Baila Jánosné Nyírbátor polgármestere
B alla Já n o sn é (M SZP) nyerte a 2006.
évi polgárm ester választást N yírbátor
ban. Az október 1-jén m egtartott vá
lasztáso n a v áros korábbi vezetője a
szav azato k 56,64 száz ad szá z a lé k á t
kapta, szem ben a m ásodik helyen vég
zett Tóth Im re (FID ESZ) 34 sz á z a lé 
kával, m ellyel a következő négy évre
b izalm at kapott a lak o sság tó l a város
vezetésére.
A képviselőjelölt választáson szoros szoci
alista győzelem született: a 17 tagú testület
ben az MSZP 7, a FIDESZ 6, a KDNP 2, az
SZDSZ 1 mandátumot szerzett, s további
egy képviselő függetlenként nyerte meg a
választást. A 10 egyéni választókerületben a
FIDESZ 5, az MSZP 4, a KDNP 1 mandá
K épünkön: a z o k tó b er 1-jén m eg v á la szto tt k ép viselő-testü let
tumhoz jutott, míg a 7-es kerületben füg
getlen jelölt lett a győztes. Az új testület ok
tóber 12-én tartotta alakuló ülését, ahol ról is, hogy a következő ciklusban hat bi- kapnak helyet. (Az új képviselő testület tagNémeth A ttilát (MSZP) ismét alpolgármes- zottság segíti a testület munkáját, valamint jait és a bizottságok összetételét a lap 4-5.
térré választották. Döntöttek továbbá ar- arról is, hogy az egyes bizottságokban kik oldalán ismertetjük.)

Emlékezés a kenyérmezeihősökre
Kevés olyan ütközet található a török
magyar háborúk másfél évszázados történe
tében, amely akkora véráldozatot követelt
győztesektől és vesztesektől egyaránt, mint
az 1479. október 13-án Erdélyben, Gyulafe
hérvár közelében vívott kenyérmezei csata.
Örökre gyászos emlékezetű nap maradt
több ezer erdélyi magyar, szász és moldvai
család számára is, mert 8-10 ezer férfi —szinte
egy egész hadseregnyi ember halt meg a csa
tában.
Az emberek emlékezete évszázadon át őriz
gette és éltette a csata emlékét, mely ma sem
halványul Nyírbátorban: két templom hir
deti a katonák hősiességét. A kenyérmezei
csata zsákmányából építtetett református
templomban található emlékművön az aláb
bi felirat olvasható:

„A nagyságos BáthoriIstván ispán emeltet
te az istennek és szülőanyjának, Máriának tisz
teletére azon okból, hogy 1479-ben bizonyos
igen nagy veszélybőlmegszabadíttatott.,,

A templomban megrendezett ünnepségen
a város nevelési-oktatási intézményei, Nagy
vázsony város önkormányzatának küldött
sége, a Nyírbátori Határőr Igazgatóság, a
város civil szervezeteinek képviselői és a
történelmi egyházak lelkészei emlékeztek meg
a Nyírbátornak történelmi múltat és érté
ket örökül hagyó Báthori István, és hős ka
N ém eth A ttila alpolgárm ester
tonáinak dicsőségéről.
vo lt a z ünnepség e g y ik szón oka
Németh Attila, Nyírbátor város alpolgár
mesterének szavait idézve: „Tegyük ezt kel évezred múltával is hálával emlékeznek
lő alázattal, virágainkkal is jelezve a világ Báthori Istvánra, a kenyérmezei hősre, az
nak, hogy Nyírbátor ifjúsága és lakói fél Erdélyi vajdára, a templomépítőre.”

fél évszázada történt — ’ 56-ra em lékezünk
Október 23-án Nyírbátor is megemlékezik az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
hőseiről és áldozatairól. Az 50-dik, jubileumi évforduló alkalmából este fél hatkor
emlékművet avatnak a Múzeumkertben. Ezt követően, a Kulturális Központban hat
órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, Pregitzer Fruzsina és Szalma Tamás színmű
vészek, valamint a Debreceni Csokonai Színház kórusa közreműködésével.
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S port —
m agasabb szin ten
Közel 50 millió forintból felújították a nyír
bátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola
Sportcsarnokát. A beruházás finanszírozá
sához a fenntartó megyei önkormányzat 40
millió forint támogatást nyert a Regionális
Fejlesztési Tanácstól. Veres János pénzügyminiszter tárgyalásai nyomán pedig a Nyír
erdő Zrt. 4 millió forint értékben ajánlott
fel parketta alapanyagot, melyet a küzdőtér
padlóburkolatához használtak fel.
A felújítás során a világítás is korszerűsö
dött: az energiatakarékos izzók mellett maga
a rendszer többfunkcióssá vált, háromféle
képpen lehet a küzdőteret megvilágítani a
rendezvény jellegétől függően. A meglévő
hat öltözőből kettőt teljesen felújítottak,
négyet kijavítottak. Új padlót kapott az elő
tér is —az anyagok kiválasztásánál pedig fi
gyelembe vették az épület mozgását is: min
denütt rugalmas burkolólapokat használtak.
Dózsa Györgyné, az intézmény igazgató
ja szerint amellett, hogy a 785 diák immár
korszerű körülmények között sportolhat, a
megújult csarnok magasabb szintű versenyek
megrendezésére is alkalmas lett, ami nem
csak nekik, de a városnak is komoly bevé
telt és hírnevet jelenthet. A megújult sportcsarnok továbbra is fontos színtere lesz a vá
ros különféle rendezvényeinek — az eddigi
nél méltóbb körülmények között.

Gyorsabban, biztonságosabban

S ze p te m b e r 26-án, ü n n epélyes k e re te k k ö z ö tt a d tá k á t a z ú j tű zo ltó
laktan yát, m e ly a g yorsabb, h a tékon yabb m en tés a la p já u l szolg ál.
Elkészült a nyírbátori Hivatásos Önkor
m án y zati T ű z o ltó sá g új lak tan y ája.
2005. szeptember 7-én kapta meg a mun
katerületet a kivitelező STR A BA G Zrt,
s egy év múlva, 2006. szeptem ber 14-én
m ár be is költözött az új laktanyába a
legénység. A mintegy 360 m illió forin
tos beruházás építtetője a Belügyminisz
tériu m B e ru h á z ási és K özb eszerzési
Zrt. volt.
A szeptember 26-ai, ünnepélyes átadáson
részt vett dr. Veres János pénzügyminisz
ter, Balla Jánosné polgármester, Dr. Tatár
Attila tűzoltó altábornagy, Katasztrófavédel
mi Főigazgató, Gazda László a Megyei Köz
gyűlés elnöke, Pernyák Sándor tűzoltó ez
redes, a Sz.-Sz.-B Megyei Katasztrófavédel
mi Igazgatóság igazgatója, egyben a Megyei
T űzoltószövetség elnöke. A hivatalos

S zep tem b er 23-án ü nn epi m ű 
so r és b e m u ta tó k k ö z e p e tte á t
adták a fe lú jíto tt Sportcsarnokot

K istérség i k ö zp o n t
Szeptemberben adták át a Kistérségi Társu
lás új épületét, melyben ezentúl a katasztró
favédelmi kirendeltség és az orvosi ügyelet
is működik —mondta el lapunknak Szedlár
János, a Kistérségi Társulás elnöke. A Kis
térségi Társulás húsz települést foglal magá
ba, Nyírbátor központtal. Ezekre a telepü
lésekre kiterjedően végzik a feladatokat:
együttműködnek az egészségügy, az oktatás, a
katasztrófavédelem, a szociális ellátás terüle
tén. A központi orvosi ügyelet pedig 13 tele
pülésen több, mint 33 ezer embert lát el.

átadást mazsorett bemutató és óvodás tűz
oltási bemutató előzte meg.
Az ünnepségen a katasztrófavédelmi fő
igazgató „Lószőrrel díszített tűzoltósisak”
emléktárgyat adományozott Nagy Imre tűzoltó alezredes, tűzoltósági főtanácsos pa
rancsnoknak, de emellett többen részesül
tek még különféle elismerésekben.
Nagy Imre szerint az új laktanya minden
tekintetben felülmúlja a régit, hiszen eleve a
tűzoltóságnak épült, figyelembe véve a sajá
tos igényeket. így a hálóhelyiségek közvetle
nül a tűzoltó-gépjárművek fölött helyez
kednek el, gyorsabbá és biztonságosabbá téve
ezzel a vonulásokra való felkészülést. Sok
olyan dologra nyújt ez a tűzoltólaktanya
lehetőséget - többek között a tűzoltóspor
tok tekintetében - amire a régi nem, s a láng
lovagok bíznak abban, hogy mindez a tér
ség tűzvédelmének javítását fogja szolgálni.

játszóteret avattak
Új játszóteret adtak át Nyírbátorban szep
tember 26-án. A kivitelező a Nyírerdő Rt.
volt, akik szem előtt tartották, hogy a ját
szótér kicsik és nagyok igényeit egyaránt
kielégítse. Az újonnan kialakított kikapcso
lódási területen a legkisebbek számára ho
mokozót, rugós játékokat, bölcső-üléses len
gőhintát, a nagyobbaknak forgóhintát,
mérleghintát és játékvárat helyeztek el. A
játszótérre padokat és asztalokat is raktak,
A legkisebbek bizonyára alig
amelyek elsősorban a szemlélődő kísérők
kényelmét szolgálják. A homokozó és az várták, h ogy a z átadás ü nnepi
ivókút környékét leburkolták, hogy a kis m ű sorát követően birtokba ve
mamák a homokozóig akadálytalanul tud hessék ú j birodalm ukat.
( fotó: P ólyák L ászló )
ják eltolni a babakocsikat.
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A reneszánsz építészet kuriózuma
A Várkastély naponta 10 és 18 óra
között díjmentesen látogatható

A z ünnepélyes szalagátvágás pillanata: VeresJános p é n z 
A tö rté n e lm i vá ro srész leg ú ja b b é rték e a B á th o ri- Vár ü g ym in iszter, Balla Ján osn é p o lg á rm e ste r és H itler István
ka stély ebédlőpalotája
ku ltu szm in iszter.

E

lkészült a Báthori-várkastély északi
ebédlőpalotájának rekonstrukciója.
A közel egym illiárdos beruházás Phare
tám ogatásból, a Harcon Építés Kft. ki
vitelezésében valósult meg. A több év
századon át m agtárként funkcionáló
épület elméleti rekonstrukcióján túl a
beruh ázás a környező terület és a kö
zeli reform átu s tem plom p a rk já n a k
m egszépítését is m agában foglalja.
A város célja mindezzel európai színvona
lú, új funkcióval ellátott, vonzó településrész
kialakítása a történelmi városrészben, mely
idegenforgalmi vonzerőt jelent, hiszen Nyír
bátor a város építészeti és kulturális emlékeit
tekintve a megye leggazdagabb települése.
A várkastélyról már 1498-ban említést tesz
nek a korabeli feljegyzések. Minden valószí
nűség szerint 1549-ben e kastélyban tárgyal
tak Erdély és Magyarország egyesítéséről Frá
ter György és Ferdinánd király követei. A
feljegyzések szerint az udvarház 1736-ban
még lakott volt.
A mintegy 60x80 méteres területen belül
több önálló palotaszárny és egyéb épület
helyezkedett el a középső udvar körül, s az
egész együttest palánk és árok övezte. Az
északi oldal közepén állt az együttes valószí
nűleg legreprezentatívabb kialakítású épü
lete, az északi palota, amelyet — funkcióját

tekintve — ebédlőpalotának hívtak. Ennek
maradványait használták fel 1730 után a mag
tár építésekor. Ez az épület a várkastély egyet
len, felmenő falaiban is középkori marad
ványokat őrző részlete, mely pusztulás előt
ti állapotában legalább három szintre tago
lódott. Hatalmas, kétosztatú dongaboltoza
tos, terazzopadlóval borított borospincével
rendelkezett. Ennek egyik részében a felújí
tás során kőtár kapott helyet, ahová azokat
az eredeti, reneszánsz kőmaradványokat he
lyezték el, amelyek a régészeti feltárás során
előkerültek. A pince másik részében hama
rosan középkori étterem nyílik melynek ki
szolgáló helyiségei hely híján egy a föld alá
süllyesztett, kétszintes épületbe kerültek.
A földszint osztófalait a magtárrá történt
átalakítás során elbontották, de a megma
radt lenyomatok és boltvállak alapján a te
rek rekonstruálhatók voltak. A földszint
három boltozott helyiségből állt. A bejárat
az udvarról, a középső, nagyobb helyiség
délkeleti sarkában nyílt, a helyiség egyetlen
ablaka az északi oldal közepén volt. A két
szélső helyiség a középsőből volt megköze
líthető, megvilágításukra a keresztirányú don
gaboltozatoknak megfelelően egy-egy élszedett,
rácsos ablak szolgált az északi és a déli fabkon.
Az emeletre a középtér és a nyugati helyiség
közötti kettős válaszfal által közrefogott, egykarú lépcső vezetett fel, amelynek ajtaja a kö

zépső tér délnyugati sarkából nyílt. Az épület
déli, udvar felőli hosszoldalához ötpilléres ár
kádsoron nyugvó reneszánsz loggia csatla
kozott, melyre a délkeleti végében lévő lép
csőn is fel lehetett jutni.
A földszinten a kiállító terek mellett egy
turisztikai tájékoztató iroda működik. Itt, és
az emeleten kiállítótermek várják a látogató
kat: az első időszakban a Báthori családot és
azok korát bemutató vándorkiállítás látható,
a továbbiakban pedig időszaki kiállításokat
rendeznek majd. Ugyancsak az emeleten tablható a reneszánsz hálószoba, benne a feltárás
során előbukkant, és restaurált két csodálatos
kályha egyike.
Az emeletről kettős spirálban vezet a XXI.
századba mutató modem csigalépcső a tető
térben kialakított konferenciaterembe, ahol
látható az épület különleges gerendaszerkeze
te. A helyiség száz személyes konferenciák, elő
adások helyszíne lehet. Az elsőt már meg is
tartották: Tinódi Lantos Sebestyén halálának
450. évfordulója alkalmából szeptember 28án a Báthori István Múzeum Baráti Kör hó
doltsági konferenciát szervezett.
A Várkastély a Kincstári Vagyoni Igazgató
ság kezelésében van, működtetése azonban a
város feladata, hiszen leginkább az itt élők
érdeke, hogy e kivételes építészeti érték az ide
látogatók lelkét és tudását gazdagítva a szó
legnemesebb értelmében hasznukra váljon.
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Kedves Nyírbátoriak!
7V Zagy megtiszteltetés számomra,
Nyírbátor város lakói tá
mogatásukat adták ahhoz, hogy az elkö
vetkező négy évben ismét polgármester
ként dolgozhatok szülővárosomért.

1 V hogy

nosne

Úgy érzem, hogy ezzel Önök elismer
ték azt a munkát, amit Nyírbátorért a
szocialista városvezetés tett.
Városunk elindult a fejlődés útján, hi
szen soha annyi fejlesztés, beruházás nem
valósult meg, mint az elmúlt négy évben.
Ezt az utat szeretnénk tovább folytatni.
Úgy vélem, Nyírbátor polgárai mél
tán tették le voksukat eddigi sikeres mun

kánk mellett. így Önök arra szavaztak,
hogy Nyírbátor tovább fejlődjön gazda
sági, kulturális és infrastrukturális téren.
Mindent megteszünk annak érdekében,
hogy kitűzött céljainkat megvalósítsuk,
hogy Nyírbátor jobb és szebb település
legyen. De ez csak Önökkel együtt való
sulhat meg.
Kérem Önöket, hogy segítsenek, s tá
mogassanak bennünket abban, hogy min
denki büszke lehessen Nyírbátorra!

Köszönöm megtisztelő bizalm ukat!
B a lla Já n o sn é
p olgárm ester

Egyéni képviselők az önkormányzatban
1. számú
választókerület

2. számú
választókerület

3. számú
választókerület

4. számú
választókerület

5. számú
választókerület

Csóka Sándor

SzilágyiJó z se f

Kósa Béla

Polvák László

Levendáné
dr. Lengyel Valéria

FID ESZ

F ID ESZ

M SZP

M SZP

M SZP

6. számú
választókerület

7. számú
választókerület

8. számú
választókerület

9. számú
választókerület

Németh László

Csekő Sándor

Gvartmti Lászlóné

dr. Báthort Gábor

F ID ESZ

független

FID ESZ

FID ESZ

10. számú
választókerület

Németh Attila
M SZP

VÁLASZTÁS UTÁN - MEGALAKULT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZAT

2006. OKT ÓB ER

•

5

Listáról bekerültek az önkormányzatba

Sum Ferenc

Tapasztó Andrásné

Babik Béla

Tóth Imre

VeresJánosné

MSZP

SZDSZ

FIDESZ

FIDESZ

MSZP

elnök: Fülöp István

Hat bizottság segíti a munkát

••

Ot nyírbátori
a megyei közgyűlésben

N yírbátori képviselők a M egyei
K özgyű lés szocialista fra k ció já 
ban
Ö t n y ír b á t o r i — B a lla J á n o s n é
(M SZP), Tóth Im re (FID ESZ), Tóth
V ik to r (M S Z P ), d r. V eres J á n o s
(M SZP) és dr. Vadász M ária (MSZP)
— nyert m andátum ot a M egyei K öz
gyűlésbe.

Külső tagok: László Gábor, Sípos Sándomé.
Az új képviselő testület az alakuló ülé
sen hat bizottság m egalakításáról dön Pénzügyi Bizottság
Elnöke: Tóth Imre ( FIDESZ).
tött. Eszerint a képviselők G azdasági-,
Tagjai: Bíró Ferenc (MSZP), Levendáné
Közszolgáltatási-, Oktatási- KulturálisSport és Ifjúsági-, Pénzügyi-, Szociális- dr. Lengyel Valéria (MSZP).
Külső tagok: C satári Balázsné, Szarka
és Egészségügyi-, valam int Ügyrendi- és
György.
Jo g i Bizottságokban dolgoznak.
Szociális- és Egészségügyi Bizottság
Elnöke: Németh László ( FIDESZ).
Gazdasági Bizottság:
Tagjai: dr. G aál M ihály (KDNP), Veres
Elnöke: Levendáné dr. Lengyel Valéria
Jánosné (MSZP).
(MSZP).
Tagjai: Csekő Sándor (független), Csóka
Külső tagok: Kerekes M iklós, dr.OláhJá 
Sándor (FIDESZ).
nos.
Ügyrendi- és Jogi Bizottság
Külső tagok: Iski Tibor, M iterliJános.
Elnöke: Kósa Béla (MSZP).
Közszolgáltatási Bizottság:
Tagjai: Gyarm atiLászlóné (FIDESZ), Ta
Elnöke: Pólyák László (MSZP).
Tagjai: SzilágyiJózsef(JYDP.SZ), Tapasz pasztó Andrásné (SZDSZ).
Külső tagok: Tóthné Barna Jú lia, Tréfán
tó Andrásné (SZDSZ).
Külső tagok: Ökrös Géza, Som ogyi Já  Szabolcs.

nos.

Oktatási-, Kulturális-, Sport- és Ifjúsági Bi
zottság:
Elnöke: dr. Báthori Gábor ( KDNP).
Tagjai: Babik Béla (FIDESZ), Sum Ferenc
A 48 tagú testület október 12-én tar- I (MSZP).
totta alakuló ülését, ahol 31 igen és 16 f
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az |
október elsejei helyhatósági választáson
csak a regisztráltak szavazhattak
—szövetségeseivel —legtöbb mandátumot
szerzett FIDESZ MPSZ jelöltjét, Fülöp
Istvánt megválasztották a Közgyűlés el
nökének.
Az új Megyei Közgyűlésben a FIDESZMAGOSZ-Nemzeti Fórum 26, az MSZP
A szavazás eredményeként a helyi Ci
Október elsején, a helyhatósági választással
17, az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg
egyidőben megtartott kisebbségi választá gány Kisebbségi Önkormányzat tagjai:
Váradi Gábor (MCF FÓRUM), Varga
Megye Felemelkedéséért Szövetség 4, az
son Nyírbátorban egy önkormányzatot
MDF 1 mandátumot szerzett. Az októ
választottak meg. A választáson azok sza Sándor Zsolt (CSZOSZ), Márton József
ber 12-ei ünnepi eseményen mind a 48
vazhattak, akik 200t>. július 15-éig regiszt (CSZOSZ), PálBéláné(CSZOSZ), PálMik
lós (CSZOSZ).
képviselő jelen volt és esküt tett.
ráltatták magukat.

Kisebbségi önkormányzat alakult
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B u rsa H ungarica
Nyírbátor Város Önkormányzata az Ok
tatási Minisztériummal együttműködve
2007. évre is kiírta a Bursa Hungarica Fel
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pá
lyázatot a felsőoktatásban részt vevő hall
gatók, illetve a felsőoktatási tanulmányo
kat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok a nyírbátori állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociá
lis helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik
államilag támogatott teljes idejű, azaz nap
pali tagozatos felsőfokú alapképzés, mes
terképzés, egységes osztatlan képzés vagy
felsőfokú szakképzés keretében folyatják ta
nulmányaikat. Pályázhatnak továbbá a
2006/2007-es tanévben utolsó éves, érett
ségi előtt álló középiskolások, vagy felső
fokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek, amennyiben a 2007/
2008-as tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében államilag támogatott,
nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes osztatlan kép
zésben, felsőfokú szakképzésben folyatják
tanulmányaikat.
A pályázat benyújtási határideje: 2006.
november 2. További inform ációt a
www.bursa.hu és a www.nyirbator.hu
internet címeken, illetve a Polgármesteri
Hivatal Szociális irodáján kapnak az ér
deklődők.

A közeljövőben tervezett gyógy
fü rd ő beru házás lá tvá n yterveit
tekin th ették m e g a z érdeklődők
szeptem ber 25-én a z e célból m eg
h ird etett la kossági fórum on.

A korszerű szolgáltatásért

A V árosü zem eltetési K kht. 1 m illió fo rin t ö n erő b ő l ú jította f e l a Fűtő
m űvet.
A Nyírbátori Városüzemeltetési Kkht. —
a szolgáltatások m inőségének emelése
érdekében — folyam atos fejlesztéseket
tervez és végez.
Az ügyfelek barátságos környezetben való
fogadására a Központi Iroda épületének fel
újítására, saját gazdálkodásukból 2 millió
forintot fordítottak. A társaság feladatában
egyre nagyobb hangsúlyt kap a köztisztasá
gi és parkfenntartási tevékenység. Ezt szol
gálják a nemrég vásárolt új gépek, eszközök,
közöttük kistraktor, bozótvágó, fűnyíró.
Ehhez kapcsolódott a lakosság körében
meghirdetett „Gondozott Virágos Porta”
akció, valamint a Virágos Magyarországért
környezetszépítő verseny is, melyek igen
népszerűnek bizonyultak.
A hatékonyabb hulladékszállítás érdeké

ben a kkht. új hulladékszállító gépkocsit
vásárolt, a régit pedig felújította — ez 10
millió forintba került. A József Attila úti
telephely fejlesztésének részeként a gépjármű
veik tárolására 8 állásos garázst építenek.
Fontos szerepet kapott a 72 lakás alatti
üzletsor külső felújítása, 5 millió forint sa
ját erőből. Az Édesanyák útja 1. szám alatti
11 orvosi szolgálati lakás panelprogram ke
retében történő felújítására a pályázaton el
nyert összeget 3,5 millió forint saját erővel
egészítik ki. A felújítás kivitelezése 2007 ta
vaszán kezdődik.
2005. júliusától a kkht. átvette a kábeltele
vízió működtetését, biztosítva ezzel a város
lakosságának naprakész, hiteles tájékoztatá
sát, ezzel együtt hirdetési lehetőséget kínál
va magánszemélyek, intézmények, vállalko
zások számára.

A n a g y utazás. Szeptember 14-e és 17-e között felejt
hetetlen kiránduláson vettünk részt társaimmal
Nemesné Csilla gazdasági vezető, és Sum Ferenc igaz
gató vezetésével. HelmutHoffman úr meghívására utaz
tunk a németországi Frankfurt am Main városba.
Hoffman úr a frankfurti repülőtér dolgozójaként már
évek óta támogatja intézményünket. A hagyományo
san megrendezett családi nap színpompás eseményein
szórakozhattunk, pihenhettünk.
Szeretném magam és társaim nevében ezúton is ki
fejezni hálánkat a lehetőségért
T án gyes N óra 6. osztályos tan uló
Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola
Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szolgálat
K épünkön: A kirán du lók a vendéglátó H elm u t
H offm an (k ö zép en ) társaságában

2006. OKTÓBER

Mondj nemet a drogra!

G áspár K á ro ly és fía tö rté n e te m e g d ö b b e n tő valósággá vá lto zta tta a drogfü g g ő ség so k a k á lta l talán eltú lzo ttn a k vélt veszélyeit.

A nyírbátori Kulturális Központ nézőterét
több mint félezer fiatal töltötte meg októ
ber 9-én, a Városi Szociális Szolgálat és a
helyi kortárssegítő fiatalok által szervezett
drog-prevenciós programon. A rendezvény
„Az önkormányzatok és a rendőrség együtt
működésén alapuló bűnmegelőzési progra
mok megvalósítása” című pályázat keretében
valósult meg, kapcsolódva a város bűnmeg
előzési koncepciójához. Az előadó Gáspár
Károly volt, aki szülőként élte meg a drogfogyasztás szörnyű következményeit, ugyanis
fia 1998-ban drogtúladagolás következtében

hunyt el. Gáspár Károly a családi tragédia
óta egyfajta missziót folytat, fia végakaratá
ból. A rendezvényen a résztvevők megte
kintették „A mosolygó kék szemek” című
dokumentumfilmet is, mely az előadó fiá
nak sorsán keresztül hívja fel a figyelmet a
kábítószerek veszélyeire.
A nem mindennapi képsorokat néma
csend, döbbenet kísérte. A városi önkor
mányzat és valamennyi intézménye, civil
szervezetei, közösségei fontosnak tartják to
vábbfejleszteni, erősíteni a prevenciós tevé
kenységet.

Bűnmegelőzésről pedagógusoknak
A Belügym inisztérium O rszágos Bűn- hivatal munkatársa, vagy dr. Kánya Zoltán,
m egelőzési K özpontja által tám ogatott Nyírbátor rendőrkapitánya.
A programon mintegy ötven pedagógus
„ A z ö n k o rm á n y za to k és a ren d ő rség
együttm ű ködésén alapuló bűn m egelő vett részt.
z é s i p ro g r a m o k m eg va ló sítá sá n a k tá 
m ogatása "p ály á z at keretében rendez
tek tan ácsk ozások at városunkban.
Nem csak a város, hanem a térség peda
gógusai voltak hivatalosak az előadásokra,
melyeket Nyírbátor önkormányzata, a Bátori
Iskolaszövetség valamint a Megyei Pedagó
giai és Közművelődési Intézet szervezett. A
Báthori István Általános Iskola és Pedagógi
ai Szakszolgálat Intézményében megtartott
rendezvényen a bűnmegelőzés, a gyermek
bántalmazás és a családon belüli erőszak té
maköreiben —mások mellett —olyan szak
emberek tartottak előadást, mint például dr.
Dezső Bálint, a Megyei Szociális és Gyám

A r é s z tv e v ő p e d a g ó g u so k f i 
g yelm esen hallgatták, m i a teen
dő, ha fe lm e rü l a g y e rm e k b á n 
ta lm a zá s gyanúja.

•
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anyaköny
E lőző szám un k óta születtek:
Albók Klarissza Dzsesszika (Tóth Szil
via, Albók Attila), Balogh Norbert (Bódi
Margit, Balogh Norbert), Buday Éva (Var
ga Katalin, Buday Ferenc), C síki János
(Szilágyi Edit, Csiki János), Czakó Sán
dor Kálmán (Horváth Anna, Czakó Sán
dor), Drágár Tímea (Laskovics Tímea, Drágár Ferenc), Farkas Richárd (Páskuly Iza
bella, Farkas Richárd), Gulyás Luca (Szűcs
Erzsébet Gabriella, Gulyás György), H or
váth Ramóna (Szilágyi Ibolya, Horváth
Zsolt), Jónás Dorina (Szilágyi Hajnalka,
Jónás Zoltán), M ájer Levente (Jászai Mari
ann, MájerJános), Márta Luca (Harcsa Móni
ka, Márta László), Varga Petra Orsolya (Bélák
Andrea, Varga Péter).
H ázasságo t kötöttek:
Bíró M elinda és Ibrányi László, Boros
Enikő és JászberényiJán os Sándor, Józsa
Erika és Simon Attila, Kaluha Ágnes és
dr. Karmanóczki András, Szabó Anita és

Rédai Zsolt, Szedő Réka és Csordás A tti
la, Szmolka Anna Beáta és Popovics Ist
ván, Varga Katalin és SzilágyiJános, Vitá
lis Anikó és Szabó Zsolt.
Elhunytak:

Bákonyi István, Baracsi Ferencné, Faze
kas László, Helmeczi Gyula, Kiss Árpádné,
Kovács Sándorné, Pólyák István, Sebők
Péter Pál, Szirm ai Gáborné, Szkiba Lász
ló és Tóth Gyuláné.

rendőrségi hírek
Két ismeretlen férfi ellen tett feljelentést
egy nyírbátori lakos, akit szeptember 25én a „repülőhídnál” leszólították, majd
pénz követeltek tőle. A sértett 30 ezer fo
rint értékű mobiltelefonján akart segítsé
get hívni, melyet az egyik ismeretlen ki
kapott a kezéből, majd a tettesek elmene
kültek. A gyanú két helyi fiatalemberre
terelődött, akik a bűncselekmény elköve
tését elismerték, jelenleg előzetes letartóz
tatásban vannak.
Ismeretlen tettes ellen indult eljárás, aki
szeptember 25-én egy nyitott, parkoló gép
kocsiból ellopott egy övtáskát, a benne
lévő iratokkal együtt. Szeptember 30-án
Sóhordó úton egy irattárcát emeltek el
egy nyitva hagyott autóból.
Besurranó tolvaj járt egy Árpád úti por
tán október 06-án, és onnan motoros lánc
fűrészt vitt el. A lopással okozott kár kb.
72 ezer forint.
Ismeretlen tettesek október 7-én reggel
re a Sport utcai büfé rácsát felfeszítették,
ahonnan dohányárut és italféleséget lop
tak el. A bűncselekménnyel 50 ezer forint,
a rongálással 2 ezer forint kárt okoztak.
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L ázas készü lődés előzte m eg a nyírbá
tori szü reti felvon ulást. A közelm ú lt
ban átadott fajátszóteret körbevették a
gyönyörűen feldíszített szekerek, a nép
viseletbe öltözött lányok és fiúk, a m o
dern m űfaj képviseletében a m azsorettek, és az óvodás tűzm anók Délután 2
órakor pontosan elindult a vidám ének
szótól, ütemes dobpergéstől, szüreti rig
m usoktól hangos m enet. C so d á ló ja is
akadt bőven a közel kétezer felvonu
lónak: z sú fo lásig m egtelt a főtéri p ark
és az útm enti já rd a .
A Papok Rétjén dr. VeresJán os pénzügyminiszter, a rendezvény fővédnöke köszön
tötte a téren lévőket. Balla Jánosné, Nyírbá
tor polgármestere felidézte a hagyománnyá
vált szüreti felvonulás elindításának ötletét,
és a rendezvény népszerűségének titkát.
A bámészkodók a népi kismesterségeket
is megismerhették. A gyerekek csuhé bábut,
termésbábot készíthettek, az ügyesebbek lég
gömböt festhettek. A kedves nyugdíjas né-

Vidám szüreti felvonulás
nik 150 liter limonádét, 4000 szelet
zsíros, és a nagy üstben, a helyszí
nen főtt szilvalekvárral ízesített ke
nyeret osztottak szét a gyermekek
között.
Az Egészség-szigeten a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő szakem
berei 500 résztvevőnek mértek vér
cukor szintet, testzsírtömeget, és vér
nyomást. A szigeti fórumon az egész
séges életmódról folyt beszélgetés
Dobrev Klárával\ Az Egészséges Te
lepülésekért Alapítvány kuratóriumá
nak elnökével, és dr. Vadász Mária kór
házigazgatóval.
Az egész délutánra kellemes idő
töltést kínáló programot este Som
A P a pok R étjén, a szín p a d o n e g ym á st vál
ló Tamás fergeteges koncertje koro
to ttá k a felvonuláson ré sztv e v ő csoportok.
názta meg.

M ozim ű sor
Október 20. péntek Superman visszatér
(Színes szinkronizált amerikai kalandfilm)
12 év alatt szülői felügyelettel
21. szombat Az eltakarítónő(Színes szink
ronizált angol kalandfilm) 12 év alatt szülői
felügyelettel
27. péntek H orrorra akadva 4 (Színes
amerikai horror-paródia)
28. szombat Mansfeld(Színes magyar film
dráma) 12 év alatt szülői felügyelettel
Az előadások este 7 órakor kezdődnek.

Jótékon ysági b á l
Az utóbbi évek legjobban sikerült jótékony-

K őkapura kirán du ltak a Bá
th o ry István N yu gdíjas K lu b
ta g ja i—harmincán —szep tem 
b e r 15-én. A fe stő i ze m p lé n i
h egyek k ö z ti túra után a h aza
m on nem m aradh atott e l a to 
k a ji borvidék nedűjének kóstol
gatása sem —a kirándulás igen
j ó hangulatúra sikeredett!

sági bálját tartotta a Báthori István Általá
nos Iskola október 7-én. A szezon első nyír
bátori bálján több, mint kétszázan ropták a
táncot. Október 9-től 13-ig pedig —ugyan
csak hagyományosan —a kenyérmezei csata
évfordulójához kapcsolódva megrendezték
a Báthori-hetet. A program sok érdekessé
get kínált, a báthoris pikniktől a kézműves
foglalkozásokon át a tűz
oltó bemutatóig. Az ese
ménysorozat utolsó nap
ján —az iskolai ünnepsé
gen — megkoszorúzták a
Báthori emléktáblát, és a
hagyománynak megfelelő
en báthoris diákká avat
ták az elsősöket. Idén —a
jubileumi évforduló alak
almával —találkozóra hívtak valam ennyi, a
Báthoriban valamikor is
A B á th o ri bálja a h a g yo m á n y s z e rin t a z id e i
tanító pedagógust.
jó té k o n y sá g i b á lo k h o sszú s o rá t n yito tta m eg.
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