Elism erések a z ünnepen
A közeljövő tervei között
szerepe!a városközpont re
habilitációja. A következő
ciklus fejlesztési elképzelé
seiről lapunk 3. oldalán ol
vashatnak.

Szeptem ber 26-án ad
já k á t a z új tűzoltó lak
tanyát. A tervek szerin t
a lá n g lo v a g o k m á r a z
átadás e lő tt e lk e zd ik a
költözést, hogy m á r a z
új épületben te lje sítse 
n ek szo lg á la to t. (Tóth
Viktor felvétele)

Augusztus 20-án átadták a
városi kitüntetéseket. Az ál
lamalapítás ünnepén minden
évben a D íszp o lg á ri cím , a
Pro Űrbe és a N yírb á to rért
emlékérem átadásával köszö
ni meg a város azt a tevékeny
séget, mellyel személyek, cso
portok fontos és kiem elkedő
munkát végeztek a városért,
a közösségért.
Ebben az évben Díszpolgári
címet adományozott a képvise
lő-testület Szabolcsi Miklós nyu
galmazott címzetes igazgatónak,
aki Nyírbátor zenei kultúrájának
kialakításáért, a nemzetközi hírű
Zenei Napok, a Vonószenei Tá
bor, a Zeneiskola, a T inódi
Vegyeskórus megalapításáért, ki
emelkedő közéleti tevékenységéért
fáradhatatlanul tevékenykedett.
Pro Űrbe Nyírbátor kitünte
tést hárman kaptak. Selmeczi
György zeneigazgató, aki Nyirbátor kulturális értékeinek gya
rapításáért, és a Zenei Napok

A kitüntettek nevében
S zabolcsi M iklós d ís z 
po lg á r m o n dott kö szö 
netét a város vezetőinek.

S elm e c zi G yö rg y z e 
n eig a zg a tó „Pro Űrbe
N y írb á to r ” k itü n te té st
v e sz á t Balla Ján osn é
polgárm estertől.

szervezésében végzett kimagasló
munkájáért részesült kitüntetés
ben. Levendáné dr. Lengyel Va
léria alpolgármester, aki több év
tizedes közéleti tevékenységével
és a Tinódi Vegyeskar áldozat
kész támogatásával öregbítette
városunk hírnevét. Zombor Sza
bolcs, a Harcon Építés Kft. fő
mérnöke, aki a Báthori-várkas-

tély és környezetének felújításá
ban végzett kiemelkedő szakmai
tevékenységéért részesült elisme
résben.
„Nyírbátorért ’’emlékéremben
részesült Nagy Imre tűzoltó al
ezredes, tűzoltósági parancsnok,
a Bátor Mazsorett Egyesület, a
Talán Teátrum Társulata és Hor
váth Aere/jc asztalosmester.

cik lu s u to lsó ü lését tartotta a
nyírbátori önkormányzat képvise
lőtestülete.
Döntöttek arról, hogy újabb 13 lakókö
zösség pályázatát támogatják a panelprog
ramban. Ez azt jelenti, hogy a város bizto
sítja a lakóépületek korszerűsítéshez szüksé
ges önrészt. Tavaly 13, 2004-ben pedig 9
lakóközösség pályázatát támogatta a nyír
bátori önkormányzat, összesen több, mint
210 millió forint értékben. A testületi ülé
sen beszámoltak a város költségvetésének első
félévi teljesítéséről. BallaJánosné polgármes
ter elmondta: felelősségteljesen és takaréko
san gazdálkodott az önkormányzat. Ezt bi
zonyítja az is, hogy a működéshez szüksé
ges hitel előirányzatnak mindössze 5 száza
lékát használták fel. Októberben már a hely
hatósági választások után felálló új testület
hozza majd a várost érintő döntéseket.
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egyfordulós szavazás

V álasztási
tu dn ivalók
Október 1-jén, vasárnap városunkban is
helyhatósági választás lesz
A nyírbátori választópolgárok közvet
lenül szavazhatnak polgármesterre, a te
lepülés1 képviselőkre, illetve a megyei
közgyi" es listájára.
A s: ivazás reggel o.OO órától este 19.00
óráig tart, a korábban kiküldött válasz
tási értesítőkben feltüntetett szavazókö
rökben, amelyek címe és helye nem vál
tozott.
A választás egy fordulós, az a jelölt lesz
polgármester, illetve települési képviselő,
aki a legtöbb szavazatot kapja, tehát ér
vényességi és eredményességi küszöb
nincs.
Egy időben kerül sor a kisebbségi önkormányzat 5 tagjának megválasztására is.
Ebben a szavazásban azok a választópol
gárok vehetnek részt, akik július 15-éig
kérték a névjegyzékbe való felvételüket
(634 fő). Ennek lebonyolítása külön sza
vazókörben történik, amely a József A.
utca 25. szám alatti Cigány Közösségi Ház
ban kap helyet.
H elyi V álasztási Iroda

K ikre szavazhatunk?
Szeptember 8-án lejárt a kopogtatócé
dulák leadási határideje — a Helyi Vá
lasztási Bizottság szeptember 9-én ülé
sezett, ahol eldőlt, kiknek a jelölése ér
vényes a helyhatósági választáson Nyír
bátorban.
Eszerint négy polgármester jelöltre lehet
voksolni október elsején: Balla Jánosné
(MSZP-SZDSZ), Méhész Zoltán (Független),
Petróczki Ferenc (MDF) és Tóth Imre (FlDESZ-KDNP-KPE-VP) neve szerepel majd
a szavazólapon.
Egyéni jelöltek
Az l.sz. választókörzetben:
Balaton János (SZDSZ), Csóka Sándor
(FIDESZ), Győrfmé Ködöböcz Erzsébet
(Független), NagyJózsefi,Független), Sánta
A rrin)F üggetlen), Tóthné Barna Júlia
(MSZP), Varga Kálmán (MDF).
A 2.sz.választókörzetben:
C síki Kálmán (SZDSZ), Kiss Árpád
(CSZOSZ), Pál Béláné (Független), Pongó
Kálmán (MDF), Szilágyi József’(FIDESZ),
Váradi GáboriMCF), Varga iaWar(MSZP).
A 3.sz.választó körztben:
Fekete Sándor (MDF), dr. Gaál Mihály
(KDNP), Kósa Béla (MSZP), Méhész Zol
tán (Független), Tóth Jenő (SZDSZ).
A 4.sz. választókörzetben.
Kaliba András (KDNP), Kissné Szalontai

Judit (MDF), Németh Tibor (SZDSZ), Pó
lyák László (MSZP).
Az 5.sz.választókörzetben:
Baracsi László (Független), Kósa Balázs
(SZDSZ), Levendáné dr.Lengyel Valéria
(MSZP), Tóth Imre (FIDESZ).
A 6.sz.választókörzetben:
H u szti J ó z s e f (SZDSZ), Iski Tibor
(MSZP), Németh László (FIDESZ), Tatár
László (Független).
A 7.sz.választókörzetben:
Csekő Sándor (Független), Kerekes M ik
lós (FIDESZ), Nagy Sándor (SZDSZ), Sum
Ferenc (MSZP).
A 8.sz.választókörzetben:
Bíró Ferenc (MSZP), Gyarmati Lászlóné
(FIDESZ), Hardi Attila (MDF), Somogyi
János (SZDSZ).
A 9.sz.választókörzetben:
dr. Báthori Gábor (KDNP), Farkas Lász
ló (Független), dr. Oláh János (SZDSZ),
Petróczki Ferenc (MDF), Szabó Béla (Füg
getlen), VeresJánosné (MSZP).
A lO.sz.választókörzetben: CsatáriBalázsné
(FIDESZ), Nemeth Attila (MSZP), dr. Somo
gyi János (MDF), Tapasztó A ndrásné
(SZDSZ).
A kisebbségi választáson 29 jelöltre vok
solhatnak azok a választópolgárok, akik elő
zetesen regisztráltatták magukat a kisebbsé
gi választási névjegyzéken.

O sztálytalálkozó

K astély le tt a m agtárból

A nyírbátori 2. Számú Általános Iskola 1986ban végzett 8. b osztályos tanulói részére —
osztályfőnök Kovács Endréné, Etelka néni
—osztálytalálkozót szervezek 2006. október Az utolsó simításokat végzik a Báthori-vár7-én 17 órától. Várom az érintettek jelent kastély ebédlőpalotáján. A rekonstrukció
kezését a 06-42/401-384-es telefonszámon. ünnepélyes átadása szeptember 22-én lesz.
A déli 12 órakor kezdődő hivatalos cere
Barathyné Pásztor Éva
mónián BallaJánosné polgármester mellett
ünnepi beszédet mond Hiller István kultuszminiszter, VeresJános pénzügyminiszter és
Zelles Sándor, a Kincstári Vagyoni Igazga
tóság vezérigazgatója is. Ezt követően meg
nyitják a kastélymúzeum első kiállítását, mely
az új időszaki Báthori családot, és azok ko
rát mutatja be.
Délután a kastély parkja reneszánsz kori
Nem mindennapi bűncselekmény fog
komédiás térré alakul át.
lalkoztatta az elmúlt napokban városunk
Balla Jánosné megnyitóját követően, 3
sőt az egész megye közvéleményét. Hiszen
órakor felcsendül Nyírbátor Dala a Bátor
ritka eset, hogy tolvajok éppen egy temp
Mazsorett közreműködésével, majd a Holló
lom és egy temető harangját vegyék célba.
Régizene Együttes produkciója következik.
Sajnos ez történt Bátorliget -Új tanyán, és
A műsor végén az együttes tagjai reneszánsz
a piricsei temetőben...
táncra oktatják a résztvevőket.
A szerenencsés véletlen úgy hozta, hogy
A vásárban komédiások szórakoztatják a
egy, a nyáját legeltető pásztor Téglás mel
bámészkodókat, 5 órától pedig Béke Csaba
lett, egy elhagyatott tanyán rábukkant az
lantművész előadását lehet meghallgatni.
elemeit harangokra, amelyeket azóta már
Este 6 órától a Nagykárolyi Régizene
vissza is vittek eredeti helyükre. A tettese
együttes, fél 8-tól a Talamba Ütőegyüttes
ket egyelőre keresi a rendőrség.
koncertezik a reneszánsz várkastély udvarán.

M egkerü lt
a harang

A B áthori-várkastély ebédlőpa
lo tá ja a h a za i ren e szá n sz é p íté 
s z e t eg yik gyön g yszem e

A vásári forgatagban szabadtűzön készült,
kemencében sült ételeket, magyar borokat
lehet ízlelgetni és vásárolni, miközben
szőtteskészítő-, gyöngyfűző-, fazekas-, kecs
kesajt-készítő-, kádár- és kovácsmester kínál
ja majd portékáit, de lesz íjászbemutató és
pónilovaglás is.
Aki valamiért kimarad a remek kikapcso
lódást ígérő programból, készülhet szeptem
ber 29-én a szüreti felvonulásra, október 7én pedig szüreti sokadalomba várják a szer
vezők Nyírbátor és környéke lakosait.
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Élhető város —fejlesztésekkel
A 2006-os év a jövőre való felkészülés,
a tervezés intenzív időszaka a váro
sunkban is. Az Európa Terv, s az arra
épülő új M agyarország Program cél
kitűzései között meg kellett találni azo
kat a pályázati forráslehetőségek et,
am ellyel a város fejlődési ütem ét fenn
tudjuk tartani, és a lakosság igényeit
ki lehet szolgálni.
Vannak olyan feladatok a város számára,
amelyek nem tűrnek halasztást, tehát a cik
lus első felében meg kell valósítani, és van
nak olyanok, amelyeknek előkészítését lehet
reálisan tervezni.
Részesei vagyunk a nagy megyei progra
moknak, mint a szilárdhulladék kezelése és
megsemmisítése, az ivóvíz-javítása, valamint
— a Nyírbátor-Máriapócs vallási turizmus
révén — a megyei kiemelt turisztikai prog
ramoknak.

K istérségi
egészségcentrum

tethető fedett uszoda, és különböző hőfo
kú termálvizes medence, látványelemekkel,
szaunával, só- és aromaszobával. Megtörté
nik a külső medencék és a körülöttük lévő
területek teljes felújítása, a gyógyászati keze
lő részleg kialakítása.
A második ütemben a fürdő melletti te
rületen lévő kemping bővítését és fűthető
apartman-házas szálláshelyek kialakítását ter
vezzük. A fürdő melletti horgásztavat pe
dig - további bővítéssel - szabadidős tevé
kenységekre szeretnénk alkalmassá tenni.
Mindez remélhetőleg nem csak a város és a
kistérség lakosainak fürdő kultúra és egész
séges életmódra nevelését szolgálja, hanem a
turisztikai vonzerőt is növeli.

Ú jjászü lető
városközpon t
Terveink között szerepel alapfokú oktatá
si intézményeink fejlesztése, bővítése, vala

mint — két ütemben — a városközpont re
habilitációja. Ezzel összefüggésben megépül
ne a várost északról elkerülő út, amely te
A város térségközponti szerepéből is adó hermentesítené a városközpontot az átme
dó kiemelt fejlesztésünk 2007-2013 között- nő közúti forgalomtól.
az Uniós tervezési ciklushoz igazodva - a
Területfejlesztési- és felzárkóztatási prog
kistérségi egészségcentrum megvalósítása, ramok révén tervezzük az ipari-park továb
mely emelt szintű szakellátást biztosít a hoz bi fejlesztését, mely újabb lehetőségeket kí
zá tartozó húsz település lakossága számára nálna munkahelyteremtő beruházások meg
a jelenlegi szakrendelők felújításával, bőví valósítására a városban.
tésével, korszerű diagnosztikai eszközök
beszerzésével, új szakrendelésekkel az onko
lógiától a kardiológián, díabetológián, or
topédián át az idegsebészetig. Ehhez kap
csolódik majd egy komplex kistérségi sür
gősségi ellátó rendszer, a mentőszolgálattal
A város működését, a lakosság életminő
együttműködve, közös diszpécser szolgálat
tal. A lakosság egészségvédelmére pedig át ségét közvetlenül befolyásoló fejlesztési ter
fogó prevenciós rendszert hozunk létre, vek között szerepel a közműhálózat — víz
info-kommunikációs hálózat kialakításával, szennyvíz- csapadékvíz hálózat — rekonst
mely közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a rukciója, fejlesztése, valamint a belterületi
háziorvosokkal. Ugyancsak a prevenciós utak, járdák építése és felújítása. Ebben az
program része lesz a rendszeres szűrővizsgá évben a városban minden olyan utca szi
latok, egészség megőrző idős- ifjúsági- isko lárd burkolatot kap, amelynek a korábbi
években elkészült az építési terve, s a lakók
la-egészségügyi programok szervezése.
vállalták a fejlesztési hozzájárulást. A képvi
selőkre vár a feladat tovább szervezni a la
kóközösségeket, utcákat, hogy az építés leg
alább ilyen ütemben folytatódjon, mint az
elmúlt 3 évben, amikor is 25 út épült meg,
és 21 utcában 85 ezer ml aszfaltburkolat fel
A város és a kistérségi lakosság sport és újítása történt meg.
gyógyászati igényeit kielégítő komplex ter
A kővetkező ciklus feladata lesz kerékpár
m ál és gyógyfürdő fejlesztését tervezzük. út, közparkok, játszóterek építése, a virágos,
Ennek része lesz egy egész éven át működ rendezett környezet kialakítása. A sportte-

K ö zm ű h álózattól
kerékpáru takig

K om plex term álés gyógyfü rdő

Baila J á n o sá é p o lg á rm e ste r
lep felújításával és bővítésével tömegsport
igények magasabb szintű kielégítésére is al
kalmas lesz.
A szociális gondozás területén a szociális
otthon bővítését vállalkozói tőke bevonásá
val tervezzük.

Telekom m unikációs
h áló za t —nívós
szolg álta táso kk al
Évek óta ígérjük a városlakóknak egy kor
szerű telekommunikációs hálózat kiépítését.
Pályázati forrásokból idén elkezdődhetett a
kiépítése egy olyan kábelhálózatnak a város
teljes területén, amely a szélessávú internet
és kábeltelevízió mellett alkalmas lesz helyi
telefonálás, térfigyelés és egyéb informati
kai szolgáltatásokra is. Az új hálózat az önkormányzat tulajdona lesz, amely az eddigi
ekről jobb minőségű szolgáltatással kecsegte. 'ehetővé téve az elektronikus hivatali
ügyintézés feltételrendszerének kialakítását is.
Nyírbátor felemelkedését a céltudatos,
átgondolt tervezés, a megvalósítás során
pedig a teljes összefogás jelentheti a min
denkori városvezetés és a városlakók részé
ről. A lehetőségeink felbecsülhetetlenek, de
ez nem jelenti azt, hogy az uniós pénzek
minden erőfeszítés nélkül a kezünkbe hulla
nak. Minden egyes forintért, minden egyes
euróért meg kell küzdenünk, és ebben a
versenyben sok felkészült versenytárs van.
A megvalósult beruházások azt mutatják,
hogy az elmúlt ciklusban több, mint 5
milliárd Ft uniós forrás félhasználásával is
jelentős eredményt ért el a városvezetés —
igazolva; megtanulta a leckét.
Balla Jánosné
polgármester
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Szebb, biztonságosabb körzet
6. szám ú választókerület
A 2005. június 5-i időközi választáson az
Önök választottjaként kerültem a Képviselő
Testületbe, s azóta a Közszolgálati Bizottság
tagja vagyok. A testületi és bizottsági ülése
ken maradéktalanul részt vettem. Felkészül
ten, a város és az emberek érdekeit mindig
szem előtt tartva hoztam és hoztunk dönté
seket. Lakossági panaszok alapján 24 írásos
javaslatot fogalmaztam meg, melyek jelentős
része meg is valósult, az önkormányzat se
gítségével a lakók érdekében együtt sikerült
megoldanunk.
Rendbe tettük a Krúdy —Kenyérmező, s a
terek zöldfelületeit. A Krúdy lakótelepen a
közlekedés biztonságát akadályozó faágakat
felmetszettük. Utakat állítottunk helyre, csa

padékvíz elvezetőket javíttattunk. Ősszel és
tavasszal lomtalanítási akciót szerveztünk, a
Kenyérmező utcai területet rendbe tettük,
szelektív hulladékgyűjtőket helyeztünk ki. Az
egész városra kiterjedően kóbor kutya be
gyűjtő „akciót” szerveztünk.
Virágtartók kihelyezésével biztonságosab
bá tettük a Báthori utcából a körforgalom
ba történő kihajtást, a Sóhordó és a Hu
nyadi utca közti útszakaszt egyirányúsítottuk. A Kisbogáti utcán a csapadékvíz elvezető
árkot állítottuk helyre.
Mezőőri szolgálatot szerveztünk, mely ja
nuár l-jével kezdi meg működését. A körze
temben a kivágott fák régóta ottfelejtett tuskóinak eltávolítását is megoldottuk. Több
ször szóltam a körzetemben a kábel tv ki
építése érdekében is. Városunkban pályázat

útján remélhető
leg hamarosan
megvalósul a ká
bel tv és a széles
sávú in te rn e t
hozzáférés, mely
igény sz erin t
minden nyírbá
tori választópol
gárhoz eljuthat.
Döntő szerepet
vállaltam az ideiglenes piacon az árusító he
lyek kiosztásában is. Képviselőként a város
és körzetem érdekében hozott döntéseket
mindig támogattam. A körzetemben élő em
berek szóban elhangzott kéréseit több-keve
sebb sikerrel mindig továbbítottam az ille
tékes szervek felé. Remélem, körzetemben a
megoldatlan problémák megszüntetését a
következő ciklusban is folytathatom, az
Önök választottjaként.
N ém eth L á szló

rán törekedtem a nyugodt, alkotó légkör
kialakítására, hogy az országos politikában
eluralkodó ellenséges és durva hangnem ne
tudjon begyűrűzni hozzánk, és ezáltal elle
k e rü le t tö b b i
hetetleníteni fejlődésünket.
u tcájáh o z ha
A következő ciklus nagy feladatai közé
sonlóan kialakí
tartozik lakókörzetemben a Zrínyi utca bal
tani egy nagyon
esetveszélyes közlekedésének megoldása, a
szép kertvárosi
nyári időszakban keletkező zöld hulladék
környezetet az
szervezett elszállítása, valamint a csapadékos
ott lakóknak.
időszakban jelentkező talajvíz elvezetése.
M e g p ró b á l
A város életében most egy olyan időszak
tam — elég sok
következik, amikoT a város lakosságának és
szor sikerrel —
vezetőinek minden alkalmat meg kell ragad
C sek ö Sándor ni ahhoz, hogy nagy beruházásai működő
eljárni az itt élő
emberek ügyes
képesek legyenek, az itt élők komfortérzetét
bajos dolgaiban, bár volt olyan amit nem javítsák, és ehhez minél több állami pénz
tudtam megoldani, mert meghaladta a lehe forrást találjanak.
A magam részéről a én ezt kívánom elő
tőségeimet.
A testületben végzett tevékenységem so segíteni.
Csekő Sándor

Meghatározó jelentőségű ciklus
7. szám ú választókörzet
Az elmúlt 4 éves ciklust meghatározó jelen
tőségűnek gondolom a város fejlődésében.
Szándékosan nem asorolom mindazt a be
ruházást és fejlesztést, ami ebben az időszak
ban történt, mert ez egyrészt csapatmunka
eredménye, másrészt talán a polgármester
asszony értékelésében biztosan nagyobb te
ret fog kapni.
A képviselő tevékenységem elején vállalt
kötelezettségeimből igyekeztem a tőlem tel
hető legtöbbet megvalósítani.
Örülök, hogy megvalósult a Móricz Zsigmond és a Töviskes utca szilárd burkolattal
való ellátása, így lehetőség nyílt a választó

K om oly beruházások
8. szám ú választókerület
Bíró Ferenc vagyok. 1954. március 3-án szü
lettem. Nős vagyok, két gyermek édesapja, 33
éves házas! 1977. január 2-tól dolgozom a biz
tosítási szakmában, 1991. december 1-jétől az
ING Biztosító Zrt értékesítési szervezőjeként
végzem a munkámat.
Az Önök bizalmának köszönhetően 4 éve
választott képviselője vagyok a 8 sz. válasz
tókerületnek. Amire büszke vagyok, hogy a
körzetben az elmúlt négy évben számos fej
lesztés történt.
Nagy eredménynek tartom, hogy sikerült
javítani a közlekedés feltételein, több lett a

biztonságos, aszfaltozott útburkolat. A Ta
vasz és a Mártírok utca szilárd burkolatot
kapott. Megépült a Bajcsy—Debreceni—Pócsi—
Gyulaji út körforgalmi csomópontja. Átala
kult és új burkolatot kapott a Bajcsy út.
Sajnos nem kis gond Nyírbátorban sem
a foglalkoztatás. A városban az uj munkahe
lyek létesítésében — a Kábelkorbács gyár ré
vén —aktívan részt vettem. A Gazdasági Bi
zottság illetve a Közbeszerzési Bizottság elnö
keként nagyon aktív szereplője voltam a vá
rost érintő beruházások megvalósításában.
Maradt bőven tennivaló a következő esz
tendőkre is. A jövőt illetően fontos feladat
a várost elkerülő út megépítése. Nem vár

hat a szélessávú
internet, illetve a
kábeltelevíziós
hálózat kialakítá
sa úgy, hogy
ezek a korszerű
szolgáltatások el
jussanak minden
hová a települé
sen. A célkitűzé
sek között szere
B író Ferenc
pel a városi fedett
uszoda megépítése. M indent meg kell ten
ni azért, hogy a körzetben lévő földutak
szilárd burkolatot kapjanak. E munkák meg
valósításában szeretnék aktívan részt venni,
amennyiben a választópolgárok továbbra is
megtisztelnek szavazataikkal.
B író Ferenc

Szakrendelések időpontjai Nyírbátorban
Az augusztus elsejétől a Szatmár-Beregi Kór

A szolgáltatásban részt vevő orvos:

dr. Nagy Béla

ház és Gyógyfürdő által működtetett Nyír
bátori Szakrendelőben változatlan formában
folytatódik a belgyógyászat, sebészet, trau
matológia, gyermekgyógyászat, fu 1-orr-gégészet, reumatológia, fizioterápia, mozgáste
rápia, általános labor, fogászati röntgen szakrendelés, valamint a gyermek mozgó szak
orvosi szolgálat.
Az újonnan indult szakrendelések idő
pontjai az alábbiak szerint alakulnak.

dr. Tomkó Éva
Rendelési idő:
szerda 12.00-16.00 óráig

Rendelési idő:
hétfő-péntek 08.00-14.00 óráig

Szülészet-N őgyógyászat I.
(általános szülészet-nőgyógyászat)
Szakmai vezető: dr. SzőkeJózsef
A szolgáltatásban részt vevő orvosok:

dr. Farkas Ferenc
dr. Halász Csaba
Rendelési idő:
hétfő-péntek 08.00-14.00 óráig
Szülészet-nőgyógyászat II.
(speciális nőgyógyászat)
• gyermeknőgyógyászat, endokrinológia,
menopausa, osteoporosis,
• rizikó tényezővel rendelkező terhesek
gondozása,
• általános szülészet-nőgyógyászati, és ge
netikai UH
Szakmai vezető: dr. SzőkeJózsef
A szolgáltatásban részt vevő orvosok:

dr. Farkas Ferenc
dr. Halász Csaba
dr. Szőke Jó zsef
dr. Bársony Péter
dr. Esze Tamás
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek 08.00-14.00 óráig
kedd 14.00-18.00 óráig
csütörtök 08.00-12.00, 14.00-18.00 óráig
Szemészet
Szakmai vezető: dr. Bányai Mária
A szolgáltatásban részt vevő orvos:

dr. Bányai Mária
Rendelési idő:
hétfő-péntek 08.00-15.00 óráig
Belgyógyászat II.
(diabetológia, angiológia)
Szakmai vezető: dr. Tomkó Éva
A szolgáltatásban részt vevő orvosok:

dr. Tomkó Éva
dr. Simon János
dr. Sóki Enikő
Rendelési idő:
szerda 08.00-12.00 óráig
csütörtök 08.00-16.00 óráig
Rehabilitációs Szakrendelés
Szakmai vezető: dr. Tomkó Éva

K ardiológiai Szakrendelés
Szakmai vezető: dr. Lukács Edit
A szolgáltatásban részt vevő orvosok:
dr. Lukács Edit
dr. Szűcs József
Rendelési idő:
kedd, szerda 08.00-16.00 óráig
Bőr- és nem ibeteg ellátás
Szakmai vezető: dr. Vajdahunyadi Edit
A szolgáltatásban részt vevő orvos:
dr. Vajdahunyadi Edit
Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök 07.30-13.30 óráig
péntek 07.30-12.30 óráig
B őr- és nem ibeteg gondozás
Szakmai vezető: dr. Vajdahunyadi Edit
A szolgáltatásban részt vevő orvos neve:

U ltrahang-diagnosztika
(R-l szint)
Szakmai vezető: Dr. Sallay Attila
A szolgáltatásban részt vevő orvos:

dr. Gáli Gábor
Rendelési idő:
hétfő-csütörtök 08.00-10.30 óráig
Pszichiátria
Szakmai vezető: dr. Bartók Enikő
A szolgáltatásban részt vevő orvos:

dr. Bartók Enikő
Rendelési idő:
kedd: 08.00-16.00 óráig
péntek 08.00-15.00 óráig
Ortopédiai Szakrendelés
Szakmai vezető: dr. Keszthelyi István
A szolgáltatásban részt vevő orvos:

dr. Keszthelyi István

dr. Vajdahunyadi Edit

Rendelési idő: szerda 08.00-16.00 óráig

Rendelési idő:
hétfő, kedd 13.30-15.00 óráig
csütörtök 13.30-14.30 óráig
péntek
12.30-13.30 óráig

A udiológiai Szakrendelés
Szakmai vezető: dr. Tóth László
A szolgáltatásban részt vevő orvos:

dr. Tóth László
A llergológiai Szakrendelés
Szakmai vezető: dr. Alb Krisztina
A szolgáltatásban részt vevő orvosok:

dr. Alb Krisztina
dr. Tóth Sándor
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, pén
tek 08.00-10.00 óráig
Tüdőgyógyászati szakrendelés
Szakmai vezető: dr. Alb Krisztina
A szolgáltatásban részt vevő orvosok:

dr. Alb Krisztina
dr. Tóth Sándor
dr. K ukuly M iklós
Rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda, péntek 10.00-14.00 óráig
T üdőgondozó
Szakmai vezető: dr. Alb Krisztina
A szolgáltatásban részt vevő orvosok:

dr. Alb Krisztina
dr. Tóth Sándor
Rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda 14.00-16.00 óráig
csütörtök: 08.00-16.00 óráig
péntek: 4.00-15.00 óráig.
Általános röntgen-diagnosztika
(R-l szint)
Szakmai vezető: dr. SallayAttila
A szolgáltatásban részt vevő orvosok:

dr. Gáli Gábor

Rendelési idő: szerda 08.00-14.00 óráig
O nkológiai Szakrendelés
Szakmai vezető: dr. Erfán Jó zsef
A szolgáltatásban részt vevő orvos:

dr. Erfán József
Rendelési idő: kedd 14.00-16.00 óráig
Nőgyógyászati O nkológiai
Szakrendelés
Szakmai vezető: dr. SzőkeJó zsef
A szolgáltatásban részt vevő orvosok neve:
Dr. Farkas Ferenc
Dr. Halász Csaba
Rendelési idő:
a nőgyógyászati rákszűrési ütemterv sze
rint
Nőgyógyászat M SzSz
(Mozgó Szakorvosi Szolgálat)
Szakmai vezető: dr. SzőkeJó zsef
A szolgáltatásban részt vevő orvosok:

dr. Farkas Ferenc
dr. Halász Csaba
Rendelési idő:
a kiszállási ütemterv szerint.

A nőgyógyászati rákszűrések, valamint a
mozgó szakorvosi szolgálat kiszállási idő
pontjairól a háziorvosok, és a körzeti vé
dőnők tudnak felvilágosítást adni.
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K öszön et a bizalom ért

A városközpont a város tükre

9. sz. választókörzet

10. sz.váiasztókerület

2004. májusától vagyok a
városközponti körzet képvi
selője, s a város alpolgármes
tere. Elődöm em lékének
adózva, a választókörzet és a
város lakossága iránti tiszte
letem is kötelez arra, hogy
lakókörzetünk és a város fej
lődéséért minden tőlem el
várhatót megtegyek.
A városközpont jól tükrö
zi Nyírbátor négyéves fejlő
dését is.
N ém eth A ttila
A Papok rétjén a tó és
környékének rendezésével
létrejött rendezvénypark —a Károlyi utca és a járda felújítása után
— kellemes környezet a pihenésre, az ide látogatók fogadására is.
A Szentvér utcán felújított Alkotóház tovább javította a művészeti
oktatás feltételeit, külső megjelenésével is szebbé teszi a városköz
pontot.
Sokan vitatták a Szabadság téri, már csak nevében „körforga
lom” felújítását, de igazolódott, hogy közlekedés-biztonsági szem
pontból indokolt volt a változtatás, elsősorban a gyalogosok szem
pontjából. A Szabadság tér mellett új aszfaltburkolatot kapott a
Szentvér utca és a Zrínyi utca.
A Szabadság téren megépült a régen várt Kulturális Központ,
mely különleges építészeti látványosság is, mögötte új parkoló léte
sült. Megszépül a Városháza évszázados épülete, még az idén elké
szül az új Piaccsarnok és a SPAR élelmiszer áruház, újabb 100
férőhellyel javítva a parkolás feltételeit. Új, az EU követelmények
nek megfelelő játszótér létesül a 72 lakásos tömbbelsőben. Mind
ezek mellett a legnagyobb léptékű változás a választókörzet lakó
épületeinek felújítása, a panelprogram keretében.
A 2004 végén indított programban 3 év alatt a körzet valamennyi,
6 lakásosnál nagyobb épületének felújítása megtörténik, amennyi
ben idén is sikeres lesz a lakóközösségek és az önkormányzat pályá
zata.
A napokban kezdődött meg annak a kábelhálózatnak a kiépítése,
mellyel lehetőség nyílik a város teljes terüle
tén a szélessávú internet és kábeltelevízió
mellett a helyi telefonálásra, térfigyelésre, és
más telekommunikációs szolgáltatásokra. Az
testvérvárosi kapcsolatok
önkormányzati tulajdonú rendszeren a je
lenlegitől független, jobb minőségű szolgál
Lengyel testvérvárosunk, Rawa Mazowieczka delegációja
tatás várható, melyre a választókörzet lakói
is velünk ünnepelte augusztus 20-át és a Zenei Napok 40.
az első ütemben csatlakozhatnak.
jubileumát. A Tinódi Sebestyén Alapfokú Művészeti Is
A választókörzetért 2004-ben vállalt köte
kola és alkotóház 4 képzőművész növendéke Küzmös
lezettségeim jelentős részét teljesítettem, az
Enikő művésztanár vezetésével vett részt a testvérváros
anyagi források szűkössége miatt viszont né
művészeti táborában augusztusban, viszonozva a lengyel
hánynak csak az előkészítésére futotta.
gyerekek júliusi rendvédelmi táborozását
Ilyen a Radnóti- Váci- Zrínyi utcák által
Önkormányzati delegáció képviselte Nyírbátort a X.
határolt terület, a Zrínyi- Bartók és a Szent
Nagykárolyi Napok megnyitóünnepségén augusztus 26vér u. 5. belső udvarának rendezése.
án, ahol idén is fellépett, és nagy sikert aratott a Bátor
Megvalósításukhoz további bizalmat ké
N agyszőlősiekkel
Mazsorett és a Koncertfúvószenekar
rek, csak úgy, mint a körzet lakóinak javas
Ukrajnai testvérvárosunk, Nagyszőlős városnapi rendezvénysorozatának keretében
latára épülő, következő ciklusra vonatkozó
barátságos mérkőzést játszott a két város labdarúgócsapata augusztus 24-én. Az önkor
terveimhez.
mányzat 3 fős küldöttségét augusztus 28-án, a záróünnepségen fogadta Bocskai István,
E zek m eg b e szé lésé re várok m inden
Nagyszőlős új polgármestere.
érd ek lő d ő t sze p te m b e r 20-án I S ó ra 
K épün kön : A varos delegácviója N ag ysző lő s vezetőivel, balra N agyszőlős
k o r a z ú j K u ltu rá lis K özpon tban .
Németh Attila
ú j pogárm estere, B o csk a i István.
M indenek előtt szeretnék
köszönetét mondani a 9. szá
mú választókerület polgárai
nak azért, hogy szavazataik
kal lehetővé tették, hogy
1990-től — a rendszerváltás
tól — tagja lehettem a város
képviselő-testületének. A köz
életben már ezt megelőzően
is részt vettem, mivel 1985
és 1990 között tanácstag vol
tam, ugyanis 1985-ben ún.
kettős jelölésre volt lehetőség
M a to lcsi Z oltán
és a jelöltek közül megválasz
tottak.
A városban 1990 és 1998 között elsősorban az infrastruktúra —
a telefon-, gáz-, szennyvízhálózat fejlesztése volt a meghatározó. Az
1998-2002 közötti stagnálást követően, a 2002-től kezdődő ciklus
ban a fejlődés látványos volt. A város képét hosszú időre meghatá
rozó beruházások a szemünk előtt valósultak meg, megismerhették
a Bátor című önkormányzati lapból, és az önkormányzat honlap
ján (www.nyirbator.hu) is megtekinthetőek. Ez a választási ciklus a
beruházásokat tekintve rendkívül eredményes volt. Amiben nem
sikerült áttörést elérni, az a várost és a társégét érintő munkanélkü
liség. E tekintetben elmozdulásról is csak óvatosan szólhatunk, hiszen
míg 2002-ben Nyírbátorban 810 regisztrált munkanélkülit tartot
tak számon, addig 2006-ban ez a szám 738-ra mérséklődött. Térségi
szinten pedig tovább emelkedett, 3360-ról 3530-ra. Természetesen
tudom, hogy a munkahelyek létrehozása csak kisebb mértékben
függ az önkormányzattól. Az Ipari Park és az egyre közelebb kerü
lő autópálya azonban reális lehetőséget ad arra, hogy a befektetők
ne csak érdeklődjenek, hanem letelepedjenek. A meghirdetett sta
bilizációs program segítheti, vagy késleltetheti ezt a lehetőséget, de
ez már a következő négy év történése lesz.
A 2006. évi önkormányzati képviselő választáson már nem kívá
nok indulni, ezért ismételten megköszönöm, hogy két évtizeden
keresztül megtiszteltek bizalmukkal.
M atolcsi Zoltán
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Iskolakezdés segítséggel
Nyírbátor ebben az évben is jelentős se
gítséget nyújt a tanévkezdéshez a rászo
ruló, gyermekes családoknak. Az önkor
mányzat — jövedelem vizsgálat alapján
—gyermekenként néhány ezer forinttal
hozzájárult a tankönyvek költségeihez.
Ingyenesen jutnak tankönyvhöz a tartó
san beteg, vagy fogyatékos tanulók, a sajá
tos nevelést igénylő gyerekek, a három vagy
többgyermekes családban élők, az egyedül
álló szülők gyermekei, azok a gyerekek, akik
részére Nyírbátor Város Jegyzője rendsze
res gyermekvédelmi kedvezményre való jo
gosultságot állapított meg, valamint a nagy
korú, saját jogon családi pótlékban részesü
lő tanulók.
Akik az ingyenes tankönyv ellátásból ki
maradnak, de rászoruló családok, egyéni
kérelmet terjeszthetnek be a Polgármesteri
Hivatal Szociális Irodáján, ahol a jövedelemvizsgálatot követően rendkívüli gyermekvé
delmi támogatásban részesülhetnek.

Az önkormányzat azt is nagyon fontos
nak tartja, hogy minél több gyermek jus
son meleg ebédhez. Ezért a rendszeres gyer
mekvédelmi kedvezményre jogosult gyerme
kek ingyenes bölcsődei és óvodai ellátásban
részesülnek, az általános iskola nappali tago
zatának 1-4 évfolyamán ingyenesen étkezhet
nek, a felső tagozaton és középiskolában ta
nulók pedig jogosultak az 50 százalékos díjkedvezményre. Szintén 50 százalék-os téríté
si díjkedvezményben részesülnek a háromés többgyermekes családok gyermekei, a tar
tósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyerme
kek, valamint 30 °/o-os kedvezményben ré
szesülnek a kollégiumi ellátásban részesülők.
Ebben az évben a 13. havi családi pótlék
beépült a havi járandóságba. Azok a gyer
mekek, akiknek a jegyző a rászorultságát
2006. június 30-ig megállapította, részükre
augusztusban már kiutaltak egyszeri 5 ezer
forint, novemberben pedig ismét kapnak
egyszeri, 5 ezer forint támogatást.
S. T.

A z ön korm á n yza t 2005. évben p á 
lyázatot nyújtott be a Regionális Fej
lesztési Ü gynökséghez a z O ktatási
C en tru m k o n y h á já n a k H A C C P
ren dszer s ze rin ti felújítására.
A beru házás keretében a k o n y
haépület teljes felújítása, a hom lok
z a t felújítása, a nyílászárók, vízve
zeték, g á z és villam osvezetékek cse
réje m e lle tt ú j kon yh ai g ép ek et is
vásároltak. A fő zé sh e z a z id e i év
szeptem berétől, ú j m odern b eren dezéseket is használhatnak a konyhán do lg o 
zók. A fejlesztés során a konyha m ellett a z iskolások étk e ző jé t is felújították. A
teljes beruh ázás 1 00 m illió forintba került, a m elyh ez a R egionális F ejlesztési
Tanács 90 szá za lék o s tám ogatással já r u lt hozzá.

anyakönyv
Előző számunk óta születtek:
Balogh Henrik Richárd (Berki Renáta,
Balogh Henrik), Darabos Bálint (jWés Zsu
zsanna, Darabos Attila), Fecskovics N oel
(Máté Tünde, Fecskovics Róbert), Gergely
Boglárka (Horváth Ibolya Noémi Gergely
Sándor), Horváth Vivien (Szilágyi Ágnes,
Horváth Dániel), Kiss József(Varga Ma
rianna, Kiss György), Máté Réka (Kon
dor Beáta, Máté Norbert), Mocsár Anasz
tázia (Jóni Edit, Mocsár Bertalan), Szalai
Márton (Tóth Tímea, Szalai Jácint), Szil
ágyi Roland (Varga Hermina, Szilágyi
Zsolt), Tóth Máté (Lakatos Katalin, Tóth
Zsolt) és Varga Amanda (Milák Mária,
Varga Róbert).
Házasságot kötöttek:
Bakonyi Tímea és Vass Mihály, Baracsi
Enikő Éva és Piskolczi Miklós, Bunda Hen
riett és Molnár Gergely, Ferencz Kriszti
na és Kovács László Zoltán, Kemény Ildi
kó és Márton Zoltán, Kiss Anita és Mol
nár István, Kis Judit és Babik Béla, Kósa
Éva és Nagy Kornél, Kukta Zsanett és

Héder Károly, Lipták Anita és Mohácsi
Zsolt, Mályi Henrietta és Csedreki Béla,
M ik ló si H ajnalka és Vajda László,
Somogyvári Enikő és Kecskés László, Sze
gedi Krisztina és Kiss László, Székely
Mónika és M atolcsi Zoltán István, dr.
Szlávik Emese és dr. Révész Norbert, Ta
mási Nikoletta és Kardos Gábor, valamint
Vislóczki Eliza és Majoros Attila.
Elhunytak:

Néma Béláné, Farkas Béla, Győréi
Józsefné, Hangyái István, Hudák László,
Kondás Andrásné, Mészáros Istvánné,
Nagy Árpád, Szalai Mihály, Szilágyi Sán
dor, Szőllősi Sándor, Urbán József, Varga
Elekné.

rendőrségi hírek

Veszélyes út a Hunyadi iskolánál

T

arthatadanná, és veszélyessé vált a hely
zet a Hunyadi iskola előtt. A Fáy ut
cáról a Hunyadi iskolához vezető 4 méteres
bekötő út ugyanis túlságosan keskeny — és
itt közlekednek a gépjárművek, és a gyerekek is.
Az ott lakók, és a szülők is egyre sürgették a
megoldást, mely úgy tűnik, most megvalósul.
A város az idei évben elkülönített egy
N e m c sa k a z is k o la tá s k a , a
keretösszeget arra, hogy a kisebb beruházá
k ö zle k e d é s is n e h é z a H u n yadi
si költségből megvalósítható közlekedési
előtt.... (Fotó: S ípos G ábor)
problémákat orvosolja. A lehetőségeket meg
vizsgálva, és összevetve a rendezési tervvel, a város úgy döntött, hogy az ebből a keretből
megmaradt pénzből a meglévő 4 méteres utat kiszélesítik, és mellette egy új járdát építe
nek. így a Fáy lakótelepien a legkevesebb zöldfelületet veszik el a lakóktól. A tervek elké
szültek, az engedélyeztetés már folyamatban van.

EGY 120 EZER FORINT ÉRTÉKŰ CSÓ
NAKOT vittek el augusztus 13-án reggel
re virradóra egy telephely udvaráról.
A PULTRA LERAKOTT ÉS ŐRIZET
LENÜL HAGYOTT mobiltelefont emelt
el valaki augusztus 21-én délután a Strand
fürdő pénztáránál . A bűncselekménnyel
okozott kár 20 ezer forint.
KIFESZÍTETTÉK A GARÁZSAJTÓT és
elemeitek egy kerékpárt augusztus 25-én
reggelre virradóra a városban. A lopással
15 ezer forint, a rongálással 3 ezer forint
kárt okoztak az elkövetők. Ezen az estén
egy italbolt nyitott kasszából ellopott 70
ezer forint készpénzt loptak el.
Valamennyi ügyben ismeretlen tettes
ellen indult nyomozás.
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Új szakrendelések, rákszűrési program
Nyírbátor és térsége háziorvosai, vala
mint védőnői számára tartott konzultá
ciót augusztus 29-én a Szatmár-Beregi
Kórház és Gyógyfürdő főigazgatója és
szakmai vezetése a Városháza D íszter
mében, a Nyírbátori Szakrendelő jövő
beni m űködtetéséről. A m eghívott 26
háziorvos és 23 védőnő csaknem teljes
számban megjelent.
A konzultáción BallaJánosnépolgánncsterelmondta, hogy az önkormányzat kiemelt
feladatának tekinti a jövőben a szakrendelő
épületének rekonstrukcióját, melyhez rövi
desen pályázatot nyújtanak be.
A szakmai találkozó célja az újonnan in
duló szakrendelések és azok vezető orvosai
nak bemutatása, valamint a szakmai prog
ram, benne a területi rákszűrési program
ismertetése volt. Lehetőséget kínáltak a há
ziorvosok és védőnők számára, hogy kérdé
seket és javaslatokat fogalmazzanak meg, ez
zel is elősegítve a szakmai együttműködést.
A jelenlévők örömmel fogadták dr. Va
dász Mária főigazgató bejelentését, mely sze
rint szeptember 1-től az eddig működő szakrendeléseken kívül kardiológia szakrendelés
is lesz kedden és szerdán; ortopédia (ultra
hangos csípőszűrés is - csecsemőknek ), to
vábbá rehabilitációs szakrendelés gyógyászati
segédeszköz felírással, méretvételezéssel.
Audiológia (hallásvizsgálat, hallókészülék ren
delés, kipróbálás és illesztés) szintén szerdán;
míg diabetológia (cukorgondozás, speciális
inzulin és vércukormérő felírás) szerdán és
csütörtökön, onkológia szakrendelés keddi
napokon. A m indennapos általános nőgyógyászati rendelések mellett a terhesek
genetikai UH vizsgálatára hétfőn, szerdán
és pénteken lesz lehetőség, speciális nőgyógy

ászati szakrendelés (gyermeknőgyógyászat,
menopausa, osteoporózis, stb) m inden
pénteken elérhető. Az újonnan induló szakren
deléseket a fehérgyarmati székhelyű Szatmár-Be
regi Kórház és Gyógyfürdő orvosai tartják.
Bejelentették azt is, hogy immár főállású
orvosa van a tüdőgondozónak, ahol szep
tember 4-től minden nap lesz rendelés és
allergológiai vizsgálat. Tájékoztattak arról is,
hogy rendelési nap kiesése nélkül sikerült
megoldani a pszichiátriai szakrendelő továbbműködését, mely dr. Papp István pszi
chiáter főorvos váratlan halála miatt vált
szükségessé.
A védőnők a szakorvosi kiszállási terv is
meretében kaptak tájékoztatást arról, hogy
indul a méhnyak rák megelőző területi rák
szűrési program is, mely a megyében csak a
nyírbátori térségben nem volt eddig meg
oldott.
A főigazgató elmondta, hogy valamennyi

szakrendelésre megkapták a szükséges ANTSZ
engedélyt és az OEP finanszírozási szerző
déseket is megkötötték. Ennek előfeltétele
volt az a gép-és műszerfejlesztési, karbantar
tási és szakember biztosítási program, me
lyet a kórház hajtott végre az elmúlt egy
hónapban. Ezen kívül komoly erőfeszítése
ket kellett tenni azért is, hogy a hiányzó
tárgyi eszközök, a rend és tisztaság, valamint
a személyzet dokumentumai a szűkre sza
bott határidőn belül rendelkezésre állhassa
nak. A közeljövő tervei között szerepel az
informatikai rendszer korszerűsítése, a kar
tonrendszer megszüntetése, a RTG-UH rész
leg fejlesztése, neurológiai szakrendelés és
sportorvosi tevékenység biztosítása. A szak
mai munka színvonalának emelése és a be
tegelégedettség javítása érdekében minőség
ügyi rendszert építenek ki és vezetnek be.

agyszabású gálam űsorral ünnep e lte m egalakulásán ak 10 éves

é v fo rd u ló já t a u g u sztu s 25-én a n yírb á to ri K u ltu rá lis K ö zpon tban a Talán

Teátrum . A telth á za s k ö zö n sé g k ö z e l
n ég y órán á t szó ra k o zh a to tt a z elm ú lt
é v tiz e d le g s ik e r e s e b b e lő a d á s a ib ó l
összeállított válogatáson, a h o l nem csak
a jelen leg i, d e e g y k o ri tá rsu la ti tagok
is felléptek. A p ro g ra m részek é n t p a r t
n e r m ű v é sze ti csoportok, és m ű v é sz
b a rá to k sa já t p r o d u k c ió ik k a l ajá n d é
k o ztá k m e g a ju b ilá ló teá tru m o t és k ö 
zön ségét. A Talán T eátrum p e d ig K o 
m isza i J á n o s H olló-díjas fe stő m ű v ész
e p e iv e l k ö szö n te m e g tá m o gatóin ak
e d d ig i segítségét. A ju b ile u m i gálán
m e g v á la s z to ttá k a z E v S z ín é s z é t és
É nekesét is: e lő ző cím et idén D em eter
N orbert, u tóbbit M árton Zoltán kapta.
Ugyancsak ő le tt a k ö zö n ség kedvence
is a 2005-2006-os, ju b ileu m i évadban.
(A K ölcsey Televízió felvétele)

A meghívottak nagy érdeklődéssel hallgatták a tájékoztatást

(A szakrendelések időpontjait és a szakor
vosok nevét külön lapon közöljük.)
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Véget ért a jubileum i, 40. Nyírbátori
Zenei Napok, m ely az idén kivételesen
reprezentatív és m agas színvonalú ze
nei élm ényeket kínált a város, a régió
zenebarátainak és az idelátogatóknak.
A rendezvénysorozat kétségkívül három
rendkívüli zenei eseménnyel is dicsekedhet.
A Szabó Sípos Máté vezényelte Mozart-est,
a Wagner művek monumentális megszólal
tatása, és Kocsis Zoltán bravúros Liszt-estje
méltán vívta ki a közönség elismerését. Ez
utóbbi koncertet az MSK Hungary tulaj
donosának, Reiner Hannennek jelentős
pénzügyi támogatásával tudták megvalósí
tani szervezők.
Úttörő kezdeményezésnek minősült Nyír
bátorban, de hagyományteremtő szándék
kal került sor 18-án egy igen izgalmas és az
előadókat tekintve rangos nemzetközi tör
ténész találkozóra az új Kulturális Központ
ban. A téma a Báthori család és Európa kap
csolata volt. 21 előadás hangzott el a törté
nettudomány, a régészet, a művészettörté
net és az irodalomtörténet köréből. A ma-

m ozim űsor
Szeptember 15. (péntek) A Karib-tenger kalózai 2 —A holtak kincse (amerikai
kalandfilm)
16. szombat Ómen 666(amerikai horror)
30. szombat Poseidon (amerikai katasztrófafilm)
Október 1. vasárnap Túl a sövényen
(amerikai rajzfilm)
Az este 7 órakor kezdődő előadásokra
jegyek 700 forintért válthatók, helyfogla
lás érkezés szerint.

Ju bileu m i Z en ei N apok

A Z e n e i N apok n y itó esem én ye a to ro n y ze n e volt, a D iru ta R é z fú vó s
K v in te tt közrem ű k ö d ésével (Elek E m il felvétele)
gyarok mellett előadók érkeztek Litvániából, ván Köztársaság Magyarországi nagykövete
Romániából és Olaszországból, de megtisz- is. A konferencián elhangzott előadások jötelte a tanácskozást Darius Semaska, a Lit- vőre könyv alakjában is megjelennek.

„Nyírbátor Szépe 2 0 0 6 ”
„Világraszóló” bál keretében választják meg „Nyírbátor Szépét” szeptember 23-án a
Kulturális Központban. Az egész éjszakás programot műsorok tarkítják, de a báli mu
latságban természetesen lesz zene és tánc.
Asztalt foglalni az 510-580-as telefonszámon lehet. A belépő 4 ezer forint, mely a
vacsorát is tartalmazza.

A Szemle nyírbátori száma
egészében nyírbátori szám. Draskóczy Ist
ván Nyírbátor és Sopron példáján ismerte
ti az árumegállító jogot a 14—15. századi
Magyarországon. C. Tóth Norbert a BátoriTÁRSADALÖM*TUDOMÁNY» MŰVÉSZET
család ecsedi ágát mutatja be az 1440-es évek
ből. Horváth Richárd az ecsedi Bátoriak
kései középkori várbirtokait veszi szemügy
re. Neumann Tibor Verbőci István 1520.
évi szatmári utazásait összegzi. Utóbbi két
szerző közös tanulmányban a Báthori-család okleveleit ismerteti. Németh Péter a
nyírbátori Szent György templomról szól
új megvilágításban. Angyal Mária Makrai
Zsuzsa tűzzománc Báthori-címereit mutat
ja be. Veres Jánossal, Nyírbátor országgyű
lési képviselőjével Marik Sándor készített
interjút a város jelenéről és jövőjéről. A
politikus személyes kötődéseiről is beszél,
A k ia d vá n y b o rító ja
többek között arról, miként hozta meg 2003A Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle idei 3. ban néhány hete megválasztott polgármes
augusztusi száma — tekintettel az idén ün terként a döntését, hogy kormányzati tiszt
nepelt 400—500 éves jubileumokra —telje« séget vállal
SZ A B O LC S-S Z AT M A R-B E REG 1

SZEMLE

KÖLCSEY
LAPCSOPORT
Együttműködésben J Kölcsey Televízióval
Baktai Hírek, Balkányi Beszélő, Bátor,
KáHósemién, Szálkái Szó,
Nagyhalászi Hírlap,
M adai Hírek, Vajai Híradó,
Új Beregi Élet
Főszerkesztő: M arik Sándor
Felelős vezető: Urbán Lajos
BÁTOR
N yírbátor város Ö nkorm ányzatának
ingyenes havilapja
Felelős szerkesztő: Leviczki Márta
Kiadja: H eti Szó Plusz Bt.
(4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.)
Nyom tatás:
ZsZsGRAND K ft. — Bátori Nyomda
N yírbátor
Fv.: Nagy István 5.9.06,2006.1X.l3

H U ISSN 0864-7259

