérleti és
közüzemi díjak megfizetésében a Városi Szo
ciális Szolgálat munkatársai segítségével - a
„lakásfenntartási támogatás” és az „adósságkezelési program” keretében. Átalakítottuk
továbbá a Kossuth utcai „finánc laktanyát”,
amelyben a hat lakás felújításán túl két újat
is építettünk. A település-rendezési terv el
készítésével és elfogadásával pedig a város
területén több telek kialakítása vált lehetővé
a családi házas építkezők számára.

—Több beruházás is történt ennek érde
kében: a Fáy, Füveskert utca sarkán, költ
ségelven működő Fecskeház épült, 36 bérla
kással. Hét családi ház megvásárlásával a szo
—A megye vidéki városai között élen jár
ciális bérlakások számát is növelni lehetett,
pályázati forrás segítségével, A 192 db bér a panelprogramban Nyírbátor.
lakás állomány kezelését a Városüzemeltetési
—Valóban, 2004-ben kilenc, 2005-ben ti
Kht. vette át, jelenleg is folyik a bérleti jogzenöt lakóközösség pályázott arra a le
hetőségre, ahol az ipari technológiával
épült lakótelepi lakások energiatakarékos
felújítása úgy történik, hogy a költségek
1/3-át kell csak a tulajdonosnak állnia, a
másik 2/3 önkormányzati és állami for
rás. A városvezetés fontosnak tartja ezen
program támogatását, mert amellett,
hogy a felújított lakások városképi szem
pontból is jelentsen megszépítik a kör
nyezetet, éppen azon családoknak tud se
gíteni, akik szerényebb jövedelemből él
nek. A program 2006-ban tovább foly
tatódik, kiegészülve a Panel plusz prog
ram azon lehetőségével, hogy kedvezmé
nyes hitelforrások állnak rendelkezésre,
mind a lakosság mind az önkormányzat
számára.

Bár lapzártánkig a hivatalos átadás m ég
nem történt meg, a z autósok m ár birtok
ba vették a Nyíregyháza—Debrecen—Nyír
gyulaj irányából befutó utak keresztező
désben megépített körforgalmat

—Ahhoz, hogy a város valódi kistér
ségi központtá váljon, szükséges az inf
rastruktúra fejlesztése. M i történt ezen a
területen?

sikerült több utat szilárd burkolattal ellát
ni, de éppen az út- és járdaépítés területén a
legnagyobb a lakossági jogos igény, elvárás.
A ciklus elején a városban lévő utak szi
lárd burkolattal való ellátottsága alig érte el
a teljes úthálózat 60 százalékát. Mostanra ez
az arány jelentősen változott. Eddig 10 utca
teljes burkolása és csapadék víz elvezetése
készült el, és még ez évben befejeződik a
víztorony, a rendőrség környékén, valamint
a vasúton túli területen 13 utca. Két utca
építésének befejezése várhatóan átcsúszik
tavaszra: ez a Toldi utca egy része, és a Bóni
utca. Átadásra kész a város egyik legforgal
masabb csomópontján épült körforgalom a
Debrecen-Nyíregyháza-Nyírgyulaj irányából
befutó utak kereszteződésében. Ez különö
sen nagy jelentőségűvé válik az M3-as autó
pálya továbbépítésével, mert 2-3 éven belül
a következő csom óp o n t N yírgyulajÓfehértó között létesül, és ez a felvezető út
része lesz.
—A megnövekvő forgalomra számítva el
készül a várost északról elkerülő út tanul
mányterve, hamarosan kijelöljük a megépí
tendő nyomvonalat.
—Az útépítésre a város különböző pályá
zatokon nyert el hazai és uniós forrásokat.
A meglévő úthálózat felújítására és karban
tartására sokat fordít a város — ehhez az
elmúlt évtől jelentős segítséget nyújt az a
kormányprogram, ami minden település út
felújításra fordított egy forintját pályázat út
ján plusz egy forinttal egészíti ki, költségve
tési forrásból. Nyírbátor esetében ez a ki
egészítés 1,40 forintot jelent, mert a hátrá
nyos térségben lévő települések esetében
további 40 százalékkal növelték a támogatás
mértékét. Ilyen forrásból újítottuk fel az el
múlt évben a város legrégibb utcáinak egy
részét, köztük a Hunyadi, Kisbogáti, Sóhor
dó, Vágóhíd utcákat. Ebben az évben a mű
emléki területek jobb megközelítését szolgá
ló útcsoportok, a Damjanich, Károlyi utak
felújítására pályáztunk.
—Ugyancsak a műemléki terület felújítá
sához kapcsolódó Phare programból bizto
sítottunk forrást az elmúlt évben a városközpont szinte minden útjának felújítására,
és a Szabadság tér teljes átépítésére, továbbá
az ipari park területének megközelíthetősé
gét szolgáló útleágazás létesítése is uniós for
rás eredménye. A tőlünk délre fekvő telepü
lések, valamint a Vállaji határátkelő rövid
elérését segíti a Vállaji út és a PenészlekNyírbátor közötti úthálózat fejlesztés, ami
érinti a városi utakat is.

A város működéséről, a szolgáltatások
m inőségéről, munkahelyteremtésről, kultu
— Esősorban útépítés és csapadékvíz rális, turisztikai kérdésekről következő lap
elvezetés terén ért el jelentős eredménye számunkban folytatjuk a beszélgetést Balla
ket a város. A ciklus minden évében Jánosné polgármesterrel.
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O ktatási Centrum :

Báthori István Á ltalános Iskola:

Még többet, még jobban
— fogalmazták meg a célt
az Oktatási Centrum most
véget ért tanévének munka
tervében. Ezt támasztotta alá,
hogy a szülők és a tanulók
is minél színesebb kínálatot
vártak a tanévben. Ehhez
adott volt egy igényes, fel
készült, s megújulásra min
dig kész tantestület. Az Ok
Polgárm esteri köszöntő a z év
tatási Centrumban régóta záró ünnepségen
meghatározó a testnevelés és
a tömegsport (labdarúgás, kézilabda, adétika). A hagyományos sport
ágak mellett tavasszal röplabda- és úszásoktatás is indult. A tovább
lépés érdekében tervezik a hátsó füves pálya, és a teniszpálya felújí
tását, ahol a labdajátékoknak teremtenek méltó környezetet és lehe
tőség nyílik a tenisz oktatására is. Tavaly pályázati pénzből meg
kezdődött a konyha teljes korszerűsítése. A HACCP rendszer sze
rint működő épületet május végén adták át.
A gyermekek alkotó fantáziája kimeríthetetlen, ezért az Alapfo
kú Művészeti Iskolával közösen kézműves-, rajz- és táncoktatáson is
részt vesznek tanulók, s eredményesen működik a drámatagozat.
Idén nagyon jól alakult a beiskolázás, ennek köszönhetően szep
tember 1-jén három első osztály indul. A pályaorientációs munka
sikerét bizonyítja, hogy minden nyolcadikos továbbtanul, több
mint 90 százalékuk az első helyen megjelölt középiskolákban.
Az osztálykirándulásokon Aggtelek, Szeged, Ópusztaszer, a Duna
kanyar, a Bükk, a Mátra, a Zemplén szépségeit fedezték fel a tanulók.
Az idén először szerveztek a 34. osztályosoknak erdei iskolát Széphal
mon. A vakációban lesz napközis tábor, 40 gyerek Szurdokpüspöki
ben táborozik, sokan jelentkeztek a Nyári Rendvédelmi Táborba is.

Versenyek, nyelvvizsgák
—Ebben a tanévben 15 szak
tárgyi versenyt szerveztünk,
ebből kettő megyei szintű
volt, de számos sportrendez
vénynek is otthont adtunk
— sorolta Tanyik Józsefné
igazgatóhelyettes a Báthori
iskolában. —A kiemelkedő
megyei helyezéseken túl leg
büszkébbek az országos
Gyönyörű körn yezetben bú 
eredményekre vagyunk: I. csúztak a végzősök
helyezést értünk el a Jedlik
ciális (kislétszámú) osztály indul.
Ányos Országos Fizika Ver
senyen, III. helyezést az Orszá A Pedagógiai Szakszolgálat im
gos népdaléneklési versenyen, 8. már kistérségi társulás keretében
és 10. helyezést a Kálti Márk Or sikeresen, bár csekély létszámmal
szágos Történelem Versenyen. oldotta meg szolgáltatásait.
Nyáron tábort szerveznek két
Hasonlóan az előző évekhez az
idén is kilenc nyolcadikos tett turnusban Balatonszárszóra.
német nyelvvizsgát, közülük töb Lesz nyári focisuli, asztalitenisz
ben középfokút. Már kilencedik edzőtábor és úszásoktatás kez
alkalommal rendeztünk Erdei is dőknek és haladóknak.
—Intézményi eredményeinket
kolát Sóstón, 81 résztvevővel.
Bázisiskolai tevékenységük ke jelentősen segítették alapítványa
retében a havi programok mel ink, továbbá az a három sikeres
lett három szakmai munkaközös pályázat, amelyek összesen két és
ségi foglalkozást szerveztek, be félmillió forintot hoztak az in
mutató órákat, tankönyvbemu tézménynek. A vakációban nem
néptelenedik el az iskola, hiszen
tatókat tartottak.
—Idén szeptemberben két ál tanévkezdetre megszépül, kom
talános tantervű első, és egy spe- fortosabbá válik az épületbelső.

Tinódi Sebestyén M űvészeti Iskola és Alkotóház:

Koncertek, tárlatok, szaktáborok és...
Befejeződött a tanév a Tinódi
művészeti iskolában, ahol 452
tanuló folytatott alapfokú mű
vészeti tanulmányokat a zene-, a
képző- és iparművészeti, a táncés színművészeti ágazat keretében
huszonhárom féle tanszakon. Az
órák és a műhelymunka mellett
számtalan lehetőséget kaptak a
gyerekek a bemutatkozásra, meg
mérettetésre fesztiválokon, talál
kozókon, versenyeken. A szerep
lések során megélt sikerek lendü
letet adtak a további munkához.
—A tanév kiemelkedő rendez
vénye volt a Betekintés a művé
szetoktatásba című program szep
temberben, a Jubileum i hangver
seny a Nyírbátori Koncertfú
vószenekar fennállásának 25. év
fordulója alkalmából, a népdal
éneklésiháziverseny, az Adventi-,
majd az Újévi koncert, a 30 éves
a zeneoktatás Nyírbátorban ju

bileumi hangverseny és baráti
találkozó —tájékoztatott Kozma
Lászlóné igazgató. — Megemlé
keztünk Bartók Béla születésének
125. évfordulójáról, és névadónk
ról Tinódiról is, halálának 450.
évfordulóján. A sor még min
dig nem teljes, hiszen megünne
peltük a magyar művészetokta
tás napját, a Bátor Mazsorett
Egyesület tízéves jubileumát, s
nem maradt el a Nyírbátori
Koncertfúvószenekar évadzáró
hangversenye. Tanáraink és di
ákjaink jelen voltak szinte min
den városi, vállalati és intézmé
nyi rendezvényen, s közremű
ködtek a Nyíregyházi Vikár Sán
dor Zeneiskola által rendezett
megyei ünnepségeken, hangver
senyeken.
Országos versenyeken a mazsorettek és az ütőhangszeres növen
dékek értek el kiemelkedő, má

sodik helyezéseket. Az Alkotó
házban többek közt Farkas Anna,
festőművész, H avasi Tamás gra
fikusművész, valamint a képző
és az iparművészeti ágazat tanu
lóinak munkáiból rendezett ki
állítások várták a látogatóinkat.
—Gazdag lesz a nyári program
is —folytatta az igazgató. —Itt a
Mazsorettek Szaktáborát, a kézmű
ves, kerámia, néptánc és zenei tá
borunkat, a Gyulai Nemzetközi
Tűzoltózenekari és Mazsorett Fesz
tivált, valamint a Szárnyas Sárkány
Utcaszínházi Fesztivált emelném
ki. Július l-jén Mozart-, 26-án Fafuvós kamaraesten vehetnek részt
a zenebarátok az Alkotóházban.
Augusztus 18-án a Zalai Balatonpart Ifjúsági Fúvószenekarát és
Mazsorettjeit látjuk vendégül. Ezek
mellett az időközben érkező fel
kérések színesíthetik még nyári
programjainkat.

Hunyadi M átyás Általán'
Eredményekben gazdag tan
év áll a Hunyadi M átyás Á l
talán o s Isk o la tan u ló i és
nevelőtestülete m ögött. Az
intézmény a tudás a la p ja i
nak lerakása mellett felada
tának tekinti a tanulói kre
ativitás kibontakoztatását, a
gyerm ek i álm o k , v ág y ak
m egvalósítását is. A hagyo
m ányos rendezvényeket is
sikerült m egújítani, egyedi
tartalom m al, sajáto sság g al
megtölteni.
—A korábbi évekhez hason
lóan a város kulturális életében
is meghatározó szerepet játszott
az intézmény. Házigazdaként
adtunk rangot a Tavaszi Sport
nap és a városi pedagógusnap
rendezvényeinek —mondja Ka
liba András igazgató. —Joggal
lehetünk büszkék a tanulmányiés sportversenyeken elért ki
emelkedő eredményeinkre.
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Bethlen G ábor Szakképző Iskola és K ollégium :

Nívós szakképzések, országos sikerek

Ballagás —2006
A szakmai továbblépés jegyében fejezték be
a tanévet a Bethlen Gábor Szakképző Isko
lában. A tantestület ez év januárjában úgy
döntött, hogy pályázat útján csatlakozik a
központi Szakképzési Fejlesztési Program
hoz. A program nyomán megváltozik a szak
iskolai tananyag, mely egymásra épülő ki
sebb modulokból áll, s a munkába lépés után
is továbbépíthető. A 9-10. évfolyamon is
több lesz a gyakorlati oktatás a tanműhe
lyekben.
Mivel a Bethlen Gábor Szakképző Iskola
és Kollégium ECDL vizsgaközpont, hely
ben történik a szakiskolában tanító peda
gógusok felkészítése is a számítástechnikai
vizsgára. Szeptembertől indulnak a nyelvtanfolyamok a szakoktatók számára, nyáron
pedig egy szakmai tárgyat oktató tanár 3

hetes írországi nyelvtanuláson vehet részt.
A Szakképzési Fejlesztési Programhoz csat
lakozva mód van a pályaorientációs gyakor
lati képzéshez szükséges eszközök beszerzé
sére is többmillió forint értékben.
A tanév másik nagy feladata az ISO
9001:2001 m inőségbiztosítási rendszer ki
építése volt. Idén májustól TUVCERT mi
nőségügyi tanúsítvánnyal rendelkezik az
intézmény. A minőségbiztosítással — azon
túl, hogy az iskolai élet átgondoltabb, rend
szerezettebb lett — lehetővé vált, hogy a
Bethlen szakképző megjelenjen a felnőttkép
zési piacon.
Mint az évzárón is büszkén jelentették be:
M észáros M ihály asztalos tanuló (felkészítő
tanára: Jakab Gyula), és Bálint Pál rendszer
informatikus tanuló (felkészítő tanára: MuskovszkyJános) az országos versenyen elért
teljesítménye alapján megkapta a szakmai
bizonyítványt. Báthory Henrik szellőző- és
klímaberendezés-szerelő tanuló (felkészítő
tanára: Dzsudzsák Vince és VeszprémiZol
tán) országos III. helyezést ért el.
Idén januárban megalakult (a térségben el
sőként) a Rákóczi Szövetség ifjúsági szerveze
te. A diákság környezetvédelmi csoportot is
létrehozott. Első vállalásként a kollégiumi cso
port összegyűjtötte a máriapócsi útszakasz
mentén, és az iskola környékén a szemetet.

Erdei iskolától balatoni vakációig
Több tantárgyból (informatika, fizika, kör
nyezetvédelem) az országos élvonalban vé
geztek tanítványaink. Kiválóan teljesítettek
sportban, több csapatunk képviseli az or
szágos döntőben a iskolát és a várost.
A két nyolcadikos osztályban 56-an fejez
ték be tanulmányaikat. Valamennyien to
vábbtanulnak: a végzősök fele gimnázium
ban, 24 százaléka szakközépiskolában.
Itt sem lesz csöndes a nyár, mert a peda
gógusok kíséretében több mint 250 gyer
mek vesz részt nyári táborozáson. Színes,
változatos kínálat áll rendelkezésre, hiszen a
hunyadisok vidám heteket tölthetnek el Szlo
vákiában, a Balaton partján, vagy az Erdei
iskolában is. Az iskola alapítványának kö
szönhetően több olyan hunyadis nyarát te
szik szebbé, akiknek nem lenne módjuk
ilyen élményekben részesülni. Az iskola pe
dagógusai azt vallják, hogy a tudás változik,
a középiskolában átértékelődik, de az élmé
nyek örökre megmaradnak, és kísérnek egy
életen át.

Ünnepélyes évzárás
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Egyesített Óvodai
Intézmények:

Ovi — nyáron is
Színes műsorral tették emlékezetessé az
Egyesített Óvodai Intézmények Iskola ut
cai épületének avatását a gyermekek. A 47
millió forintos felújítás után dr. VeresJá
nos pénzügyminiszter adta át az uniós el
várásoknak minden szempontból megfe
lelő épületet a kicsiknek és az ott dolgo
zóknak.
Szakmailag tevékeny évet zártak Nyír
bátor óvodáiban. A Tanévnyitó Kavalkád
Nyíregyházán volt, ahol az új feladatokat
ismerhették meg az óvodapedagógusok. A
bázishoz tartozó 23 gyermekkert tevéke
nyen vette ki részét az éves munkából, így
például több bemutató foglalkozást tartot
tak. A Megyei Pedagógiai Intézet két tan
folyamot szervezett városunkban Harcsa
Ferencné vezetésével a Fáy utcai óvodá
ban. Az egyik képzésen a fejlesztő pedagó
giai módszerekről hallottak a résztvevők.
A másik programon Hogyan tovább cím
mel a szaktanácsadó nélkül működő óvo
dák minőségfejlesztési csoportjának to
vábbképzése valósult meg. A Nyíregyházi
Főiskola tanárai is tartalmas előadásokat
tartottak A pedagógus személyisége vala
mint A játék személyiségfejlesztő hatása
címmel.
Az Egyesített Óvodai Intézmények ki
építette Minőségbiztosítási rendszerét,
munkájukat ma már ez alapján végzik.
Az óvodák részt vettek a városi rendez
vényeken: Mikulásnap, Karácsonyi betlehemes játékok, Anyák napja, Gyermeknap,
Pedagógusnap, évzárók.
Az ovikban nyáron sem szűnik meg az
élet. A Fáy utcai intézmény hagyományőrző csoportja június második felében
Harangodon táborozott. Bár a meleg hó
napokban jelentősen visszaesik a létszám,
azért az idei nyáron sem feledkeztek el azok
ról a családokról, melyek nem tudják meg
oldani kicsinyük elhelyezését, ezért egy óvo
da mindig nyitva tart. Az ügyeletes ovi
ban szeretettel várják a dolgozó családok
csemetéit.

300 Fi/fő/nap kedvezményre jogosító
családi kupon a Szárnyas Sárkány Hete
Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál
rendezvényeire
2006. július 7-8-9.
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Szárnyas Sárkány Hete: három nap alatt félszáz produkció

Tóték, régizene, tűzugrás
M ár nincs m essze az a nap, am ikor
ú jra m ask aráso k , bábosok, m u zsik u 
sok, szín játszó k tűnnek fel N yírbátor
utcáin a szabadba csábítva azokat, akik
részesei szeretnének lenni a nagy m isz
térium nak. K on certek, film vetítések,
szín h ázi elő ad áso k g az d a g k ín álatá
ból válogath atn ak ak ik ott lesznek a
Szárn yas Sárk án y Hete — XIV. N em 
zetközi U tcaszín h ázi Fesztiválon . A
p ro g ram jú liu s 7-én kezdődik és 9-én
ér véget, helyszíne a Papok-rétje.
A megye országos hírű fesztiválvárosába
számos vendéget várnak, hazai és küldöldi
együtteseket, előadókat, akik számára ma már
rangot jelent bekapcsolódni a nyírbátori ese
ményekbe. Bizonyítja ezt, hogy a Szárnyas
Sárkány az idén olyan sok résztvevőt vár, hogy
felsorolni sem lehet az egymást érő rendezvé
nyeket. A három nap alatt összesen 51 (!)
műsorszám közül választhat a közönség.
Fesztiválnyitó felvonulással startol az
eseménysorozat július 7-én este 6 órakor. A
késő éjszakáig tartó estén fellép a Narco Polo,
a Gajdos, a Csík Zenekar, vidám komédiák
kal mutatkoznak be a Langaléta Garabonci
ások. Több színházi előadásnak is tapsolhat
a publikum, többek közt az orosz Teatr
Puschkin: Danyil Kharmst Projekt, s az uk
rán DAH Színház: Shakespeare (Előjáték a
Hamlethez) című darabjának. Érdekes él
ményt igér K átai Zoltán és Róka Szabolcs.

Balassi Bálint énekelt versei című műsora.
Számos helyszínen zajlanak majd az esemé
nyek, a Fesztivál kocsma például vetítések
nek ad otthont, ahol Szirtes András filmje
it láthatja a publikum.
A bőség zavarával kell szembenézni július
8-án szombaton is. A program már délelőtt
10-kor megkezdődik Kovács Géza: Vasilache
népi vásári bábjátékával a Fesztiváltéren.
Vendégünk lesz a K olibri és a Hattyúdal
Színház, a Bóbita Bábszínház, Szabó Réka
Társulata, az ORT-IKI, a Szeredásés a H í
res Pannónia Régizenei Együttes. A Vízi
Színpadon ad hangversenyt a spanyol Pedro
Aledo Trió, fellép a N yírbátori Ütőegyüttes
és az ukrán MÉG Színház. Bemutatkozik a
TAM-TAM Parádé Ütőegyüttes, a lengyel
PinezShowka, a BKM HDunaújváros Tánc
színház. A Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház Örkény: Tóték című da
rabját tűzi műsorára, s szombaton a város
vendége lesz a vállaji Strudli-fesztivál.
A Szárnyas Sárkány Fesztivál közönségére
mozgalmas vasárnap vár. Délelőtt 10-kor a Bo
kaszín előadásában A helység kalapácsa nyitja
az események sorát, majd fellép a Bábakalács
Társulat, s a Kuckó Művésztanya.
Délután az É l Zenekar koncertezik, aki
pedig másféle kikapcsolódásra vágyik meg
nézheti aJános vitézt, vagy a MárkusZínház
előadásában Az égig érő fa című darabot.
Az est további részében K átai Zoltán ének
mondó, a Ládafia Bábszínház, a Nagykáro

lyi Collegium Régizene Együttes,
a Trambulin Színház, az A rtisani
Cirkuszi Bábcsoport (Szlovákia)

Szárnyas Sárkány Hete —2 0 0 5

szórakoztatja a látogatókat. Érde
kes látnivalót kínál a Dunaújvá
rosi Táncszínház Tűzugrás műso
ra, s a Teatr A (Lengyelország)
Exultct produkciója. A fesztivál zá
rásaként nem marad el a sárkány
égetés, amit kicsik s nagyok gyö
nyörűségére tűzijáték gazdagít.
Mindez csupán ízelítő a hatal
mas kínálatból, amiről szóróla
pokon, plakátokon kapnak rész
letes tájékoztatást az érdeklődők.

Szárnyas Sárlány
Kafewráfe

Egopém Cég

Rhythm & Blues és Azfeszt
Több, mint 2500-an látogattak el június 16án és 17-én a VHI. Rhythm & Blues Feszti
válra a Nyírbátori Campingbe, ahol 15 ha
zai és külföldi előadó lépett fel. A rendez
vény ötödik alkalommal társult motoros ta
lálkozóval —idén mintegy négyszáz járgány
dübörgött végig Nyírbátor utcáin.
Ebben az évben augusztus 3-a és 6-a kö
zött találkozhatnak az amatőr zenekarok
Nyírbátorban, a Gyógyfürdő és Camping
területén. Az Azfeszt rendezői minden ér
deklődőt szeretettel várnak, a valóságos ta
lálkozót megelőzően virtuálisan is, a
www.azfeszt.hu honlapon, ahonnan min
den fontosabb információ letölthető.

Iskola utcai óvoda

Színes m űsort adtak a kicsik
K erti p a rtira szólt a m eghívás v a la 
m ennyi szülőnek, akinek a gyerm eke
az Isk o la utcai óvodába já r, vagy ide
jelentkezett. A rendhagyó eseményen
az óvoda felú jítását és a gyerm ekn a
pot ünnepelték.
Tavaly ősszel az önkormányzat által nyert
pályázati pénzből teljesen felújították ezt
az intézményt. A megszépült épületet hi
vatalosan december 2-án adták át, az ün
nepléssel azonban megvárták a jó időt.
Május 26-án BallaJánosné polgármester
és Bernáth Zsuzsanna intézményegység ve
zető köszöntő szavait követően a gyerekek
látványos táncokkal, vidám divatbemuta
tóval szórakoztatták szüleiket. A műsor után
a kicsik számos tombolaajándéknak örül
hettek. Bográcsban főtt a gulyás, Totyo
gott a töltött káposzta majd a résztvevők
késő estig táncolhattak az élőzenére.

„Nagyon örülünk neki, hogy ilyen óvo
dába járhatnak gyermekeink, hiszen az ef
féle rendezvények közelhozzák a szülőket,
gyerekeket, pedagógusokat. M ai rohanó vi
lágunkban nagyon értékesek ezek a kezde
ményezések’ A szülők e szavakkal köszön
ték meg a szép épületet, az önkormányzat
törekvéseit, s az intézmény valamennyi dol
gozójának munkáját.
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Pályázat
G yám hiva tál- vezető
álláshelyre
Feltétel:
a Állam- és Jogtudományi Egyetemi,
vagy Államigazgatási Főiskolai végzettség,
a Közigazgatási szakvizsga, 3 éves szak
mai gyakorlat.
Feladat:
A Polgármesteri Hivatal belső szerve
zeti egységeként működő Gyámhivatal
munkájának vezetése, önálló ügyintézői
feladatok ellátása.
Az állás betöltésének időpon tja:
2006. szeptember 01.
Illetm ény: A Köztisztviselői Tör
vény alapján.
Pályázni —szakmai önéletrajz, iskolai
végzettségéről szóló okirat és erkölcsi bi
zonyítvány benyújtásával —2006. július
15-éig lehet dr. Tóth Árpád jegyzőnél.

E lism erés

Meleg ételnaponta gyerekeknek
A kormány rendelkezett a rászoruló gyere Gyámhivatala az elvi keretösszeget 2 millió
kek nyári étkeztetéséről. Erre a célra azok az
önkormányzatok igényelhetnek segítséget,
amelyek július 17-e és augusztus 31-e között
vállalják, hogy a rendszeres gyermekvédel
mi kedvezményben részesülő, elsősorban 10
év alatti kicsiknek legalább 30 munkanapig
gondoskodnak a napi egyszeri meleg étkez
tetésről. A Megyei Közigazgatási Hivatal

908 ezer 800 forintban határozta meg Nyír
bátor számára. Ebből 30 munkanapon át
303 gyermek ebédeltetésére van lehetőség.
Az igények felmérése —a szociális irodave
zető koordinálásában, a Városi Szociális Szol
gálat családgondozói, valamint az alapfokú
oktatási intézmények ifjúság felelősei rész
vételével —már megkezdődött.

Szakképzés és munkalehetőség
Munka és képzési lehetőséget kínál felnőtteknek a TEMI Móricz Művelődési Ház által
vezetett konzorcium tagjaként a Start Vállalat. A cég Nyíregyházi Cipőgyárának nyírbá
tori üzemegységében 15 hátrányos helyzetű —elsősorban fogyatékkal élő, vagy megválto
zott munkaképességű —munkanélküli embernek ad lehetőséget cipőgyártó szakképesítés
megszerzésére. Az Európai Unió Szociális Alapjából és hazai forrásból támogatott HEFOPos projekt napi 6 órás elfoglaltság mellett 13 hónapig tart, majd tartós foglalkoztatást
nyújt a végzetteknek. A képzés alatt a résztvevők fizetést kapnak. Tájékoztatás: a Start
Vállalat munkaügyi osztályán, Nyíregyháza, Bujtos u. 32. T.:42-411-433

Nyugdíjas értelmiségiek Szilágysomlyón
A nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének 57 tagja utazott testvérvárosunkba má
jus 25-én a Magyar Kulturális Egyesület és Szilágysomlyó polgármestere meghívására, aki a

Kiváló gyakorlati képzőhely díjat kapott a találkozó házigazda védnökeként a városházán köszöntötte az érkezőket. A magyar delegáció
Megyei Iparkamarától a Nyírbátori Faipari tagja volt Balla Jánosné Nyírbátor polgármestere és néhány önkormányzati képviselő is.
Kft. Varga László ügyvezető igazgató el Polgármesterasszony, mint a program másik védnöke, egyebek között arról szólt, hogy
mondta, a kft.-ben asztalos szakmunkás ta
nulókat képeznek több, mint öt évtize. Esz
tendőnként 12-15 asztalos kerül ki a cég ta
pasztalt mestereinek kezei közül. Az igazgató
hozzátette, szakembereit a kreatív alkotás és a
hagyományok tisztelete motiválja. A vállalko
zás nevét olyan munkák fémjelzik, mint pél
dául a Sándor-palota ablak-mélybélései, vagy
a Belügyminisztérium ajtói, ablakai.

anyakönyv
Előző számunk óta születtek:
Perjési Zsuzsanna (Csikós Irén, Perjési
Csaba) és Pálé Ferenc (Farkas Anita, Pálé
Ferenc)

milyen sok segítséget nyújtanak a nyugdíjasok a különböző városi programok megszervezé
sénél. Balla Jánosné javasolta a szilágysomlyóiaknak, hogy alakítsanak hasonló közösségeket,
hiszen nagyon sok érték van egy ilyen jól működő csapatban.

Ittas vezetés, lopások, garázdaság
Eljárás indult egy nyírbátori fiatalember
ellen, aki június 4-én ittasan vezetett.
Ismeretlen tettes ellen indult eljárás, aki
június 7-én egy nyírbátori középiskola öl
tözőjéből ellopta egy diák mobiltelefonját.
A kár kb. 15 ezer forint.
Júniusban több lopást is jelentettek a vá
rosban. Az egyik sértettet 50 ezer forint ér
tékben károsítottak meg azzal, hogy kb. 1

mázsa cseresznyét loptak el gyümölcsöskert
jéből. Egy másik elkövető június 16-án reg
gelre mintegy 1000 méter, 3-4 mm átmérő
jű alumínium drótot emelt el egy szőlős
kertből. Itt a kár 20 ezer forint.
Feljelentés érkezett egy nyírbátori fiatal
ember és társai ellen, akik június 12-én este
egy lakás előtt hangosan kiabáltak, és boto
kat, köveket dobáltak be az udvarra.

Házasságot kötöttek:
Birtok Csilla és Kósa Balázs, Fülöp An
géla és Szőllősi Tamás, Miterli Rita és Ve
res Balázs, Nagy Veronika Katalin és Pelyák
Csaba, Kovács Mariann és Sira Róbert Já
nos, Tóth Erzsébet és Holczapfel Mihály,
Kósa Kinga és Tóth László, valamint Szil
ágyi Zsuzsanna és Varga József.

Elhunytak:
Juhai Józsefné, Rédai Ferencné, Eölyüs
Mátyás, Czerula Sándor, Horváth Gábor,
Pócsi Kálmán, Pócsik Józsefné, Nyiró
Jánosné, Harcsa Lajos, Ruha József és
Csusz Juliánná.

Egy vidám pillanat...

Regionális Kulturális Konferenciát szervez
tek június 7-én Nyírbátorban a Kulturális
Központban három megye több, mint 60
közművelődési, kulturális szakembere rész
vételével. Képünkön balról jobbra: Tisza
Gabriella, a Magyar Művelődési Intézet Re
gionális Főosztály vezetője, Balla Jánosné
Nyírbátor polgármestere, dr.Kiss Gábor, a
Megyei Közgyűlés alelnöke és Varga Melin
da, a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté
riuma Közművelődési Főosztály vezetője.
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• BÁTOR

Dalárdás zenekar

gyerm eknap — m ásképp

K edvelt időtöltés volt a z arcfestés
Színpadon a N yírbátori Koncertfúvós Zenekar
Elismerő füttykoncert kísérte június 17-én
este a Nyírbátori Koncertfúvós Zenekar
évzáró hangversenyét a Művelődési Köz
pontban. A zenekar tagjai — rendhagyó
módon —nemcsak a hangszereiket szólaltat
ták meg, de dalra is fakadtak, nem kis meg
lepetést, és örömet szerezve a teltházas kö

zönségnek. Fazekas Mihály, a zenekar veze
tője sikeresnek értékelte az együttes évadját,
melyet a negyedszázados jubileum tett iga
zán emlékezetessé. A nagysikerű esten elis
meréseket is átadtak: „Az Év Muzsikusa” idén
—a zenésztársak javaslatai alapján —Fekete
Zoltán lett.

sorokban

Lengyel vendégek a z O ktatá
si Centrum évzáróján
Alig egyéves a testvérvárosi kapcsolat Nyír
bátor és a lengyel Rawa Mazowiecka között,
melynek indíttatása a két város Blues Feszti
váljaihoz kötődik. A lengyel város fesztivál

ja után két héttel —melyen a város delegáci
ója mellett az Ütőegyütes és a motorosok is
részt vettek —Nyírbátorban a VIII. Rhytm
& Blues Fesztivál és Motoros Találkozó ke
retében fogadtuk Rawa Mazowiecka küldöttsé
gét, ahol a második napon fellépett a velük
érkező ToMek Blues Bánd is. A delegációt
kísérő Németh Attila alpolgármester lapunk
nak elmondta, a fesztiváli programok mellett
ilyenkor a testvérvárosi kapcsolat szélesíté
sét szolgáló tárgyalásokra, találkozókra is al
kalom nyílik. Ezúttal az Oktatási Centrum
ban, a Báthory István Gimnázium és Szakközépiskolában, valamint a polgármesteri
hivatalban találkoztak a két város illetékesei.

A rossz idő sem szegte kedvét a Nyírbá
tort környező településekről érkezett gye
rekeknek június 2-án. A Papok-rétjére ter
vezett, immár hagyományos kistérségi
gyermeknapot az új Kulturális Központ
ban rendezték meg. A pócspetri mazsorettek nyitó produkciója után Balla Já 
nosné polgármester köszöntötte a részt
vevőket, majd kicsik és nagyok próbál
gatták szárnyaikat a világot jelentő, még
vadonatúj deszkákon. A szereplőket em
léklappal köszöntötte dr. VeresJános pénz
ügyminiszter, aki —lévén június első va
sárnapja pedagógusnap —nevelőikről sem
feledkezett meg.
Az aulában manuális foglalkozások —
gyöngyfa készítés, papírhajtogatás, arcfes
tés, agyagozás —és sok más érdekesség várta
a gyermekeket, de a határőrség bemuta
tójára is sokan kíváncsiak voltak. Külön
élményt jelentett az akadályverseny, mely
lehetőséget nyújtott az épület megismeré
sére. A három kategóriában elsők lettek a
nyírbélteki óvodások, a kántorjánosi alsó
tagozatosok és a nyírbátori Hunyadi
Mátyás Általános Iskola felső tagozatosai.

KÖLCSEY
LAPCSOPORT
Együttműködésben a Kölcsey Televízióval
Baktai Hírek, Balkányi Beszélő, Bátor,
Kállósemjén, Szálkái Szó,
N agyhalászi Hírlap,
M adai Hírek, Vajai Híradó,
Új Beregi Élet
Főszerkesztő: M arik Sándor
Felelős vezető: Urbán Lajos
BÁTOR
N yírbátor város Önkormányzatának
ingyenes havilapja

Erdőbényére látogatott június 10-én a Nyugdíjas Határőr Egyesület a helyi
klub meghívására, ahová a vidám közösséget Balla Jánosnépolgárm ester
asszony is elkísérte. R észt vettek a VI. N em zetközi Kádárfesztiválon, és
találkoztak a község első emberével is, a ki szintén polgárm ester asszony.
A nyírbátori nyugdíjas határőrök a közeledő Szent László napi Határőr
Napra viszontlátogatásra várják a kedves vendégfogadókat.
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