Szakrendelés biztos távlatokkal
M ára ténylegesen k ó rh ázi h áttérrel
rendelkezik a járóbeteg szak ellátás a
városb an és a térségben. A ugusztu s 1jétől ugyanis a feh érgyarm ati székh e
lyű Szatm ár-B eregi K órh áz és Gyógy
fürdő működteti a rendelőintézetet. Az
átadás zökkenőm entesen m egtörtént.
Mint arról előző számunkban hírt ad
tunk, a szakrendelőt működtető gazdasági
társasággal fennálló feladat-ellátási szerződést
az önkormányzat felmondta. Pályázatot ír
tak ki a további működtetésre, melyen a Szat
már-Beregi Kórház és Gyógyfürdő bizo
nyult legjobbnak. (A helyismeretben, a leg
fontosabb tennivalók sorolásában nyilván
segített, hogy a kórház főigazgatója, dr.
Vadász M ária több évtizede Nyírbátorban
lakik.)
— Pályázatunkban, majd az önkormány
zattal megkötött szerződésben is rögzítet
tük, hogy a heti 520 óra szakellátáson belül
és 28 órás fogászati röntgen mellett az igé
nyeknek megfelelően új szakrendeléseket is
indítunk — tájékoztat dr. Vadász Mária. —
Az átmenetet és a dolgozók biztonságát pe
dig a továbbfoglalkoztatással vállaltuk.
Az új szakrendelések sorába tartozik a
kardiológia, a diabetológia, speciális nőgyógyászati szakrendelés és a terhes nők ge
netikai UH vizsgálata, az ortopédia. Ezek

ellátásához bevonják a kórházi szakorvoso
kat. A kórházi háttér teszi lehetővé, hogy a
mozgásszervi megbetegedésekkel küszködök
rehabilitációja is megvalósuljon.
A szakrendelő működési területén, a vá
rosban és a kistérségben összesen 47 ezer
ember él. Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár az ő érdekükben finanszírozza a
szakrendelő működtetését. Ám a működés
hez szükséges műszereket már a kórház biz
tosítja, valamint az új szakrendelések feltét
eleit is megteremti.
Már kezdetben két lényeges változásról is
be lehet számolni. Az orvosok által használt
műszerek sterilizálását ezentúl Fehérgyarma
ton végzik, mint ahogy célszerű a laboratóri
umi vizsgálatokat is a kórházban megejteni.
Az előbb említetteket talán észre sem ve
szik a betegek. Látványosabb lesz viszont a
tervek szerint az önkormányzattal közösen
az épület rekonstrukciója, hozzá az akadály
mentesített közlekedés megteremtése, vala
mint az energiaközpont felújítása.
Szem előtt tartjuk az ellátás színvonalá
nak javítását —említi a főigazgató. —Ehhez
tartozik a rendelőben a minőségügyi rend
szer kiépítése, a szakmai felelősségbiztosítás
megkötése és fenntartása. Jövőre pedig sze
retnénk megteremteni a szakrendelő és a
kórház informatikai összekapcsolását, melyet
nálunk európai uniós forrásokból bővítnek.

A Z en e Ü nnepe n eg yven ed szer
Negyvenéves jubileum át ünnepli idén
a N yírbátori Zenei Napok rendezvénysorozat. A ugusztus 11-e és 20-a között
nyolc történelm i m űem léki helyszínen
16 koncert v á rja a kom olyzene kedve
lőit. A kom olyzenei hangversenyeken
kívül a jubileum i évben a fesztivál ki
sérő program ja egy nagyszabású Nem
zetk ö zi T örtén ész találk o zó , ahol a
m eghívott vendégek és az érdeklődők
„A B áth o riak k o ra "cím m el a Báthori
család és E u róp a k ap csolatáról h all
hatnak előadásokat.
A programsorozattal a rendező Szárnyas

Sárkány Kulturális Vállalkozás a kulturális
turizmus híveinek, Szabolcs- Szatmár- Bereg,
és Hajdú-Bihar megye komoly zenét kedve
lő lakosságának szeretne kedvezni, de külön
figyelmet fordítottak a fiatalok zenei kultú
rájának alakítására is.
Az építészeti örökségek iránt érdeklődők
számára a zenei élményt a történelmi hely
színek építészeti csodái teszik teljessé, míg a
képzőművészetet kedvelők két kiállításon
tekinthetik meg a festészet, szobrászat, gra
fika és tűzzománc-művészet remekeit, a fesz
tivál keretein belül.
A program a 8. oldalon olvasható
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Az egészségügyi ellátás reformjának ide
jén igencsak fontos, hogy a szakrendelő
működtetése megfeleljen a gazdaságossági
kritériumoknak. Ennek része, hogy a kór
háznál már sikeresen alkalmazott menedzs
ment-technikák bevezetésével, a gazdálkodá
si rend folyamatos ellenőrzésével képesek
legyenek a változásokkal is lépést tartani.
—Egy megújult, biztonságos kórházi hát
tér mellett működő, kiegyensúlyozott gaz
dálkodású intézmény működtetését akarjuk
megteremteni Nyírbátorban, és a térségben.
Célunk, hogy a szakrendelő mint a térség
vezető egészségügyi intézménye széles körű
szolgáltatásaival, minőségi munkájával elnyer
je a betegek elégedettségét — foglalta össze
dr. Vadász Mária főigazgató.
Lányi Botond

Szent István ünnepén
Augusztus 20-án színvonalas műsorral
emlékezik meg Nyírbátor az államalapí
tás, és az új kenyér ünnepéről. A műsor a
Kulturális Központban délután 4 órakor
a Grácia hegedűtrió produkciójával kez
dődik. Fél 5-től nyírbátori színészek, éne
kesek és mazsorettek félórás egyvelege szó
rakoztatja a közönséget. A műsorban köz
reműködik a Talán Teátrum és a Bátor
M azsorett. 5 órától H orváth Charlie 45
perces koncertje következik. A program
a Kulturális Központban kenyérszente
léssel, és kitüntetések átadásával zárul.
A belépés ingyenes.
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Kitüntették városunk jegyzőjét
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazga
tásáért Díjat kapott dr. Tóth Árpád, Nyír
bátor jegyzője. A kitüntetést a Köztisztvise
lők Napja alkalmából rendezett ünnepségen
adták át június 30-án, a Megyeházán.
Dr. Tóth Árpád 1981-ben igazgatásszer
vezői végzettséget, 1992-ben állam-és jogtu
dományi doktori képesítést szerzett, majd
1995-ben jogi szakvizsgát tett. Nyírbátor

Polgármesteri Hivatalában 1984. június 1.
óta osztályvezetői, 1995. április 01-től aljegy
zői, 2003. július 03.-tól jegyzői tisztségben
dolgozik. Munkáját magas szakmai színvo
nalon végzi, együttműködve a város veze
tőivel, társzervekkel, más önkormányzatok
hivatalaival. A díjat több évtizedes, kiemel
kedő közigazgatási munkája elismeréseként
vehette át.

sorokban

G ázár tám ogatás
Átalakul a gáztámogatási rendszer, mely
nek egyik eleme, hogy a szociálisan rászo
ruló személyek támogatást vehetnek igény
be. A rendelet 2006. július 15-én lépett
hatályba.
Gázár támogatásra a fogyatékossági tá
mogatásban vagy magasabb összegű csalá
di pótlékban részesülő, illetve nagycsalá
dos személy jogosult, ha a családjában az
egy főre eső jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj kétszeresét
(51.600 forintot), egyszemélyes háztartás
esetén pedig, ha a kérelmező jövedelme nem
haladja meg a 77.400 forintot.
Távhő támogatást a nyugellátásban, bal
eseti nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellá
tásban részesülő személyeken kívül a fogya
tékossági támogatásban vagy magasabb össze
gű családi pótlékban részesülő, illetve nagycsaládos személy jogosult, akinek a jövedel
me a gázár támogatásnál leírtakat nem ha
ladja meg. Azoknak a nyugdíjasoknak, akik
korábban részesültek távhő támogatásban,
az ellátás továbbfolyósítását nem kell igé
nyelniük, automatikusan megkapják.

látványos eredményeket h o zo tt.
O k tób er e lse jé re tű zte ki Sóly om
L ászló kö ztársasági elnök a 2006. évi
h elyhatósági választások időpontját.
A ciklus végéhez közeledve egy kis
visszatekintésre kértük BallaJánosáé
polgárm estert, aki — b ár nem négy,
hanem három éve áll a város élén kétségkívül a legjobb ism erője N yír
bátor történéseinek. A vele készült
interjú első részét előző lapszám unk
ban olvashatták — m ost a m ásodik
részt tesszük közzé.
— Hogyan sikerül fenntartani a költ
ségvetés egyensúlyát?

Felhívás
A városi önkormányzat közreműködé
sével megkezdődik a Ruggeri Hungária
Kft. felszámolása.
A csődtörvény rendelkezései szerint a
munkavállalóknak be kell jelenteniük a fel
számoló felé elmaradt munkabér igényü
ket. Az ehhez szükséges adatlapot a Polgármesteri Hivatal 6. sz. szobájában lehet át
venni. A kitöltött adatlapot ugyanott, au
gusztus 30-ig kell leadni. A bejelentkezés
elmulasztása jogvesztő, a határidőn túli
igénylést a felszámoló Csabaholding Kft.
nem tudja teljesíteni.

Új ren deletek
Július 6-án ülésezett a nyírbátori képvi
selő testület, ahol a fontosabb napirendi
pontok között módosították a temető rend
jéről szóló rendeletet, a lakásrendeletet, va
lamint a szociális segélyezésről szóló rende
letet. A részletekről következő lapszámunk
ban számolunk be olvasóinknak.

—A város működését az évente február
ban elfogadott költségvetés határozza meg.
Ennek a ciklusnak a mérlege azt mutatja,
hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrá
sok megduplázódtak. Ez különösen figye
lemreméltó olyan időszakban, amikor az
önkormányzatok központi finanszírozá
sa évről évre szigorodott. A körültekintő
pályázati munkának köszönhetően egyre
több uniós és állami forráshoz jutottunk
a város fejlesztési elképzeléseinek megvaló
sítására amellett, hogy az intézményeink
működését, a végrehajtott évi bérfejlesz
tések alapjait is sikerült megteremteni. A
tervezésnél a legfontosabb szempont min
dig az volt, hogy a város gazdálkodása sta
bil lábakon álljon, ne vállaljunk elviselhe
tetlen terheket. De ezzel együtt indulja
nak el, és valósuljanak meg olyan fejleszté
sek, amelyek a várost és lakosság jogos igé
nyét szolgálják. Természetesen ez a város
tól és intézményeitől takarékos, költségér
zékeny működést vár el. Ez irányban több
intézkedés is történt, már a ciklus elején.
Ezt szolgálta a hivatal átszervezése, külön
szervezetként működő vagyonkezelő meg
szüntetése is.
—A városi feladatokat ellátó társaságok
működésében is történt változás.

Körforgalom. Jelentős, 276 m illió forintos uniós segítséggel készü lt el
a z új körforgalom , am i am ellett, hogy gyorsítja, biztonságosabbá is te
s z i a közlekedést a városban.

—Igen, ide tartozik például az idősgon
dozás, ahol szintén történt szervezeti vál
tozás. A Városi Szociális Szolgáltató Kht.
irányítása körébe került a nappali ellátás
is. A város tulajdonában lévő víz- és szenny
vízszolgáltatást biztosító Bátorvíz Kft. pe
dig 97,5 százalékban a város tulajdonába
került. Jelentős fejlesztések valósulhattak
meg a strandon a 2 termálmedence felújí
tásával, a töltő-ürítő rendszer teljes átépí
tésével, uniós szabvány szerint. Elkészült a
tanuszoda terve — a jövő feladata a meg
építéséhez forrásokat szerezni. A PPP prog
ramból ugyanis visszalépett a város, mert
ebben a formában túl költségesnek bizo
nyult a fürdőépítés. A város üzemeltetési
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Élhetőbb város —fejlesztésekkel
a Nyírbátori Határőr Igazgatóság, de fon
tos munkáltatók a városban az egyéni és tár
sas vállalkozások, külföldi tulajdonú cégek.

színvonalasabb ellátására jött létre a Város
üzemeltetési Kkht., amelynek eredménye már
látványban is megmutatkozik, ugyanis lénye
gesen tisztább, rendezettebb, virágos Nyír
bátort lát az átutazó, és élvez a városlakók
nagy többsége. Sajnos van néhány olyan la
kója, aki nem tud a szépnek örülni, értel
metlenül rongál, pusztít, ami évente milliós
nagyságrendű károkat okoz.
A z egyik legfontosabb feladat — és a
költségvetés jelentős része is erre irányul — ,
az intézm ények fenntartása és üzemeltetése.

—N yírbátor adottságaiból adódóan a gaz
daság egyik húzóágazata lehet az idegenfor
galom , s ez célja is a városnak. Hogyan pró
bálták ezt a területet fejleszteni?

—

—Elmondhatjuk, hogy az alapfokú intéz
ményeinkbe járó tanulók színvonalas okta
tásban részesülnek, a bölcsődei felvételi igé
nyeket részben, az óvodai igényeket teljes
egészében ki tudjuk elégíteni. Az épületek
felújításában léptünk előre, de rövidesen
halaszthatatlanná válik a teljes rekonstruk
ció. Területfejlesztési pályázatokból a Isko
la úti óvoda felújítása megtörtént. Az Ok
tatási Centrum konyhájának teljes átépítése
és bővítése mintegy 100 millió forintba ke
rült. A város térségközponti szerepéből adó
dóan igen jelentős az itt tanuló diákok szá
ma: több mint 3500. A középfokú oktatás
intézményei a megyei közgyűlés fenntartá
sában vannak, s itt is jelentős fejlesztések
történtek: megújult a gimnázium vizesblokk
rendszere, az Éltes Mátyás Általános Iskola
konyhája és jelenleg folyik a Sportcsarnok
felújítása.
— N yírbátor céljai között szerepel a kis
térségi központ szerepvállalása. M ilyen lé
pések történtek ez irányban?

—Városunk ad helyet a két éve 20 telepü
lés együttműködése révén létrejött Többcé
lú Kistérségi Társulásnak. A munkaszerve
zet rövidesen új helyre költözik - a társulás
a BM forrásaiból a régi mentőállomás épü
letét felújítva kialakított egy kistérségi köz
pontot, ahol korszerű körülmények között
helyet kap a katasztrófavédelem, és a közö
sen működtetett orvosi ügyelet is. Ebből a
forrásból épültek az Árpád úti buszmegál
lók is. Hosszabb távon ez lesz a megoldás a
járóbeteg ellátás korszerűsítése terén is. A
város most egyedül küzd ezzel a feladattal,
holott éppen ez a szolgáltatás, amit többsé
gében a környező települések betegei vesz
nek igénybe. Reméljük, hogy az önkormány
zat azon döntésével, mely augusztus 1-el a
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő
működtetésébe adta át a szakrendelőt, elin-

B alla Ján o sn é
dúltunk azon az úton, melynek végcéljában
egy korszerű kistérségi egészségközpont lét
rehozása áll.
— Egy település fejlődését jelentősen meg
határozza a foglalkoztatás. A z elm últ ciklus
ban sokan váltak munkanélkülivé. Abban,
hogy létesülnek-e ú jmunkahelyek, fontos sze
repe van a város vezetésének is. M ilyen ered
ményeket ért el ezen a területen N yírbátor?

—Valóban, az elmúlt években sok prob
lémát okozott a cipőgyár bezárása, aminek
hatására nagyon sok család került lehetetlen
helyzetbe. Két év után közbenjárásunkra
jutottunk el a jogerős felszámolási végzésig,
melynek eredményeként a felszámolónak le
hetősége van a rendezetlen munkaügyi kér
dések lezárására, és az elmaradt munkabér
kifizetésére. Ezek miatt is van jelentősége a
városvezetés azon törekvésének, hogy segít
se új munkahelyek létrehozását. E célt szol
gálta az ipari park közművesítése, amit az
elmúlt évben fél milliárd forint pályázati
forrás felhasználásával valósítottunk meg, —
s ezzel egy időben épült fel az autókhoz elekt
romos kábeleket gyártó üzem, ami 400 dol
gozót tud foglalkoztatni. Újabb befektetőt
is találtunk, aki egészségügyi eszközök gyár
tását kívánja ide telepíteni, s további 800
dolgozót fog felvenni átképzés után, hisz
ehhez a munkához kvalifikáltabb munkaerő
szükséges. Az is öröm számomra, hogy az
itt működő vállalkozások is bővítették ter
melésüket és esetenként létszámukat is. A
munkaügyi nyilvántartásban szereplő kép
zett kereskedők elhelyezkedési lehetősége is
bővült: az elmúlt években megnyílt új ke
reskedelmi egységekben 60-an helyezkedtek
el, s további 40 főnek nyújt lehetőséget az
épülő SPAR élelmiszer-áruház és „városi
piac” . Nyírbátor egyébként jelentős szere
pet tölt be a térségi foglakoztatás terén is.
Jelentősebb számú munkaerőt foglalkoztat

— Nyírbátor „műemléki értékekben gaz
dag, kulturális kisváros” image-nek megte
remtését, megőrzését tartja a városvezetés
fontosnak, s ebből következően azt a célt,
hogy ebből a városlakók egyre nagyobb
része tudjon profitálni, közvetve vagy köz
vetlenül megélni. Április végén adtuk át a
rég várt kultúra házát, ami a közösségi cé
lok mellett befogadó színház és moziként is
funkcionál, valamint a fiatal korosztály szá
mára is nyújt szórakozást, a Net-kávéház szol
gáltatásaival. A több mint 1,2 Milliárdos be
ruházás jórészt állami költségvetési források
ból épült —a címzett támogatásból. Ugyan
csak a Nyírbátor értékei iránt érdeklődő tu
rizmust kívánjuk szolgálni a műemléki te
rület felújításával, ahol a református egyház
zal együtt pályázott a város uniós forrásra.
Az elnyert támogatással többféle célt tud
tunk megvalósítani. A régi szülőotthon és
„magtár” épület elhanyagolt területén, az
ásatások, műemléki kutatások nyomán kö
zépkori épületegyüttest tártak fel, a Báthori
család lakhelyét, ami a korabeli épített örök
ség gyöngyszemévé válhat. Az uniós elvárá
soknak megfelelően fenntartható funkciók
kal lehet működtetni az épületet. Ezért a
Báthori-várkastély ebédlőpalotájában kiállí
tótermek, lovagterem, reneszánsz étterem
található, 150 adagos konyha, a tetőtérben
korszerű előadóterem szolgálja majd a kon
ferencia-turizmust. Megőriztük a korábbi
nyári fesztiválokat, tovább bővítve a város
zenei kultúráját, e területen is őrizve érté
kes örökségét. A sokszínű képzőművészeti
élet feltételei is javultak az Alkotóház újjá
építésével.
— Hogyan foglalná össze az elm últ négy
évet?

Ez a polgármesteri ciklus felpörgetett rit
musú, kemény négy évet jelentett, ahol az
összefogás látványos eredményeket hozott.
Nyírbátor egy fejlődő, változó, a jövő re
ményeit hordozó kisváros, ahol sok tenni
való van, s ahol bízhatunk a kiegyensúlyo
zott fejlődésben.
Leviczki M árta

4

• BÁTOR

K É P V I S E L Ő I N K AZ E L M Ú L T N É G Y É V R Ő L

Gázvezeték és hajléktalan szálló
1. sz á m ú v á la sz tó k ö rz e t
Négy évvel ezelőtt az 1. számú választókör
zet képviselőjeként fogalmaztam meg prog
ramomat. Ezen időszak alatt kiemelt figyel
met fordítottam a körzet szociális helyzeté
nek javítására, hiszen a vasúton túli terület
halmozottan hátrányos helyzetben volt. Az
erőfeszítésk ellenére sajnos, most is abban
van. Történt ugyan néhány lépés a helyzet
javítására, de mindeddig csupán a repülőhíd átépítésére, a hajléktalanszálló létreho
zására, és a Táncsics utcai gázvezeték építésé
re futotta.
Az egyik legnagyobb feladat, az utak
építése talán most indul majd el.
Kedvező fogadtatást kapott a kábeltele
vízió sok választópolgár részéről a körze

temben. Érthetően nagyon várják már az
emberek, de ez a szolgáltatás legkorábban az
év végére valósul meg.
Ami engem illet, amellett, hogy a fenti
gondok megoldását állandóan szorgalmaz
tam, rendkívül nagy gondot fordítottam a
szociális problémák rendezésére.
Minden esetben a különböző szociális
juttatások iránti kérelmeket érdemben tekin
tettem át, legtöbbször személyesen végeztem
környezettanulmányt, és segítettem a Szo
ciális és Egészségügyi Bizottságot a helyes
döntés meghozatalában.
S íp o s S án d o r F eren c
Többször rendeztünk kerekasztal megbe
széléseket. Igen nagy gondot viseltünk az
egészségügy témáira lakossági fórumokon, aztán minden esetben felterjesztettem városfogadónapokon, és személyes találkozások vezetéshez.
alkalmával szerzett tapasztalatokon amiket
Sípos Sán dor Ferenc képviselő

A romák felemelkedéséért Kiemelt helyen az útépítés
2. sz á m ú v á la sz tó k ö rz e t

3. sz á m ú v á la sz tó k ö rz e t

Varga Sándor vállalkozó va
gyok. Családommal a vásár
téri Táncsics utcában lakom.
A 2. számú választókörzet
egyéni képviselőjeként tevé
kenyen részt vettem a város
fejlesztésében. Az önkor
mányzat mellett működő szo
ciális és egészségügyi bizott
ság, valamint a jogi- és ügy
rendi bizottság tagjaként vé
geztem bizottsági munkámat.
Szívemen viselem a roma
fiatalok tanulással történő felemelkedését. Alapító tagként
és koordinátorként segítet
V arga Sán d o r
tem, hogy a Dankó Pista
Gimnázium és Szakképző Is
kolában sok roma fiatal tanulhasson, hogy elvégezhessék az általá
nos iskolát és a továbbiakban szakmunkás bizonyítványt szerez
hessenek, hogy jobb esélyük legyen munkát vállalni. A roma fiata
lok továbbtanulásához ad jó esélyt az országos hálózatú Roma Gim
názium nyírbátori tagintézménye, ahol 2005-ben 17 cigány ember
sikeres érettségi vizsgát tett. Sok munkám van abban, hogy a roma
ösztöndíj program, ami az általános iskola ötödik osztályától a
főiskoláig nyerhető el sikeresen folytatódhatott Nyírbátorban.
Jelentős eredmény, hogy a körzetemben lévő Rákóczi Ferenc
utca szilárd burkolatot kapott, ebben a ciklusban ez a leghosszabb
megépült utca a városban.
A ciklusban uniós források segítségével megújult a Közösségi
Ház, méltó körülményeket adva a hagyományőrző zenekar és tánc
csoport működéséhez, s a különböző tanfolyamokhoz. Bízom ben
ne, hogy eddigi munkám elégedettségre adhat okot választóim
számára, s a következő ciklusban is együtt haladhatunk ezen az
úton. Igyekszem a lehetőségekhez mérten mindent megtenni azért,
hogy az itt élők is elmondhassák, mi is városi emberek vagyunk.
V arga Sán dor képviselő

A 3. számú választókörzet a
Madách tértől a Császári úti
sorom póig terjed. Ezt a
négy évet az igazi eredmé
nyesség jellemezte, aminek
folytatódni kell. Elsődleges
feladatomnak tartottam az
útépítés fontosságát. Min
den poros utcában elkészí
tettem az útépítési szándéknyilatkozatot, majd a város
az útépítési tervet, s lehetett
pályázni. A két választási cik
lus alatt elkészült az út a Sző
lő, részben a Víztorony, a
Vörösmarty és a Zsák utcák
K ó sa B é la
ban. Ebben az évben a Köl
csey utca és köz, az Alkot
mány, a Rajk László, a Tinódi és a Toldi utca lakott része kap
szilárd burkolatot. 2007-ben épül meg a Toldi utca nem lakott
része, az Édesanyák útjáig. A TÜZÉP-től itt távozhatnak, vagy ér
kezhetnek a túlsúlyos járművek. Új felújítást kapott a Vár, a Báthori
és az Édesanyák útja város felőli része —ebben az évben a vasúti
sorompóig eső rész is elkészül. Járdafelújítás történt az Ifjúság és az
Édesanyák útján. Az önkormányzatban az Ifjúsági és Sportbizott
ság elnökeként tevékenykedem, és tagja vagyok az Oktatási- Kultu
rális Bizottságnak.
Elkészült a város Ifjúságpolitikai Koncepciója. Ifjúsági referens kezd
te meg munkáját, aki az ezzel kapcsolatos feladatokat koordinálja.
Bőven maradt tennivaló: a víztorony körül élő gyermekes csalá
dok sürgetik a Vörösmarty utcai KRESZ-park felújítását, játékokra,
kerti padokra lenne szükség. Javaslattervet adtam be az Ifjúság úti
utcakép megváltoztatására. Gond a Császári utcai csapadékelvezetés.
Szükséges a járdafelújítás a Szőlő, Császári és Madách utcákban, és
módot kell keresni a Zalka Máté utca megépítésére, a mellékutcákban
pedig a lakosság kéri a súlykorlátozó táblák elhelyezését.
K ósa B éla képviselő
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Az élhetőbb Nyírbátorért dolgozom
4. sz á m ú v á la sz tó k ö rz e t
Potyák László, 48 éves vállalkozó, a helyi
televízió szerkesztő operatőre, nős, egy 14
éves általános iskolás leány édesapja vagyok.
Világ életemben azok közé az emberek közé
tartoztam, akik mindig szívesen vállaltak
munkát a közösségért. Családom tagjai is
aktívan bekapcsolódnak a város közéletébe.
Nyolc éve ért először az a megtiszteltetés,
hogy Nyírbátor 4. számú választókörzeté
nek önkormányzati képviselője lehettem, és
remélem, munkámmal nem okoztam csaló
dást azoknak, akik bíztak bennem. Folya
matosan tartom a kapcsolatot a lakókörze
temben élőkkel, és mindent megteszek azért,
hogy megoldásokat találjunk a felvetett
problémákra.
A Közszolgálati Bizottság elnökeként
rendszeresen járom a város utcáit, köztereit
és teszem a dolgomat a kulturált környezet
feltételeinek megteremtéséért. A nyírbátori
Vasas Horgászegyesület titkáraként büszke
vagyok arra, hogy sikerült a Széna réti tavat

kellemes pihenő és horgászhellyé kialakítani.
Az elmúlt négy év alatt sokat gyarapodott,
választókörzetem, együtt lüktetett, fejlődött
a lendületben lévő városunkkal.
Az elmúlt négyéves ciklusban létesült a
Nyugdíjas Otthon előtti pihenő park, a
Füveskert és Fáy út sarkán lévő szabad terü
leten felépült a 36 lakásos Fecske Ház, felújí
tottuk a Szentvér utca és a Fáy út elejét, és
szilárd burkolatot kapott a Munkácsy sétány.
A Fáy lakótelepen megépült 28 garázs és
megújult a Városi Sportcsarnok. A Szent
vér közben telkek értékesítése útján magán
beruházásként 9+9 lakás épül. A Panel-prog
ramnak köszönhetően 165 lakótelepi lakás
értéke nőtt. Nyár végére átadnak 66 lakást,
és még 2006. őszén az új becsatlakozó 99
lakás is elkészül. Folyamatban van a Fáy la
kótelepen lévő játszótér felújítása, a Hunya
di Mátyás Általános Iskolához a bekötőút
kialakítása, a Szentvér köz és a benzinkút
közötti járdaszakasz megépítése és a csapa
dékvíz elvezetésének megoldása.
Folyamatossá vált a parlagfű irtása, és érez-

Sikeres út- és intézmény felújítások
Az Árpád utca teljes hosszában komplex
útfelújítást valósítottunk meg, európai szín
vonalú út épült, belvíz elvezetéssel és vala
mennyi kapubejáró kiépítésével. Az út men
tén korszerű autóbuszvárókat helyeztünk el.
Felújítottuk a Sóhordó és a Vágóhíd utákat,
valamint a ciklus elején a Vágóhíd utcai jár
da is megújult. A rosszul megvilágított ut
carészeken és utcavégeken — az Encsencsi,
Sóhordó, Árpád és Sport utcákon — meg
oldottuk a korábbi közvilágítási gondokat.
Megtörtént a Mátyás király utca elejének
rendezése az útra benyúló telekvég megvá
sárlásával, a kerítés beljebb helyezésével, bel
víz elvezetéssel, és járdaépítéssel. Kispiricsén
kiépítettük az eddig hiányzó ivóvíz hálóza
tot. Az Árpád utcából kivezető mezőgazdasági út kialakítása megkezdődött, a terüle
ten levő épületet lebontottuk, az ideiglenes
Levendáné dr. Len gyel V aléria
földút megnyitása rövidesen várható.
A zöldfelületek gondozása folyamatos volt,
A választópolgárok bizalmából 1990. óta az illegális szemétlerakók felszámolása válasz
immár a 4. ciklusban képviselhetem az 5. sz.
tókerületünkben megtörtént (Encsencsi,
választókerületben lakók érdekeit.
Vágóhíd utcák vége). A napokban kerül sor
Ezen időszakban a Képviselő testület tár
sadalmi alpolgármesterré is megválasztott,
mely minőségemben elsősorban a város {T
panel-program
költségvetése, valamint a városüzemeltetés és
gazdálkodás tartozik a feladatkörömbe.
A korábbiakhoz hasonlóan most is igye
A kormány ebben az évben is meghirdette
keztem megfelelni a lakosság elvárásainak és
a Panel-programot. A pályázati kiírás to
megvalósítani a programomban kitűzött
vábbra is lehetővé teszi az energia-megta
célokat, amelynek eredményeként választókarítás érdekében a homlokzatok, födémek
kerületünk tovább fejlődött.

5. sz á m ú v á la sz tó k ö rz e t

P ó ly ák L á sz ló
hetően javult, erősödött a közbiztonság.
Ez a ciklus jelentős sikereket hozott a vá
lasztókörzetemnek. Bízom abban, hogy az
Önök támogatásával folytatódhat ez a fel
lendülés, és egy még szerethetőbb város la
kóiként élhetünk tovább Nyírbátorban.
Tisztelettel köszönöm együttműködésüket.
Pólyák L ászló képviselő

a Mátyás király u., a Sport u. és az Iskola
utca egy részének virágosítására és további
szemétgyűjtő edények kihelyezésére.
Körzetünkben több közintézmény is
megújult, amely szebbé, otthonosabbá teszi
környezetünket. Felújítást nyert az Iskola
utcai Óvoda, szintén ebben az utcában a
Városüzemeltetési KHT. irodaépülete, vala
mint a Sport utcai sporttelepen lévő öltö
zők.
Alpolgármesterként tevékenyen részt vet
tem a város gazdasági stabilitásának meg
teremtésében, megőrzésében, a beruházá
sok megvalósításában (különösen a gyógy
vízzé nyilvánítás és a lakásépítés területén),
a költségvetés egyensúlyának biztosításában,
valamint a stabil városüzemeltetési felada
tok kiépítésében, amelyek valamennyi város
lakó, így körzetünk lakóinak az érdekeit is
szolgálják.
Az eltelt négy év alatt a választókerületünk
tovább fejlődött, épült, szépült, s ezzel a leg
jobban kiépített és ellátott körzetek közé
tartozik. Természetesen még számos továb
bi tennivalóink is vannak, amelyek megol
dása a következő ciklus feladata.
Levendáné dr.Lengyel Valéria képviselő

felújítását, a nyílászárók cseréjét, a gépésze
ti berendezések felújítását, valamint a kül
ső környezet rendbetételét. A pályázat be
nyújtási határideje: augusztus 10-e.
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egy pedagógus em lékére
A Nyugdíjas Értel
miségiek Egyesülete
alapító tagját, a ve
zetőség titkárát, a
nyugdíjas tanító
nőt, Csusz Juliannát
gyászolja.
Tisztelettel gon
dolunk a sikeres ta
nítói m unkájára,
melynek eredméC m j uIianna
nyeként ezernél
több n yírbátori
gyerek tanult meg írni, olvasni, becsülete
sen dolgozni. Az egyesületünkben tervez
te, szervezte azokat a közösségi lehetősége
ket, melyek emlékezetessé tehették tagjaink
nyugdíjas életét.
Emlékét megőrizzük!
B o ro s G ábor, az egyesület elnöke

anyakönyv

Rendvédelmi táborgyerekeknek
Rendvédelmi tábort szervezett a Nyírbá
tor Város Közbiztonságáért Közalapítvány
—az önkormányzatok és a rendőrség együtt
működésén alapuló bűnmegelőzési progra
mok megvalósítása keretében, a Belügymi
nisztérium támogatásával — 10 és 14 év kö
zötti gyerekek számára július 24-e és 30-a
között a nyírbátori Holdfény Kempingben.
Az egyhetes programsorozaton a nyírbáto
ri gyerekek mellett Nagykárolyból, Szilágysomlyóról és a lengyel testvérvárosból, Rawa
Mazowieckából is érkeztek diákok. A játé
kok és a strandolás mellett hasznos előadá
sokat is hallhattak többek között a drogok
hatásáról, de megismerkedtek a tűzoltóság
technikai eszközeivel, valamint a gyalogos
és kerékpáros közlekedés szabályait is meg
tudhatták.

Pótszűr és

—

Éva Przygodziüska, a lengyel gyerekek
kísérőtanára elmondta, nagyon jól érezték
magukat a táborban, s amellett, hogy a ta
nulók hasznos programokon vehettek részt,
a várost is megismerhették.

aki teheti menjen el!

Előző számunk óta születtek:
Baracsi Barnabás (Vida Hajnalka, Baracsi
Ferenc), Béres M arcell (Oláh Judit, Béres
Tamás), Bürszem K ristóf(\s\án Irén Tün
de, Bürszem Tibor), Bürszem 77óor(Klán
Irén Tünde, Bürszem Tibor), Fenyő Csa
ba (Szilágyi Hermina, Fenyő Csaba),
G etyinás Vanessza (Szilágyi Marianna,
Getyinás György), K ozák A n asztázia^arga Renáta, Kozák Zoltán), M iklósi K ira
(Balogh Zsanett, Miklósi Pál), M ocsár
Ram óna (Varga Marianna, Mocsár József),
M olnár M iklós (Gergely Bernadett, Mol
nár Miklós), Serbán Bence (Fejős Anita,
Serbán Róbert), Varga A nita (Szilágyi Zsu
zsanna, Varga József).

Nyírbátor nőlakossága részére július 31-e
és augusztus 15-e között szervez
pótemlőszűrést a város önkormányzata. A
szűrést a Mátészalkai Területi Kórház Mam
mográfiás Emlőcentrumában végzik. A pót
szűrésre azok a nők kaptak meghívólevelet,
akik a februári vizsgálatokon nem jelentek
meg vagy azóta töltötték be a 45. életévü
ket.
Nyírbátor önkormányzata az érintettek
szűrővizsgálatra történő szállítását megszer
vezte, így a meghatározott napokon ingye

Házasságot kötöttek:
Balla Nóra és Tóth Szilveszter, Dankó
Andrea Erika és Ferenczi István, Hatházi
Eszter és Baráth Bence Ákos, Hamza Teo
dóra és Gergely Gábor, Kiss Judit és Suba
Gergő, Nagy Adrienn és Baracsi Tamás,
Nagy Ildikó és Tóth Mihály, Nagy Tímea
és Madura István, Puskás Renáta és Kasza
József, Sivadó Nikoletta és Mátyás Tamás
Sándor, Somogyi Judit és Zámbó László,
Stir Mária és Huszti Zsolt, Varga Szilvia
és Varga Miklós, Varga Zsuzsanna és
Körösmezei András

Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a
MÁV Zrt., aki július 21-e és 25-e között a
nyírbátori tállomás egyik vágányán álló
vasúti járműről ellopott 291 méter vasúti
sínt. A kár: 87 ezer forint.
Eljárás indult egy nyírbátori fiatalember
ellen, aki július 27-én az este ittasan autó
zott a városban. A sofőr vezetői engedélyét
a rendőrök bevonták.
Keresik azt a személyt, aki július 27-én

Elhunytak:
id. Biró Sándor, Dankó Ferencné,
Durucskó János, Fekete Olga, Jónás Ist
ván, Katona Karolina, Kelemen Mihályné,
Kovács Józsefné, ifj. Literáti Pál, Margittay
Árpádné, Nagy Ferenc, Puskás Béla, Pó
lyák Imréné.

A gy erek ek a z iz z a sz tó k á n i
k u láb an is élv ezték a sá to rtá 
b o rt.

nes buszjáratot indítanak Mátészalkára.
A busz reggel 7 órától 7.30-ig várakozik a
Báthori ABC parkolójában, és pontban 7.30kor indul el a Mátészalkai Területi Kórház
ba. A szűrővizsgálat végén a résztvevőket ter
mészetesen visszaszállítják Nyírbátorba, a
Báthori ABC parkolójába.
A 45 és 65 év közötti nők a szűrésre vi
gyék magukkal a meghívólevelet, a TAJkárgyát és a személyi igazolványt. Külön
háziorvosi beutalóra nincs szükség a behí
vóval megkeresett hölgyeknek.

Rendőrségi krónika: lopás, ittas vezetés
délelőtt kivágta a szúnyoghálót, kifeszítette
az ablakot és behatolt egy lakásába, ahonnan
kézpénzt és dohányárut vitt el. A bűncselek
ménnyel okozott kár megközelíti az 55 ezer
forintot.
Eljárás indult egy nyírbátori hölgy ellen,
aki július 18-án az esti órákban ittas állapot
ban közlekedett Nyírbátor belterületén gépikocsijával. A hölgy vezetői engedélyét az
intézkedő rendőrök bevonták.

kreatív foglalkozások tárh áza
Különböző alkotó foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek augusztusban minden
kedden, szerdán és csütörtökön a Nyírbátori Kulturális Központban. Keddenként ki
próbálhatják a fonalgrafika, mozaikkép-készítés, üvegfestés, gyöngyfűzés, arcfestés, gyer
tyaöntés fortélyait, szerdánként bábokat készíthetnek, csütörtökönként pedig az origami
hajtogatását sajátíthatják el. A programokat délutánonként 2 és 5 óra között tartják, a
belépőjegy ára naponta 200 forint.
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Volt is, le sz is Talán Teátrum !
Idén ünnepli 10 éves jubileum át Nyír
bátor színháza, a T alán Teátrum . Eb
ből az alkalom ból a társulat születésnapi gálát rendez augusztus 25-én este
6 órától a nyírbátori K ulturális K öz
pontban. Erről kérdeztük Buzogány B é
lát, a színház igazgatóját.
—

M it láthatunk a két részes előadásban?

—Egy emlékezést. Jelenetek, dalok, moz
gások abból a tíz évből, amit oly nagyon
megbecsülünk. Mivel a terem akusztikailag
(jelenlegi állapotában) nem imponál a pró
zai előadásoknak, inkább a zenés megnyil
vánulásokból válogattam.
—
M i az, am i leginkább felcsigázza m os
tan i rendezését?

jobb teljesítménnyel bíró kollégákat. Ez nagy ház- és zenebarát hallgatja majd jókedvvel.
tisztesség. Most mégis az a legizgalmasabb,
hogy a közönség szavazatát is elnyerheti egy
— Eddig m inden évben felléptek az Utcaszínész és egy énekes.
színházi Fesztiválon. Idén m iért nem ?
—
Végre elkészült a színház énekeseinek
— Egyszerű. Nem hívtak meg a szerve
első lem eze is, Tízelítő címmel.
zők. 10 éves születésnapunk alkalmával na
Valóban. Ez a lemez nem más, mint ízelí gyon reméltük, hogy megtisztelnek a felké
tő tíz esztendő dalaiból. Nagy örömünkre réssel. Az eddigi fesztiválokon rendszerint
szolgál, hogy megjelenhetett, hiszen sokan jó teljesítményt nyújtottunk, a közönség
érdeklődnek dalaink iránt. Tizenhat számot szeretett bennünket. Úgy tűnik, nem zava
ró Nyírbátorban, hogy egy nemzetközi szín
házi fesztiválon nem léptetik fel a rendező
város színházát. A Szárnyas alatt —jobb hí
ján —egyéb meghívásoknak tettünk eleget.
Rengeteg fellépésünk van, de a hazai pálya a
legédesebb. Legalábbis eddig az volt.
—

—Színházunk kiinduló pontja „A tékoz
ló fiú című, nagysikerű rock-opera volt.
Visszahívtam régi tagokat, énekeseket, tán
cosokat, együtt fogunk legalább 20 percet
játszani a valamikori kedves előadásunkból.
A Talán Teátrum első lem eze
Néhány újítást persze bele kell vinnem, mert
másolni még önmagamat sem szeretem.
énekeltünk fel. Bonuszként Nyírbátor vá
ros dalát. Bízom abban, hogy sok szín
— A születésnapi torta bekúszik-e a szín
padra?

C salódást érez?

—Szomorú vagyok kissé. De genetikailag
úgy vagyok kódolva, hogy ha bezárnak előt
tem egy kaput, akkor kinyitok egy másikat.
Az élet megy tovább. Bízom a társulat ké
pességeiben, és a bátori közönség változat
lan szeretetében.
Leviczki M árta

jubileum i gála, nosztalgia bál, lemez

—Nem valószínű, mert utána Talán Teát
rum bált tartunk. Ott civilben is ünnepel
hetünk. Azt hiszem a tortabontást, gyertyagyújtást oda tartogatjuk.
—
Úgy hírlik, m egválasztják az év legjobb
énekesét és színészét.

— Igen, ez tradíció. A társulat titkos sza
vazással kiválasztja az ebben az évben leg

A Talán Teátrum jubileumi gálájára a jegyek ingyenesek, de a nagy érdeklődésre való
tekintettel igényelni kell a 06 70 332 9202 telefonszámon (K iss Ágnesnél), vagy a
talanteatrum@gmail.com villámposta címen.
A Talán Teátrum báljára jegyeket szintén a fenti elérhetőségeken lehet rendelni. Ára:
darabonként 2.000 forint. (Polip zenekar, fogadó ital, vacsora). Helyszíne: a Bástya
Vár-Kert Étterem.
A Talán Teátrum Tízelítő című lemeze a talanteatrum@gmail.com villámposta címen
igényelhető. A lemezbemutató koncert augusztus 10-én lesz este 7 órától a Bástya VárKert Étteremben. A helyszínen énekeseink dedikálják az új lemezt.

soca

m ozim űsor
Augusztus
12. szombat 2000: H orrorra akadva 4.
(színes, amerikai horror-paródia)
18. péntek 20°°: Sziklák szem e (színes,
amerikai thriller)
25. péntek 2000: X-Men — A z ellenállás
vége (színes, szinkronizált amerikai sci-ft)
26. szombat 2000: Összekutyulva (színes,
szinkronizált amerikai filmvígjáték)
Szeptember
1. péntek 2000: Casanova (színes, ameri
kai romantikus vígjáték)
2. szombat 2000: Vadkaland (színes,
szinkronizált amerikai családi rajzfilm).
Az előadások este 8 órakor kezdődnek.

N ORBI UPDATE
ételfutár-szolgálat

B ab ak iállítás. Szalontai Judit babagyűj
teményét lehet megtekinteni a Báthori Ist
ván Múzeumban október 30-áig —hétfő ki
vételével — naponta 9-től 17 óráig.

MUNKATÁRSAKAT
KERES
Bővebb információ:
(20) 771 8763
Barna Sándor
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• BÁTOR

Z enei N apok koncertekkel,
kiállításokkal, történ ész találkozóval
A bőség zav aráv al küzdhetnek azok a
zenebarátok, akik részesei szeretnének
lenni a 40. N yírbátori Zenei Napok ese
m ényeinek. A jeles jubileum a lk alm á 
ból g az d a g m ű sor v á rja a közönséget
au gusztus 11-e és 20-a között. A p rog
ram ot k iállításo k színesítik.

dalom gyöngyszem eiből mutat be váloga
tást a Színház és Film m űvészeti Egyetem
m ú z e u m u n k udvarán . Ezen az estén
N yíracsádon az Al-legra Vonósnégyes tart
koncertet a református templomban este 7
órától. Ugyanezt a programot 17-én este 7kor Zajtán, a római katolikus templomban
hallhatja a publikum.
Már a nyitónapon, au gu sztu s 11-én há
A W agner-est keretében a Lohengrinből
rom esemény is csalogatja a közönséget. Cse- és a Tristan és Izoldából adnak elő részlete
m iczky M iklós. A brémai muzsikusok című ket 18-án este fél 8-kor a reform átu s
meseoperáját délután 4 órakor mutatják be tem plom ban Selm eczi György vezényleté
a K ulturális Központban. Este fél 7-kor vel. K özrem űködik: K o lo n its K lára,
toronyzene csendül fel a reform átus temp W ittinger Gertrúd, M athias Schulz, M olnár
lom ban, ahol fél 8-kor ünnepi h an g M ária, M olnár Levente, Sándor Á rpád, Pa
versenyt ad Erkel, Vajda János és Kodály taki A dorján, a D ebreceni K odály K órus
műveiből többek közt a Debreceni Kodály és a K assai Filharm onikusok.
Kórus, a kecskem étiM iraculum Gyermekkó *, Reneszánsz egyházi és világi muzsikával
rusét a Szabolcsi Szim fonikus Zenekar.
kápráztatja el a zenerajongókat 18-án este
V erdi: R ig o letto című operájának fensé f i órak o r a CantiA m orosi Consorta nyírges dallamai Selm eczi György rendezésében m ihálydi reform átus tem plom ban.
és vezényletével csendülnek fel augusztus 12A ugusztus 19-én M áriapócson, a gö
én este 8-kor a nyírbátori múzeum udva rög k atolikus b azilik áb an szólaltat meg
rán. M ásnap este fél 8-tól városunk római Palestrina, Purcell, Poulenc, M essiaen, Tallis
katolikus templomába szól a meghívás, ahol műveket a D iscantus Énekegyüttes este fél
M ozart egyházzenei alkotásaiból nyújtanak át 8-kor. Ünnepi hangversenyen a magyar dal
egy csokorra valót a publikumnak.
mesterei:Liszt, Bartók és Kodály dalai szere
Követve a hagyományokat a jubileumi ze pelnek 19-én este fél 8-kor a mátészalkai
nei napok rendezvényei is túllépnek a város református templomban.
határán. A ugusztus 14-én C sarodán, 15A 40. Nyírbátori Zenei Napokat K ocsis
én Nyírbélteken a református templomban Zo- Zoltán és a K olozsvári M agyar Opera zene
vászlrén és M izseiZoltán előadóestjére hivatalo karának Liszt-estje zárja au g u sztu s 20-án
sak az érdeklődők. Mindkét helyen este 7 óra este fél 8-kor a nyírbátori reform átu s
kor kezdődik az É gi hang című előadás. templomban.
Különleges zenei csemegét igér 15-én az ÉszakKiállítások is kapcsolódnak a zene ünne
Karo lin ai Presbiteriánus- és a D ebreceni péhez. Bátori M úzsa címmel a Báthori Ist
Nagytemplom kórusainak közös fellépése fél ván M úzeum ad otthont augusztus 128-kor a bátori reform átus templomban.
étől a Nyírbátori Alkotóházban született
Másnap, 16-án este 8-tól az operett iro képzőművészeti alkotásoknak. A tárlatnyi

Idén h arm ad ik alk alom m al
ren d ezték m eg N yírbátorban
a z A m atőr Z en ek arok F e szti
v álját. A ren dezvén y fe jlő d é 
sé t je lz i, h ogy é v rő l évre sz in 
te d u p lázó d ik a jelen tk ező k
szám a: ezú ttalhetvenöt együt
tes p rod u k ciója k ö zü l válogat
h attak ak ik au g u sztu s 3-a és
6-a k ö zött k iláto gattak a N yír
b á to ri S tran d fü rd ő é s C am pin g terü letén m egren dezett fe sz tiv á lra. K özü lü k ti
zen n yolcán vettek ré sz t a teh etségku tató versenyen, a h o l érték es tárgyn yerem é
nyek, é s stú d ió leh ető ségek ta lá lta k g az d á ra . A szó rak o ztató p rod u k ciók k ö zö tt
olyan ism ert zen ek arok is fellép tek , m in t a Z an zib ár, vagy a K ow alsky m eg a
Vega, de a rendezvén y jó leh etőséget k ín ált a bem u tatk ozásra a z ed d ig m ég ism e
retlen zen ek arok szám ára is. (arch ív fo tó )

tás: este 6 órakor. Farkas Anna festőmű
vész, H avasi Tamás grafikusművész és N agy
Lajos Im re szobrászművész munkái augusz
tus 9-étől 31-éig láthatók este 9 és délután 5
óra között a n y írb á to ri re fo r m á tu s
tem plom sekrestyéjében.
A Báthoriak kora - A B áthori család és
Európaám m d nemzetközi történész találkozó
nak ad otthont városunk 9-én a Báthori múze
um és a zenei napok közös rendezésében.

utcaszínházi fesztivál

T izen n egyedszer ren d ezte m eg jú liu s
8-9-én a S zárn y as Sárk án y K u ltu rális
V állalkozás a z U tcaszín h ázi F esztiv ált
N yírbátorban . A z o rszág o san is egye
d ü lálló rendezvényen több, m it n egy
ven e lő ad ás v árta a z érd ek lő d ő n éző
k et. Idén m egh alad ta a h atezre t a z
érdek lődők szám a.
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