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sorokban

Négy és fél milliárdból
gazdálkodik Nyírbátor

f h agyom án yokn ak m egfelelően 2007-ben is a szeren csét h o zó kéelsőként BallaJánosné p o l
gárm estert, jókívánságaikat tolm ácsolva a város vezetőinek és lakóinak.
j í M. m ényseprők látogatták m eg hivatalában

Coloplast

K ábeltévé

L etették a z alapkövet

mV

J a n u á r 25-én le te tte a z a la p 
k ö vet a dán C oloplast cég a n yír
b á to ri Ip a ri Parkban. A b e ru 
h á zá s a z é r t is jelen tő s, m e r t a
következő k é t éven belü l legalább
6 0 0 ú j m u n k a h e ly e t te r e m t a
város és a k ö r n y e z ő telep ü lés
lakóinak a szám ára. A z ú j üzem
2 0 e z e r n é g y ze tm é te re n g y á r t
m a jd a cég term ékskáláján ta 
lálható g y ó g y á sza ti segédeszkö-

Elfogadta a képviselőtestület a város
idei költségvetés tervezetét.
Az előterjesztés legfontosabb szempont
ja a működési hiány szinten tartása volt. A
büdzsé ennek megfelelően —csakúgy, mint
tavaly mintegy 250 millió forint műkö
dési hiánnyal számol. Ezen feladatok ellá
tására közel 2,8 milliárd jut. Ez az összeg a
város valamennyi intézménye és hivatalai
számára nagyon takarékos gazdálkodás mel
lett lesz elegendő.
Mindemellett fontos szerepet kap a vá
rosfejlesztés — erre több, m int 1,3 milli
árd áll rendelkezésre. A korábban kidol
gozott, nagyszabású projektek megvalósí
tásához biztató alapot nyújtanak az újon
nan létesülő vállalkozásoknak köszönhető
bevételek.
(részletek a 2. oldalon)

zö k e t. A le e n d ő g y á r a la p k ö vé t dr.
V eres J á n o s p é n z ü g y m in is z te r és
J o erg en B u n d g a a rd H ansen sze n io r
aleln ök, a cég G lobális G yártás ve
ze tő je h e ly e zte e l B alla Jánosné p o l
g á rm e ste r jelenlétében.
( részletek az 5. oldalon)

Február 15-től az előszerződések alapján
a NYIRKOM megkezdi Nyírbátorban a
Kábel TV és az Internet előszerződések
megkötését. Az üzletkötők házhoz men
nek, a részletekről azonban ezt megelőző
en is lehet tájékozódni a NYÍRKOM Ügy
félszolgálatánál személyesen (Nyírbátor,
Szabadság tér 8. fszt.), telefonon (42/510252) 9-17 óráig, illetve e-m ailben a
nyirkom@tvn.hu címen.

N y írb á to r e lső szá m ú p r o je k tje a T b erm á l és G yó g yfü rd ő m eg va ló sí
tása, m elyn ek engedélyes te rv e i m á r elkészü ltek. A léte sítm én y e g yszer
r e le s z uszoda, g y ó g y á sza ti- és w ellness k ö zp o n t.

2

*

2007

BÁTOR

Szárnyaló tervek
Erősen m egoszlott a képviselők állás
pontja a költségvetési koncepciót ille
tően —a testület végül csekély többség
gel fogadta el az előterjesztést. Balla
Jánosné polgármester m égis bizakodó:
a takarékos gazdálkodás m ellett van
alapja nagyszabású fejlesztésekben is
gondolkodni. Ez derül ki az ülést kö
vető beszélgetésünkből.

nánk biztosítani. Ez ellen pedig épp ők til szükséges átalakításával együtt —mintegy 1,7
takoztak a legjobban.
milliárd forint.
Magam mindenesetre reménykeltőnek lá
—M i ad alapot arra a reményre, hogy ez
tom ezt a költségvetést, különösen ami a fej a pályázat nyerni tud?
lesztési terveinket illeti.
— Az, hogy megfelelünk a kiírt pályázat
— A z t h isze m , a le g jo b b k o r j ö t t a feltételeinek, miszerint már működő fürdő
Coloplast....
vel kell rendelkeznie a pályázónak, illetve több
évre visszamenőleg megfelelő látogatottsági
— Valóban, az elmúlt évek erőfeszítései, szintet kell igazolni. Nekünk ez megvan.
—M i a véleménye a szavazati arányról?
amelyek az Ipari Park megvalósítását szol
gálták, most kezdik meghozni gyümölcsü
— N em tart attól, hogy ez a rendkívül
— Nem nagyon értem az ellenzék dönté ket. Azt az összeget, amit a földterület érté drága beruházás a későbbiekben veszteség
sét. Másfél hónapos előkészítő munka, s a kesítéséért kaptunk, felhalmozási tartalékba gel üzem el majd? Számos példát lehetne erre
legszélesebb körű egyeztetéseket követően helyeztük. Ez biztosítja a pályázatokhoz szük m ondani, N yírbátornáljó va l nagyobb tele
került a képviselő testület elé az idei költ séges saját erő nagy részét.
püléseken.
ségvetés. Többéves gyakorlat, hogy összevont
bizottsági ülésen tárgyaljuk a munkaanya
—M elyek az idei évben tervezett legfon
— Azt tervezzük, hogy a fürdő működé
got, ahol egyidőben tudjuk ütköztetni va tosabb fejlesztések?
sét három lábra helyezzük: egyrészt uszoda
lamennyi terület érdekeit és észrevételeit.
épül benne, ami tanuszodaként szolgálja a
Az idei költségvetési koncepció legfonto
—Tavaly 19 projektet készítettünk elő, ezek város oktatási intézményeit és sportéletét.
sabb szempontja az volt, hogy a működési fontossági sorrendjét a képviselő testület Másrészt a gyógyászati szolgáltatásokat egész
hiány ne növekedjen — ezt szorgalmazták dönti majd el, figyelembe véve a város és ségbiztosítási alapokra szeretnénk helyezni,
fideszes képviselő társaim is.
térsége igényeit, valamint a 2007-2008-as tárgyalunk az OEP-pel ezügyben. A harma
Az első munkaanyagban — a közel négy uniós pályázati lehetőségeket. Tény hogy dik láb a wellness szolgáltatás, amelyre, bí
és fél milliárdos főösszeghez képest —még minden pályázati lehetőséget megragadunk zunk benne, Nyírbátor és a környező tele
420 millió forint szerepelt. A hosszas tár a város infrastruktúrájának javítására, három pülések lakosai, valamint az ide látogatók
gyalások után ezt sikerült a tavalyi szintre, olyan nagy volumenű beruházás szerepel fizetőképes keresletet jelentenek. Azt gondo
250 millióra mérsékelni. Ezt azonban csak közöttük, amelyeket a közeljövőben szeret lom, ebben is jól jön a Coloplast megtele
úgy tudjuk tartani, ha valamennyi önkor nénk megvalósítani.
pedése, akik magasabban kvalifikált szakem
mányzati fenntartású intézmény, valamint
bereknek biztosítanak majd versenyképes
az önkormányzat és hivatala is nagyon szi
—Ezek egyike a Thermál és Gyógyfürdő. jövedelmet.
gorú takarékossági intézkedéseket vezet be.
A turizmus fejlesztéséhez szükség lenne
A FIDESZ azon javaslatai, amelyeket nem
— Igen, ennek az engedélyes terve már a egy magas színvonalú, nagyobb befogadó
fogadtunk el, m ind ennek ellenében hatná rendelkezésünkre áll, a látványtervet pedig képességű szállodára is, de azt remélem, ha
nak, vagyis azok bevezetése növelné a mű most is meg lehet tekinteni a Kulturális Köz elkészül a fürdő, akkor már érdemes lesz egy
ködési hiányt, amit csak hitelfelvétellel tud pontban. A beruházás — a meglévő fürdő befektetőnek vállalkoznia a megépítésére.

Takarékos költségvetés fejlesztésekkel
Nyírbátor idei költségvetését február a feladatellátáshoz önkormányzatunk támo
8-án — előzetes összevont bizottsági gatást nyújt.
ülést követően —tárgyalta a város képA központi költségvetésből származó be
viselő-testülete. A bizottsági ülésen jel vételek (átengedett központi adók, norma
zett elk ép zelések n ek m eg felelő en a tív és pályázati támogatások) változatlanul a
k ö ltség v etést alacson yabb m értékű működés egyik fő forrását jelentik (1.781
m űködési forráshiánnyal és hitelfelvé millió Ft). A helyi adóbevételek között az
teli előirányzattal terjesztették a testü iparűzési adóbevétel várhatóan emelkedik
let elé.
2007-ben, hiszen a város illetékességi terüle
tén több nagyobb vállalkozás kezdte meg te
A város 2007. évi költségvetésének főössze vékenységét a közelmúltban. A racionális gaz
ge 4.474 millió Ft, melyből a működési fel dálkodás szempontjait szem előtt tartva a múlt
adatok kiadásai 2.749 millió Ft-tal, míg a évihez hasonló működési hitelfelvétellel (254
felhalmozási feladatok 1.725 millió Ft-tal millió Ft) biztosítható az önkormányzat
szerepelnek. 2007. január l-jétől a Pedagó működése. A költségvetés előkészítése során
giai Szakszolgálatot és a Szociális Szolgála az egyik fontos kritérium volt, hogy végre
tot már a Nyírbátor és Vonzáskörzete Több hajtása során élni kell a pályázati lehetőségek
célú Kistérségi Társulás működteti, azonban kel, a feladatellátások során keresni kell a

takarékos, költségkímélő megoldásokat, le
hetőségeket annak érdekében, hogy a terve
zett működési célú hitelfelvétel előirányzata
csökkenjen a költségvetési év végére.
A működés biztosításán túl idén is fon
tos szerepet kap a városfejlesztés kérdése. A
2007. évi költségvetés a múlt évben elkezdő
dött illetve eldöntött felújítási célok, felhal
mozási feladatok tervezett kiadásait 1.313
millió Ft összegben tartalmazzák. Ezek közé
tartozik egyebek mellett a társasházak fel
újítása a panelprogram keretében, az északi
városrész rehabilitációjára irányuló pályá
zat, a szélessávú elektronikus infrastruktúra
kiépítése, az Ipari Park bővítése. E progra
mok 711 millió Ft pályázati támogatással és
92 millió Ft saját erő segítségével valósul
nak meg.
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szilá rd alapokon

Mindez, a várkastély lehetőségeit is figye
lembe véve, erősíthetné a konferencia tu
rizmust is Nyírbátorban, ami jó a fürdő
nek, és a leendő vállalkozónak is.
— Gondolom, a gyógyfürdő szoros együtt
működésben lesz a szakrendelővel...
—Természetesen, s ez a másik kiemelt pro
jektünk. A szakrendelőből kistérségi egész
ségközpontot szeretnénk kialakítani, ahol
több szakrendelés kapna lehetőséget: az egy
napos sebészet, illetve a sürgősségi ellátás fel
tételeit kell megteremtenünk az épület bőví
tésével és korszerűsítésével, illetve a műszere
zettség fejlesztésével. Ide integrálnánk az egész
ségügyi prevenciót, az iskola egészségügyet, a
védőnői hálózatot, az anyatejgyűjtést, és cél
szerű lenne ide szervezni a központi ügyele
tet is. Mindezt közel 800 millió forintból le
hetne megvalósítani.

B alla Ján osn é p o lg á rm e ste r

— így van. A mostani rendszer fenntart
hatatlan. Az önkormányzat évente 400 mil
lió forinttal toldja meg az állami normatí
vát, amit nem lehet kigazdálkodni. A kistér
ségi oktatási intézmények normatívája jóval
több, akár 30 százalékkal is meghaladja az
önkormányzati iskolák normatíváját. Ebben
— Egyre inkább úgy tűnik 3 kistérségi gon az irányban kell haladnunk. A város iskolá
dolkodás megkerülheteden az oktatásban is. iba jelenleg is mintegy 320 gyerek jár a kör

nyező településekről. Nem cél, hogy ezt a
számot növeljük, de a jelenlegi szabályozók
azt vetítik előre, hogy a kistelepüléseken meg
szűnik a felső tagozat —fel kell készülnünk
a 7-8. osztályosok fogadására.
Kétségtelen, hogy ez a legkényesebb, leg
nagyobb körültekintést igénylő feladatunk
ebben az évben. Az oktatási integráció előké
szítése már megkezdődött, a döntés a követ
kező testületi ülésen fog megszületni. Nagyon
fontos a jogszerű döntés előkészítés, a tör
vény által előírt egyeztetések lefolytatása.
Magam azt tartom a legfontosabbnak,
hogy a benne szereplők: szülők, pedagógu
sok, intézményvezetők értsék és elfogadják
a változás szükségességét. Hiszen közös cél,
hogy az oktatási intézmények magas szak
mai színvonalon, hosszú távon működtet
hetők legyenek, és az ott tanuló gyerekek
számára az esélyegyenlőséget megteremtsük.
Sajnos, az integrációval kapcsolatosan sok
a rosszindulatú, valóságalapot nélkülöző
híresztelés. Ez gond, mivel döntés egyelőre
még nincs, s az előkészítő folyamat, melybe
minden szereplőnek beleszólása van, még tart.
Leviczki Márta

költségvetés

N em m el sza va zta k
A költségvetésről szóló előterjesztést ismét beterjesztettük, elfogadásukban bízva.
a Fidesz-KDNP képviselői nem tám o Sajnálattal kellett tapasztalnunk, hogy a szo
gatták — a testület szavazattöbbség cialista képviselők —bár a tervezetben ben
gel fogadta azt el. D öntésüket Tóth ne szerepelt —a mezőőri szolgálat ellen tet
Im re a P énzügyi B izottság elnöke, tek javaslatot, és így az nem kezdheti meg
fideszes képviselő a következőképpen működését tavasztól.
indokolta.
Ugyancsak nem nyert elegendő támoga
tást a kedvező feltételekkel javasolt közal
A költségvetési tervezet első bizottsági kalmazotti, havi ötezer forintos folyama
tárgyalásakor 735 millió forintos hitelfel tos étkezési hozzájárulás, amelyhez a szoci
vétellel kalkulált, amelybe 336 millió fo alista frakcióban helyet foglaló három pe
rint működési célú hitel volt tervezve. dagógus ellenszavazata is hozzájárult.
Ehhez hozzáadva az előző évi 300 millió
Nem nyert befogadást a kibővitett lehe
forintos fejlesztési célú hitelfelvételt, a költ tőséget adó közgyógyellátási és az oktatási
ségvetési előterjesztő milliárdos hiánnyal intézmények alacsony önkormányzati tá
számolt, amely a tervezet főösszegéhez vi mogatását növelő javaslat sem. Mindezek
szonyítva több, m int húsz százalék volt. figyelembevételével a Fidesz-KDNP kép
Ez meghaladta az elméletileg még bizton viselői nem támogatták a végszavazáson a
ságosan kezelhető hitel mértéket.
költségvetés tervezetet, amely így a mini
Ebből eredendően számos módosító in málisan elégséges szavazattöbbséggel lett el
dítványt fogalmaztunk meg a működési fogadva.
hitel csökkentése, és a képviselői javaslatok
Továbbra is fenntartjuk véleményünket,
elfogadtatása érdekében. Ezek egy részét be hogy a csökkentett oktatási intézményi tá
fogadta a polgármester, és a testületi ülésre mogatások nem lesznek elegendőek és így
már a korrigált tételek lettek beterjesztve. az iskoláink, óvodáink nehéz helyzetben
Ennek köszönhetően is csökkent a hitelfel lesznek, figyelembe véve a tetemes közüze
vétel mértéke 82 millió forinttal, ami már mi áremelkedéseket. Ezért a költségvetés
könnyebben kezelhető mértékűvé tette a hitel módosítása ebben az évben szükségszerű
nagyságát.A városvezető által be nem foga lesz —szögezte le Tóth Imre, a Fidesz kép
dott javaslatokat a képviselőtestületi ülésre viselője.

T avaly 42 m illió fo rin to t fo r 
d íto tt a z ö n k o rm á n yza t a m e 
dencék uniós szabván yn ak m e g 
fe le lő felú jítá sá ra . A stra n d a
T b erm á l és G yó g yfü rd ő részévé
válik.

évindító találkozó
Városunk önkormányzata idén is meg
szervezte azt a találkozót, melyre a helyi
intézmények, hivatalok, cégek és az egy
házak képviselői kaptak meghívást. A ta
lálkozón Balla Jánosné polgármester kö
szöntötte az egybegyűlteket az új év al
kalmából, majd beszámolt az elmúlt év
ben bekövetkezett fejlesztésekről, az önkormányzat előtt álló feladatokról. A ta
lálkozó kötetlen beszélgetéssel zárult.
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Em elkednek a közü zem i díjak
A távhődí jak változásával kapcsolatos
döntést decem ber 21-én fogadta el a
nyírbátori képviselő-testület. Az új dí
jak január 1-jétől érvényesek.
A 2007. évi ár csak a 2006. évben bekö
vetkezett gázáremelést tartalmazza. Január 1jétől azonban megváltozott a támogatási
rendszer is, melynek lényege, hogy vala
mennyi fogyasztó az egységesen megállapí
tott gázárat fizeti, s ebből vonják le a szoci
ális helyzet szerinti támogatás összegét. A
támogatási rendszer megváltozásából adódó
an változás ebben az évben az is, hogy míg
a korábbi rendszerben a közületi és a lakos
sági díjak eltértek egymástól, addig idén a
díjtételek egységesek lettek. Ez alapján a távhő
alapdíja 330 Ft/légköbméter/év, a hődíj 2734
Ft/Gjoul, a melegvízhődíj pedig 735 Ft/
köbméter. Fontos tudni, hogy a 2006-os
jan u á ri és augusztusi gázárem elést a
távhődíjakban 2006. december 1-ig nem
érvényesítették.
A távhő támogatási rendszerében négy
kategóriát állapítottak meg: akik az A kate
góriába esnek 1680 Ft/Gjoul támogatási
összeget kapnak, mely egyaránt vonatkozik
a hődíjra és a melegvízhődíjra. A B kategó
riába esők 1380 Ft/ Gjoul, a C kategóriába
1068 Ft/Gjoul, a D kategóriába pedig 778
Ft/Gjoul támogatási összegben részesülnek.
Az összeg megállapításában azt veszik figye
lembe, hogy mennyi az egy főre eső jövede
lem, illetve az egy háztartásban élő család
tagok száma.
A lakbérrel kapcsolatos változásokat a feb
ruár 8-i testületi ülésen fogadta el a képvise
lőtestület, mely március 1-jétől lép hatályba.
A lakbér esetében két éve nem történt eme
lés, így eddig a 2005 január 1-jén megállapí
tott lakbérek voltak érvényesek. Március 1jétől a lakbéremelés éves mértéke 7,9 száza
lék. A lakbérek differenciáltan kerülnek meg
állapításra,, amelynek megfelelően:
A város északi részén —délről a Mátészalka-Debrecen vasútvonallal határolt terüle
ten —található önkormányzati szociális bér
lakások esetében: összkomfortos lakás eseté
ben 160 Ft/m 2/h ó , komfortos lakás eseté
ben 138 Ft/m 2/h ó , félkomfortos lakás eseté
ben 46 Ft/m 2/h ó , komfort nélküli lakás ese
tében 35 Ft/m 2/h ó , szükséglakás 18 Ft/m 2/
hó.
A többi összkomfortos lakás estében 252
Ft/m 2/ hó, egy komfortos lakásnál 230 Ft/
m2/ hó, egy félkomfortos lakásnál 46 Ft/
m2/ hó, egy komfort nélküli lakásnál pedig
40 Ft/m 2/ hó.
A panel program keretében hőszigetelés
ben részesült lakásoknál összkomfortos la
kás esetében 275 Ft/m 2/h ó, komfortos lakás
esetében 252 Ft/m 2/hó.

A V árosü zem eltetési K ht. k ö z p o n ti irodája
A teljes felújításban részesült lakások ese
tében összkomfortos lakás esetében 302 Ft/
m2/h ó , komfortos lakás esetében 275 Ft/m 2/
hó.
A korábbi lakbérkedvezmény rendszere
az idén is megmarad, azaz a rászorultság,
valamint a lakás műszaki állapota, elhelyez
kedése alapján járó kedvezmények, amelyek
akár 30 százalékkal is csökkenthetik a megál
lapított lakbért.
A hulladékszállítás és megsemmisítés díj
emelését is február 8-án fogadta el a testüle
ti ülés, mely március 1-jétől érvényes. A la
kossági díj éves szinten 6,7 százalékkal emel
kedik, ez azt jelenti, hogy havi bruttó 65
Ft-tal kell többet fizetni az elmúlt évinél. Az
éves díj 8328 Ft, bruttó 9994 Ft. A nettó ár
tehát 6,7 °/o-kal emelkedett, a bruttó ár vala
mivel többel, mivel az ÁFA mértéke 15-ről
20 százalékra változott. A szemétszállítás díja

minden lakásnál —családi ház, tömblakás —
egyforma!
Az intézmények, vállalkozások részére a
konténeres szemészállításnál az 5 m3-es kon
téner ára nettó 7000 Ft, az 1,1 m ’-es kiskonténeré nettó 1550 Ft. A hulladékmegsemmi
sítés ára 750 Ft/ m3, ha a kiszállított hulla
dék takarásra alkalmas, akkor 480 F t/ m3-et
kell fizetni.
A lakossági szemétszállítás éves díja magá
ban foglalja az évente 2 alkalommal történő
lomtalanítást is.Továbbra sem kell fizetni a
lakosság által a szeméttelepre saját gépjármű
vel kivitt hulladék megsemmisítéséért 1 m3ig. Ez nem vonatkozik a vállalkozási tevé
kenységből származó hulladékra.
A Városüzemeltetési KHT. a lakosság jobb
kiszolgálása érdekében 2007. évtől az ünnep
napok miatt kimaradt hulladékgyűjtést a
következő munkanapon elvégzi.

segítettünk!

É lelm iszercsom ag a rászorulóknak
A nyírbátori önkormányzat a Gyermekét
keztetési Alapítvány XII. Karácsonyi Cso
magküldő pályázatán 110 darab élelmiszer
csomagot nyert.
A csomagokat 2006. december 21-én a
Városháza dísztermében adták át a rászo
rulóknak. A meghívott gyermekeket és szü
leiket Balla Jánosné polgármester tájékoz
tatta az Alapítvány tevékenységéről. Jelen
volt Nyírbátor város önkormányzatának
A m eg h ívo tta k eg y csoportja
több tagja, a helyi televízió és a helyi sajtó
képviselője is. A csomagküldő akciót a
Gyermekétkeztetési Alapítvány a személyi rászoruló gyerekek karácsonyi étkeztetésében.
Polyákné B orsi Anna
jövedelemadók 1 százalékából finanszíroz
irodavezető
ta. Örülünk, hogy közösen segíthettünk a
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Megkezdődött aColoplast építése
Január 25-én a dán C oloplast cég le
tette az alapkövet a Nyírbátori Ipari
Parkban. Az esem ényen jelen volt töb
bek között dr. Veres J á n o s Nyírbátor
országgyűlési képviselője, pénzügym i
niszter, a dán cég részéről pedig J o h n
Raabo Nielsen, a Coloplast Nem zetközi
G y á rtá sá n a k a le ln ö k e és J o e r g e n
B undgaardH ansen szenior alelnök. A
100 m illió euró-s beruházás több száz
m unkahelyet jelenthet a nyírbárori és
a környéken élő em berek szám ára.
Dr. VeresJános pénzügyminiszter az alap
kőletétel napján elmondta, a Coloplast cég
két szempontból is többletlehetőséget nyújt
az itt élő embereknek, amelyre előtte eddig
nem nagyon volt példa Nyírbátorban. El
sőként azoknak a fiataloknak, akik most vég
zik, vagy éppen most fejezik be tanulmá
nyaikat, kínál egy olyan perspektívát, hogy
saját maguk számára munkahelyeket láthat
nak egy modern körülmények között ter
melő gyárban, mely munkahelyeket meg
tudnak valósítani, be tudnak tölteni, a m un
kahelyi követelményeknek meg tudnak fe
lelni. A pénzügyminiszter ezt nagyon fon
tosnak tartja, hogy a fiatalok a városban is
megtalálhatják a számukra megfelelő m un
kát, s így nem kell elmenniük Nyírbátor
ból, illetve tanulmányaik befejezése után
visszatérhetnek szülővárosukba.
A másik lehetőség a ma aktív korban lévő,
tehát már nem tanuló emberek számára egy
olyan munkahely esélye, amelyre kevés pél
da van Kelet-Magyarországon. A Coloplast
egy modern gyár, az emberek modern kö
rülmények között dolgoznak, ezért magas
képzettségű munkaerőt is igényel, de egy
ben szükség van a betanított munkaerőre
is. A gyáron belül is lehetséges továbblépés
az emberek számára, azaz aki dolgozik, ta-

foglalkoztatás

K özm unka
38 m illió b ó l
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
iltal kiírt Közmunkaprogram kistérségek
számára kiírt pályázaton a Nyírbátor és
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társu
lás 38 millió forintot nyert. A pályázat ke
retén belül a kistérség 20 településén l i l 
én kezdték meg a munkát közmunkásként
január 2-án. Nyírbátorban 30 ember ka
pott így munkát három hónapos időtar
tamra.

A cerem ón ia eg y ünn epélyes pilla n a ta : J o erg en B u n d g a a rd Hansen
sze n io r alelnök, a cég G lobális G yártás vezetője, B alla Ján o sn é p o lg á rm e ste r és dr. Veres Já n o s orszá g g yű lési k é p v ise lő (fotó: E lek Em il)
n u l, annak lehetősége lesz magasabb
kvalifikáltságú munkakört betölteni. Veres
János úgy gondolja, így középszinten kép
zettek számára és a magasan képzettek szá
mára egyaránt van jövőbeli kilátás terveik,
céljaik megvalósítására.
A pénzügyminiszter hozzátette, jelenleg
is folynak tárgyalások, amelyek biztatóak, s
valószínűleg további fejlesztéseket hoznak
majd a jövőben Szabolcs megyébe, így Nyír
bátorba és környékére is. Két évvel ezelőtt
kezdődtek azok a tárgyalások, amelyek oda
vezettek, hogy a dán cég letette a városban
az alapkövet. Van több olyan tárgyalás, amely
az első egyéves szakaszban tart, már több
céggel is leültek tárgyalni, felmérték egymás
igényeit, és Veres János bízik abban, hogy
Nyírbátor sok új cégnek megfelelő hely lesz.
Jo hn Raabo Nielsen, a Coloplast Nem
zetközi Gyártásának alelnöke elmondta, kö
rülbelül egy hónap múlva kezdődik meg az
emberek képzése, egy norma szerint oktat
ják majd a leendő új munkatársaikat. A be
tanítás Tatabányán lesz, ott fogják megkap
ni a normál alapképzést, például hogyan kell

D ániában kezdődött.
A Coloplast magas színvonalú gyógyásza
ti segédeszközöket gyárt és forgalmaz, ame
lyek felhasználóik életminőségét javítják:
kötszerek, tapaszok, bőrvédő termékek, ka
téterek, vizeletgyűjtő zsákok, mellproté
zisek. A cég 1957-ben alakult Dániában.
Nemzetközi szinten ma már közel 5 ezer
embert foglalkoztatnak, s termékeikkel a
világ szinte minden országában jelen van
nak. Magyarországon a tatabányai üzem
2001 végétől működik.

a gépeket üzemeltetni, emellett minőségi
oktatást is kapnak. Továbbá azt is megtanít
ják nekik, kik lesznek a végtermékek felhasz
nálói, de munkaegészségügyi és munkabiz
tonsági képzésben is részesülnek. Az alelnök
hozzátette, a betanítási idő alatt már alkal
mazottak lesznek a cégnél, ezért teljes mun
kabért fognak kapni.
Sebestyén Tím ea

tél vagy tavasz?
Nem a hőérzetünk csapott be januárban: Boros Gábor mérései szerint is feltűnően
meleg volt az idei január. A havi középhőmérséklet értéke elérte a 3,8 C-t. Az elmúlt 15
év átlaga mínusz 5,4 C-t mutat. Az adat alapján kiszámítható, hogy az ez évi hőmérséklet
9 C-kal magasabb a 15 éves átlagtól.
A havas napok számában is kiszámítható a különbség. A 15 év átlaga 16 nap, mely
nyolcszor több a 2007. évi 2 naptól.
Az adatokból érthető, hogy a csapadék többsége eső alakjában ért felszínre.
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négy évtized után visszavonul, de szíve örökre a színházé m arad...

A „tékozló fiú ” (talán...) hazatért
lis emberek voltak, érezték bennem is, vala
mi készülődik — lendül bele Jancsi arra a
kérdésemre: hogyan kezdődött? Később
zongorázni tanultam, majd hét évet hege
dültem. A Szabó Gáspár vezette Nyírbátori
Szimfonikus Zenekar első hegedűse lehet
tem.

ben, Kalocsán is összehoztam egy zenekart,
amellyel hadosztályversenyeket nyertünk.
Leszerelésem után, ’75-ben újjászerveztem az
Origót, de már más tagokkal, hiszen a régi
ek szétszóródtak a világban. 20-30 zenészt
neveltem ki, állandóan cserélődtek a tagok,
de rengeteg fellépésünk volt, hétvégenként
pedig bálokban zenéltünk. Aztán jött a disco— A szim fonikusok m ellett hogyan keve korszak, a gépzene...
redtél a könnyűzene vizeire?
—H ogy éltétek ezt túl?
—A hatvanas évek Beatles korszakában ez
nem volt kérdés. Az élő, vokális zenén nőt
— Más irányba indultunk tovább. A bá
tünk fel: gitároztam és doboltam. Középis lozás helyett műsorokat szerveztünk, első
kolásként már az Origó zenekar alapító tag sorban a nagy nemzeti ünnepekhez kapcso
ja voltam. Az együttessel rövid idő alatt lódóan. Színre vittük például az István, a
hatalmas sikereket értünk el, sorra nyertük király egyik feldolgozását — ebből nőtt ki
a fesztiválokat. Egerben hatvan bandából az augusztus 20-ai tűzijáték nyírbátori ha
elsők lettünk. Fődíjként az Illéssel és az gyománya.
Echoval koncertezhettünk együtt. A „nagy”
A m egszám lálhatatlan fellépés
K om játhy György fantáziát látott bennünk.
— ???
egyikén : ham isítatlan , huncut,
Készült velünk tévé— és rádiófelvétel is, ami
kissjancsis csillogás...
1968-ban bizony óriási dolog volt.
—Valami nagy „durranást” akartunk, meg
Negyven esztendő után stílszerűen bú
kértük hát a határőröket, hogy segítsenek.
csúzott a közönségtől K iss Jancsi, a
— M iért nem lettél hivatásos zenész?
A Városháza tornyából lőttek ki rakétákat.
Talán Teátrum „nagybohóca” — aho
gyan a szín i direktor, B u zo g á n y Béla,
— Egyrészt ezen a pályán túl nagy volt a
—M indeközben tanítottál a Bethlenben..
a szó legnem esebb értelm ében, a leg  taposás, ami nem az én stílusom, másrészt
nagyobb szeretettel nevezte el. A de szüleim, az akkori szemlélet szerint, ragasz
—Igen, de ott is zeneszakkört szerveztem
cem ber 29-én m egtartott parádés elő- kodtak valami „tisztes kenyérkereső” szak a diákoknak, rendszeres „ötórai teákat” tar
szilveszteri előadáson — ahogy m on mához. így először marós lettem, majd pe tottunk. Sok tehetséges gyermekre bukkan
dani szokás — a csilláron is lógtak az dagógus. 1972-től műszaki oktatóként dol tam. A Ki Mit Tud televíziós elődöntőjéig
em berek, hol a nevetéstől, hol a m eg gozom a Bethlen Gábor Szakképzőben, ahol is eljutottak, azért nem tovább, mert két
hatottságtól könnyezve.
ma is gyakorlati oktatásvezető vagyok.
cigány fiú is volt köztük. Más világ volt...
— Már hároméves koromban a földön
— M i lett az Origóval?
—Hogyan kezdődött a Talán Teátrum tör
húzgáltam apám gitárját — neki volt a vá
ténete?
rosban először ilyen elektromos hangszere,
— A katonaság vetett véget a sikertörté
no meg saját zenekara is. A szüleim muziká netnek. 1973-ban vonultam be, de a sereg
— 1993-ban egy március 15-ei ünnepségre

program aján ló
A Vojtina Bábszínház „Kukorica János
hiteles története”úmxí bábelőadását játssza
február 26-án délelőtt 11 órától a Kulurális
Központban. Jegyeket 700 forintos áron
lehet vásárolni.
Február 27-én
este 7 órától Fábry
Sándor önálló est
jére várja a nagyér
deműt, ugyancsak
a Kulturális Köz
pontban.
A jegy ára 2900
forint.

S zilveszter
A hagyományoknak megfelelően idén is a
város főterén találkoztak Nyírbátor lakói szil
veszterkor, hogy közösen ünnepeljék az óév
elmúlását, s az újév beköszöntét. A Talán
Teátrum műsora idén a Kulturális Központ
előtti térre csalogatta a közönséget. A jeles
alkalomra összegyűlt a település apraja nagy
ja, hogy együtt ünnepeljék a 2007-es eszten
dő első perceit. Éjfélkor az egybegyűltek
pezsgős koccintással kínáltak egymásnak sze
rencsét, békét, boldogságot az előttünk álló
következő tizenkét hónapra. Jó hangulatban
töltötték ezt az éjszakát a nyírbátoriak, akik
együtt nézték a tűzijáték fényeit.

K ö zö sen k ö s z ö n tö tté k a z ú j
é ve t a belvárosban k ic sik és n a
g yok. A fe ln ő tte k e t k ö z ö s p e z s 
g ő s koccintásra is várták a s z e r 
vezők
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készültünk, amikor a próbán megjelent egy
illető. Valami zenés „Talpra magyar-produk
ciót keresett a máriapócsi ünnepségre. Ö
volt Buzogány Béla. A találkozásból közös
munka, később barátság lett. S mivel ő vég
zett színművész és rendező, egyszer azzal az
ötlettel állt elő: mi lenne, ha csinálnánk egy
színházat Nyírbátorban? „Talán” sikerülhet...
—A név is ebből a bizonytal(á)nságból
ered?
—Igen. H ittük is meg nem is, hogy meg
tudjuk csinálni, és még jövője is lehet. Béla
színészei, a szintén nyírbátori Rockiens ze
nekar, meg persze mi, összedobtuk, amink
volt. Az első előadásunk —az én szívem csücs
ke —„A tékozló fiú” című rock-opera volt.
Az apa szerepét alakíthattam benne. 72 alka
lommal játszottuk, Pakstól Záhonyig. Aztán
évente színre vittünk két-három nagyelőadást, de minden évben legalább 180-szor
léptünk közönség elé.

azt, hogy énekes színészt faragott belőlem,
és megtanított igazán tisztelni a színpadot.
Megtanított a színpadi alázatra.
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ra is tanítok, vállalkozó vagyok, szerelgetem
a város díszkivilágítását, alapítója és aktív
tagja vagyok a Lions Clubnak. Szeretek adni
—száz forintból is.

—M ost mégis elköszöntél...
VVV
—Talán mert a csúcson kell abbahagyni...
40 éve álltam először színpadra, tavaly meg
jelent egy cd-nk, amin a Bátor Dala is szere
pel. Megtisztelő, hogy zenéjét én írhattam.
Elégedettséggel, megnyugvással tekintek
vissza az elmúlt negyven esztendőre. Febru
ár 15-én töltöm be az 55. életévemet. Elfá
radtam, kellenek most már a nyugodt hét
végék. De nem unatkozom. Rengeteg filmem
és fotóm van, ezeket rendezgetem. Tovább

Hogy mi m indent adott Kiss Jancsi a
közönségnek, a bátoriaknak, a városnak —
lehetetlen felsorolni. Ebből az írásból is ren
geteg dolog kimaradt. De egy nem marad
hat ki: köszönet Nyírbátor (nem talán, ha
nem bizonyosan) legszeretetrem éltóbb
„jancsibohócának”!
Talán mégis látjuk még a színpadon...
Leviczki Márta

—A zt m ondod, kedvenc szereped az apa
<lt „A tékozló fiú ”—ban. A z életben pedig
nem lettél az...
11

—Feleségemmel (Kissné Szalon taiJu d it —
a szerk.) sokat beszélgettünk, mi lett volna,
ha örökbe fogadunk egy gyereket. Valószí
nűleg teljesen másként alakult volna az éle
tünk...
Mostanában sokat gondolkozom azon,
nem kértem-e túl nagy áldozatot tőle. Nem
i uJóm eléggé megköszönni neki azt, hogy
zenész őrületemben végig mellettem állt. A
/inpadon látott meg először, tudta, hogy
nem lehet ő az egyetlen szerelmem. Soha
nem méltatlankodott, hogy nincs egy nyug<>dt hétvégénk, mert a zene... Neki köszönlietem, hogy teljes lett az életem: Judit és a
N/inpad. Buzogány Béla barátomnak pedig

Ú jévi kon cert

—

A z u tolsó fe llé p é st kö ve tő en a város ve ze té se nevében B alla Jánosné
p o lg á rm ester is m eg k ö szö n te a 40 e szten d ő n yi szó ra k o zta tá st és k ö zé le 
t i ténykedést.

dupla előadásban

allal, tánccal, vidámsággal kezdődik az Koncerten. Január elsején első alkalommal
új eszten d ő azok szám ára, akik adott otthont a Kulturális Központ a hai i s/tvesznek az immár hagyományos Újévi gyományos műsornak —méghozzá a nagy
érdeklődésre való tekintettel
mindjárt kétszer is. Az idei ese
m ény főszervezője a Bátor
M azsorett Egyesület volt. A
nagy közönségsikert aratott ren
dezvényen fellépett a Talán Te
átrum, a Nyírbátori Koncert
fúvós Zenekar és természetesen
a Bátor Mazsorett Egyesület.
Mindkét előadáson teltház előtt
adtak számot tehetségükről a
I szín p o m p á s m ű so r e g y ik lá tv á n y o s p illa n a ta résztvevők.

D

újabb sikerek
Tizenkettedik alkalommal szerveztük meg
iskolánkban a Báthori István Matematika
versenyt 3-8. osztályos tanulóknak. A ver
senyre 16 iskolából 253 tanulót neveztek.
A diákok feleletválasztásos feladatsorral
találkoztak. Ez alatt a kísérő illetve felké
szítő tanárok egy szakmai előadáson vet
tek részt. Az előadás mottója: „Nincs olyan
egyszerű feladat, am elyet el ne lehetne
rontani. ”A z előadó: Csordás M ihály szak
vezető tanár, a Sokszínű matematika tan
könyvcsalád szerzője. Az előadást tankönyvbemutató követte.
N ém ethné Sztán Ilona
körzeti m unkaközösség vezető
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Változások
Az O rszággyűlés 2006. július 10-én fo
gadta el a 2006. évi LXI. Törvényt az
egyes pénzü gyi tárgyú törvények m ó
d osítá sá ró l. Ez tartalm azza többek
között a gépjárm űadóról szóló 1991.
évi LXXXII. Törvény módosítását, mely
alapjául szo lg á l a 2007. évi gépjárm ű
adóztatásnak.
Ez évtől gyökeresen megváltozik a személygépkocsik és a motorkerékpárok adóztatá
sa. Az eddigi önsúly alapú adóztatásról, a
teljesítmény alapú adóztatásra térünk át a
törvényi előírásnak megfelelően. Az arányos
közteherviselés és az igazságosság elve úgy
teljesülhet, ha az adóteher megállapítása a
gépjármű „értékéhez” igazodik, melyet leg
inkább a gépjármű hajtómotorjának KWban kifejezhető teljesítménye és gyártási év
szerint differenciált adómérték együttese
fejez ki. Az „értéken” alapuló adóztatás mű
ködtetéséhez szükségessé vált még az is, hogy
a korszerű környezetvédelmi követelménye
ket teljesítő személygépkocsik után biztosí
tott adókedvezmények megszüntetésre kerül
jenek. Mindezek alapján adóteher-átrende-

agépjárm

ződés következik be úgy, hogy az értéke
sebb, azaz a fiatalabb és magasabb motortel
jesítményű járművek után a jelenleginél
magasabb, míg a kevésbé értékesek után ala
csonyabb adóteherszint érvényesül.
Az alábbiak szerint alakulnak az új diffe
renciált adómértékek:
♦ Gyártási évében és az azt követő 3 nap
tári évben 300 Ft/ KW
♦ Gyártási évet követő 4—7. naptári év
ben 260 Ft/KW
♦ Gyártási évet követő 8—11. naptári év
ben 200 Ft/KW
♦ Gyártási évet követő 12—15. naptári
évben 160 Ft/KW
♦ Gyártási évet követő 16. naptári év
ben és azt követően 120 Ft/KW

(EURO II) megszűnik a 20 százalékos adókedvezmény.
Lényegesen változik a súlyos mozgáskor
látozottsághoz kapcsolódó mentességi sza
bályozás. A következő évtől csak a súlyos
mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos
mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállí
tó, vele közös háztartásban élő szülő tulaj
donában lévő, 100 KW teljesítményt el nem
érő személygépkocsi után jár a mentesség.
Továbbra is folytatódik az a gyakorlat,
hogy a gépjármű adóztatás alapja a BM ha
tósági nyilvántartása, melyben bekövetkezett
változásokról az Okmányirodák kötelező,
havi rendszerességgel biztosítanak adatszol
gáltatást. Bejelentési kötelezettsége továbbra
is a súlyos mozgáskorlátozottsággal rendel
kező gépjármű tulajdonosoknak van.

Az a u tó b u sz , a n y erg esv o n ta tó , a
lakópótkocsi és a tehergépjármű esetében az
adó mértéke továbbra is 1.200 Ft marad
minden megkezdett 100 kg után, a szokásos
adóalappal számolva. Változás még, hogy a
tehergépjárművek és autóbuszok esetében a
„4” környezetvédelmi besorolás esetén

A gépjárműadó kivetéses adónem, így
minden gépjármű tulajdonos az új összegű
gépjárműadójáról határozattal értesül. Az
adófizetési határidők változatlanok, az ed
dig megszokott rend szerint kell teljesíteni
a fizetési kötelezettséget.
Költségvetési és Adóiroda

E gy ifjú a z ifjú ságért

D u n csák P á l
Nyírbátorban az ifjúsággal való kap
csolatterem tésre m indig is nagy hang
súlyt helyeztek. Az ifjúságsegítő felada
ta, hogy kapcsolatot tartson a fiatalok
kal, s kérdéseikkel, problémáikkal hozzá fo r d u lj a n a k . J a n u á r 1 5 -tő l
D uncsák P á l ifjú ságsegítő vár m inden
fiatalt, az ajtaja m indig nyitva áll.
D uncsák Pál talán korának is köszönheti,
hogy hamar be tudott illeszkedni ebbe az
új munkakörbe, hiszen azoknak adhat taná
csot, akik vele egykorúak, vagy csak néhány
évvel fiatalabbak. Tisztában van azzal, hogy
ennek a korosztálynak milyen nehézségek
kel kell megküzdeni, mi érdekli őket, mi az,
amit örömmel tesznek, s mi az, amit nem.
Ahogy mondta, ő egy összekötő kapocs
lesz az önkormányzat ifjúsági bizottsága és

ténylegesen az ifjúság között. Nagyon sok
teendője lesz, hiszen konferenciákat, előadá
sokat, ifjúsági programokat fog szervezni,
emellett pedig tanácsadásban, ügyintézésben
is részt vesz, illetve az ifjúság bármilyen jel
legű problémájának a megoldásában segítsé
get fog nyújtani.
Sikerült a fiatalokkal megtalálni a közös
hangot, felvenni velük a kapcsolatot, de
nagy részükkel nem is kellett, hiszen már
megvolt ez a kapcsolat.
Az új ifjúságsegítő legfontosabb dolog
nak azt tartja, hogy a fiatalok először is tájé
koztatatást kapjanak arról, hogy ő, m int if
júság segítő létezik, mert tapasztalata szerint
nagy részük nem is tudja, hogy van hová
fordulni segítségért, ő t pedig bármilyen

gonddal, kérdéssel meg lehet keresni, akkor
is, ha csak egyszerűen érdeklődni szeretné
nek az önkormányzat tevékenységéről, ha
tározatokról, vagy akár a szabadidős tevé
kenységekről.
Kapcsolatot fog tartani több intézménnyel
is, m int például a Munkaügyi Központ, a
Pedagógiai Intézet, a Gyermekjóléti Szolgá
lat, hogy amennyiben szükséges, a megfele
lő szakemberhez tudja irányítani a problé
mával küszködő fiatalokat. Hozzátette, a
Művelődési Házban a Netkávézó mögött lesz
kialakítva egy iroda, ahová bármikor betér
h etn e k a fiata lo k . A tervek sze rin t
internetezési lehetőséget is teremtenek itt
számukra.
Sebestyén Tím ea

adom ány határontúliaknak
Nyírbátor város Önkormányzata decem
beri testületi ülésén döntött arról, hogy
100 ezer forinttal támogatja a Szilágysomlyói Református Egyházat.
A szilágysomlyói református templom fel
újítására felhasználható összeget kiegészítet-

te a nyírbátori református egyházközség,
akik ünnepi istentiszteletük perselypénzét
ajánlották fel. Az ünnepi istentiszteleten részt
vett a szilágysomlyói református egyház kül
döttsége, melyen M ike Zoltán szilágysomlyói
lelkipásztor hirdetett igét.
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Rehabilitációs Központ Fehérgyarmaton
Február 2-án ünnepélyes keretek kö
zött átadták a Szatm ár-Beregi Kórház
és Gyógyfürdő fehérgyarm ati szék h e
lyén újonnan kialakított, korszerű R e
habilitációs Központot. A m integy 886
m illió forint összértékű beruházás az
Európai U nió társfinanszírozásával a
Nem zeti Fejlesztési Terv keretén belül
a HEFOP 4.3 tám ogatási rendszerében
valósult meg.
A tavalyi év végén elkészült létesítmény,
.íz idei esztendő elejétől fogadja a korai re11abilitációs kezeléseket igénylő mozgásszer
vi, szív-, agyi és egyéb keringési betegeket,
v.ilamint a csontműtéten átesetteket és balosetet szenvedetteket.
A betegek által már belakott központot
dr. Rapi Katalin, az Egészségügyi Minisztéi mm szakállamtitkára adta át, aki avató be
szédében a magyar egészségügy pozitív péld.Maként említette a létesítmény létrejöttét.
/ h Vojnik Mária, a parlament egészségügyi
biz< a is.igának tagja köszöntőjében a kórház
töretlen fejlődését emelte ki. Fülöp István, a
Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédé
in’n a megye egészségügyi helyzetét javító
limios lépésnek tartotta a Központ létrejöt(ei, melyhez a kórház dolgozóinak szorgal
ma is nagymértékben hozzájárult.
Dr. Vadász Mária főigazgató ismertetőjé
ben kifejtette:
- Kezdettől fogva tudatosan törekszünk
i lei ség betegeinek szükségleteihez igazított
/<ilgáltatási struktúra kialakítására. Legújabb
<gvségünket is a fennálló, kielégítetlen ellá

A z ú j feh érg ya rm a ti R eh abilitációs K ö zp o n t im p o zá n s épü lete
tási szükséglet, az adottságok kihasználása és
a lehetőségek megragadása hívta életre. A
szükségletet a betegek magas száma és a ha
sonló intézet térségi hiánya, az adottságot a
kiváló összetételű gyógyvíz és kórházi gyógy
fürdő, valamint egy felújításra váró kórhá
zi épület, a lehetőséget pedig a pályázati
forrás elnyerése jelentette. A Központ a ko
rai utókezeléssel biztosít nagyobb esélyt a
felgyógyulásra, az ismételt munkába állásra,
vagy ha ez nem lehetséges, akkor az önálló
életvitelhez nyújt segítséget. A 80 ágyból 20

hagyományteremtő ünnepség a szakrendelőben
A/ intézmény nyírbátori szakrendelőjében
cl só alkalommal tartottak karácsonyi ünnep
s é g e t , melyet dr. Vadász Mária főigazgató
nyitott meg, majd Ballajánosné polgármesici a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürd< i cs az önkormányzat együttműködésének
lat ható eredményeit említve értékelte az el
teli időszakot, s örömét fejezte ki a színvou.1 1emelkedéséért, a lakosság számára nyújii egészségügyi szolgáltatások szélesítéséért.
A/ ünnepi műsort az Egyesített Óvodai
11 téz menyek hagyományőrző csoportjának
el- adása (képünkön), majd a Tinódi Lantos
Se • tyén Alapfokú Művészeti Iskola és Allu ai >1uíz pedagógusainak kamarazenekara szí
nesítette.
A/ ünnepséget kellemes hangulatú együttIf k<ivette, melyen a dolgozók a saját maguk
Itéw iui ie süteményeket is elfogyasztották.

ágy kardiológiai, 20 ágy stroke és más ér
rendszeri, míg 40 ágy klasszikus mozgásszer
vi betegek ellátását biztosítja.
Az ünnepi köszöntők, beszédek után kö
vetkezett az épület felavatása, majd a jelenle
vő vendégek megtekintették a felújított in
tézményt. Az épület bejárását követően dr.
TilkiAttila, Fehérgyarmat polgármestere, or
szággyűlési képviselő a közös akarat és együtt
működés jelentőségét kiemelve kívánt jó
egészséget és jó munkát a kórház dolgozói
nak.
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Fórum civileknek
Nagy érdeklődés kísérte azt a január segítséget ajánlottak azok kidolgozásában is.
A program szakmai segítői Szlovenszki
11-én tartott fórum ot, amelyet dr. Sza
bó Éva országgyűlési képviselő kezde Lászlóné, a Segítőkész 2003 Szociális Egye
m ényezett civil szervezetek szám ára sület elnöke és Cseh Sándor; a RÉV Alapít
vány elnöke voltak.
Nyírbátorban.
A mintegy két órás együttgondolkodás
A program célja, hogy a civil szervezete során a résztvevők betekintést nyerhettek a
ket tájékoztassa azokról a pályázati lehetősé jelenlegi hazai és nemzetközi pályázatok ál
gekről, amelyek segítségével elérhetik céljai tal nyújtott lehetőségekbe.
A nagy érdeklődésre való tekintettel ezen
kat. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy
a civil szervezetek az információhiány kö túl kéthavonta megrendezik majd a fórumot.
A programnak a Nyírbátori MSZP iroda ad
vetkeztében lemaradnak a lehetőségekről.
A fórum on a térségben található alapít otthont (Nyírbátor, Madách u. 28.), ahol a
ványokat és egyesületeket nemcsak informál legfrissebb információk mellett újabb előadók
ták az aktuális pályázatokról, de gyakorlati kal nyílik lehetőség az eszmecserére.

Nyírbátor Város Ö nkorm ányzata

a volt
T ű z o ltó lak ta n y át
(Nyírbátor, Táncsics u. 6. sz.)
nyilvános, kétfordulós árverésen
értékesíteni kívánja.
K ikiáltási ár: 28 m illió forint
Az ingatlan közművesített, 2760 m2
össztérmértékű
334 m2, 251 m2, 264 m2-es épületekkel.
Az árverésen való részvétel feltételei
előzetes telefonos egyeztetés után térítésmentesen átvehetők a Polgármesteri
Hivatal (Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.)
Új épület, 1-2-3-4-5. sz. Irodájában.
Az ingatlan megtekinthető
2007. február 19-én 10-12 óráig.
B eadási határidő:
2007 . február 23. (péntek) 13.00 óra
Telefon: 42/281-046/161-es mellék

m ozim űsor
Február 16. péntek: Casino Royal (ame
rikai akció-thriller)
17. szombat: K is csávó ( amerikai ak
ció-vígjáték)
23. péntek: Az ember gyermeke (ameri
kai sci-fi thriller)
24. szombat: Nagyon vadon (amerikai
családi rajzfilm)
Az előadások este 6 órakor kezdődnek,
jegyek 700 forintos áron kaphatók.

E gyütt könnyebb
a változó korban is
—

Március Tjén alakul meg Nyírbátorban a
Menopauza és Oszteoporózis Klub. Az ala
kuló ülést a Báthori-Várkastély I. emeleti
előadójában rendezik a szervező SzatmárBeregi Kórház és Gyógyfürdő vezető szak
emberei.
A havi rendszerességgel tervezett klubfog
lalkozásokon előadásokra és ezt követő kö
zös megbeszélésekre invitálják az érintett
nőket és asszonyokat, segítve a változó kor
ral járó tünetek és a gyakori csontritkulás
veszélyeinek megismerését, azok megelőzé
sének, enyhítésének lehetőségeit.
A klubtagok életét közös programok szer
vezésével teszik színesebbé, igény esetén pe
dig csontritkulást megelőző tornafoglalko
zásokat is tartanának. Az előadásokat a
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő or
vosai és szakdolgozói, ill. külső előadók biz
tosítanák. A klub működését segítené a Fe
hérgyarmati Menopauza Egyesület.
A változókor nőknél, elsősorban az 50 év
körüli korban jelentkezik, melyek élettani
változások, de gyakran okoznak kellemet
len tüneteket. Ezek közös megbeszélése, fel
dolgozása, megfelelő életvezetéssel csökkenthetik a panaszokat.
Az előadásokon kiemelten szeretnénk fog
lalkozni a csontritkulással, korunk „néma
betegségével”, melyek panaszokat már csak
előrehaladott esetekben okoznak, csigolya
összeroppanásoknál, töréseknél. A csontrit
kulás a rizikócsoportokban szűrhető, indo
kolt esetben kedvezményes gyógyszerekkel
kezelhető.
Szakrendeléseinken a betegek kivizsgálásra
gondozására lehetőség van, melyet a klub tag
jai is igénybe vehetnek — tájékoztatta szer
kesztőségünket dr. Szőke József, a kórház Szü
lészet-Nőgyógyászati Osztályának vezetője.

anyakönyv
2006-ban Nyírbátorban 158 gyermek
született, 142 lakos hunyt el, és 95 ifjú
pár kötött házasságot.
E lőző lap szám u n k m egjelenése óta
születtek:
Szabó Gréta (Szabó János, Rubóczki Zsu
zsanna), TallódiAliz (Tallódi András, Haraszi
Edit), Farkas Viktória (Farkas Róbert, Varga
Ildikó), Papp Nóra (Papp Géza, Fülöp Enikő),
Czirják Petra (Czirják Sándor, Vályogos Ad
rienn), M olnár A rnold (Molnár Edvárd,
Csordás Mária), M iterliAttila Máté( Miterli
Attila, Bartha Ágnes), Bradács Boglárka (Bradács Ákos, Hunyadi Henrietta), Váradi Evelin
(Váradi Gusztáv, Nagy Aranka), Szász Dániel
(Szász Tamás, Szabó Nikoletta), Pataki Vivien
(Pataki Zoltán, Varga Renáta), Nagy Dorka
Katalin (Nagy Krisztián, Karóczkai Orsolya),
Szilágyi Tünde (Szilágyi Sándor, Farkas Tün
de), Szathmári Anna (Szathmári János, Petróczki Éva), Bucskó Balázs (Bucskó János, Maroda Eleonóra), Nagy Kinga (Nagy Imre,
Fekete Nóra), Szedlár Richárd (Szedlár János,
Király Katalin), Sinka Dávid (Sinka János,
Dudik Szilvia), Kovács Martin (Kovács Tibor,
Jóni Gizella), Kerekes Zalán (Kerekes Miklós,
Puholla Mária), Farkas Zsuzsa (Farkas Béla,
Rézműves Edina), Szilágyi Vince (Szilágyi
Vince, Varga Eszter), Pólyák Balázs (Pólyák
Tibor, Kozma Anikó), Vass Máté (Vass Mi
hály, Bakonyi Tímea), Farkas Anita (Farkas
Sándor, Páskuly Anita), Bulyáki Tamás (Bulyáki Sándor, Csikós Erika), Páskuly Virginia
(Páskuly Ferenc, Csiki Bernadett), Angyal
Bence Zsombor (Angyal Attila, Aranyics
Krisztina), Nagy Hanna (Nagy Attila, Vadon
Hajnalka), Kosa Dávid (Kósa Balázs, Birtok
Csilla).
Elhunytak:
Lamos János, Bakó József, Szilágyi
Dezsőné, Palicskó Ferencné, M irolovics
László, Jakab Sándorné, Csala Andrásné,
Rádi Sándor, Vágó Sándor, Pántos Sándor,
Bodnár István, Mázló Lajosné, Here Lász
lóné, NagyJánosné, Kondor Józsefné, Bécsi
Andrásné, Varga Albert, Perjési Józsefné,
Pásztor Györgyné.
Házasságkötés nem történt.

m egszűnik
Kapacitáshiányra, és a csekély érdeklő
désre hivatkozva a Nyugdíjbiztosítási Igaz
gatóság március elsejétől megszünteti ki
helyezett nyírbátori ügyfélszolgálatát.
Nyugdíjfolyósítási ügyekkel ezentúl az
Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítás
Nyíregyházi Igazgatóságához kell fordulni.
Az ügyfélfogadás rendje: hétfőn 8-tól 17
óráig, keddtől csütörtökig 8-tól 14 óráig,
pénteken 8-tól 12 óráig.
Címük: Nyíregyháza, Szabadság tér 4.
Telefon: 42/551-500.
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Lezárult a bűnmegelőzési program
Január 30-án zárult le az önkorm ány a drogmegelőzés, a közbiztonság növelése talkorúakra leselkedő veszélyekre történő
figyelemfelhívás. Július 24-e és 30-a között
zat bűnm egelőzési program ja, m elyet érdekében.
Az önkormányzat 2006-ban sikeresen pá bűnmegelőzési-rendvédelmi tábort szervez
.1 rendőrséggel együttm űködve vég ez
tek. Az öt évre szóló bű nm egelőzési lyázott a Belügyminisztérium Országos tek a Városi Campingben, ahol közel 50
koncepciót a képviselőtestület 2005-ben Bűnmegelőzési Központja által meghirde gyermek vett részt. A nyírbátoriak mellett a
tett pályázatra. A pályázat céljai között sze romániai Szilágysomlyóból és Nagykároly
fogadta el.
repelt a családon belüli erőszak visszaszorí ból, valamint a lengyel Rawa Mazowiecka
Az elmúlt években több intézkedést is tása, a lakókörzet biztonságának erősítése, a városokból is érkeztek diákok.
A szülők részére szervezett programokkal
végrehajtottak a város közbiztonságának gyermek és ifjúsági korosztály védelme. A
növeléséért, a gyermekek védelméért, a la- projekt megvalósításában fontos szerepet azt kívánták érzékelhetővé tenni, milyen
l<i isság közérzetének javításáért. Különösen töltött be a Városi Rendőrkapitányság, de súlyos feladat a bűnmegelőzés, s ebből egyet
nagy hangsúlyt fektettek a gyermek- és ifjú segített a Nyírbátori Határőrigazgatóság, a len felelősségteljes szülő sem vonhatja ki
sági korosztályban a megelőzésre, illetve a helyi Polgárőrség, valamint a városban mű magát. A pedagógusoknak is szerveztek ren
dezvényeket, hogy a pedagógusi munkában
kommunikáció javítására, a megfelelő infor ködő nevelési- oktatási intézmények.
mációáramlás biztosítására. A célok elérése
Nagy érdeklődés kísérte a „Sulizsaru” vá is nagyobb szerepet kapjon a megelőzés, a
<ölekében az önkormányzat mellett műkö rosi diákkört, melyben 12-14 éves gyerekek helyes magatartásmód közvetítése.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
di k egy Közszolgálati Bizottság, létrehoztak vettek részt. A program során a tanulók
gy Bűnmegelőzési-és Közbiztonsági Bizott különböző szituációs játékokban, versenye együttműködve több, mint félszáz érdeklő
ságot, s megszerveztek egy Közbiztonsági ken, vetélkedőkön vettek rész. A törekvések dő hallgatta végig az előadásokat, olyan té
Kt '/.alapítványt is, melynek keretében az ala között szerepelt a pozitív rendőrkép kiala mákban, mint például: mit lehet tenni a bűnp i i vány évek óta nyári táborokat szervezett
kítása, a szabályok betartására nevelés, a fia- megelőzésért, a közbiztonság megtartásáért.

A nyugdíjas fogyasztók védelmében
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíi. Szövetségnek 2005-ben alakult meg a foisztóvédelmi tagozata, melynek célja se,Mscget nyújtani a nyugdíjasoknak a fogyaszióvédelemmel kapcsolatos panaszok, kérdé
sek útvesztőiben. A tagozat három irányú
munkát végez. Egyrészt hat város nyugdíjas
' sületének képviselői részére 2006-ban
(.irtottak egy 25 órás fogyasztóvédelmi tan
ti 4vamot, ahol a résztvevők tájékoztatást
k.i| >tak a fogyasztóvédelmi szervekről, hatás■'i ükről és az alapvető jogszabályok előírásm ól. Másrészt 51 nyugdíjas egyesületnél
tartottak tájékoztató előadást, illetve minden szerda délelőtt fogadónapot tartanak
N\ íregyházán, a Damjanich u.2-4.szám alatt,
ahová személyesen, és levélben is fordulhat
n a k kérdéssel az érdeklődők.
Nyírbátorban a Nyugdíjas Értelmiségiek
I gyesülete részéről a tanfolyamon részt vett
kft nyugdíjas vállalta, hogy a Polgármesteri
I h vatalban m inden csütörtökön 9-11 óráig
/<gadják a fogyasztókat, azokat a nyugdíja

sokat, akiknek kérdéseik vannak (jótállással,
szavatossággal, közüzemi szolgáltatással kap
csolatban felmerült problémák megoldásá
ban), minden hónap utolsó csütörtökén
pedig a megyei szövetség fogyasztóvédelmi
tagozatvezetője, Iván László várja az érdek
lődőket.

szuperm arket

D e c e m b e r 19-én m eg n y ito tta
k a p u it városunkban a S par á ru 
ház

szilveszteri „m eglepetés” :

F élm illiós k á r
Ismeretlen tettes ellen indult eljárás, aki
december 27-én egy nyírbátori nyitva ha
gyott tárolóból eltulajdonított egy kék szí
nű Csepel-Camping típusú kerékpárt. A
lopással okozott kár kb. 6 ezer forint.
Ismeretlen tettes —kihasználva azt, hogy
a tulajdonos nem tartózkodott otthon —,
felfeszítette a lakatot egy nyírbátori lakás
ban, ahonnan egy mobiltelefont lopott
el. A lopással okozott kár 15 ezer, a ron
gálással okozott kár 2 ezer forint.
Szintén a sértett távollétében törtek be
szilveszter éjjelén egy nyírbátori lakásba,
ahonnan műszaki cikkeket vittek el. A lo
pással okozott kár kb. 500 ezer forint, a
rongálással 10 ezer forint.
Egy nyírbátori fiatalember ellen indult
eljárás, aki január 3-án az esti órákban
Nyírbátorban, a Szabadság téren ittasan
vezetett egy személygépkocsit, amikor a
rendőrjárőr igazoltatta. Vezetői engedé
lyét a helyszínen bevonták a rendőrök.

citrom és szaloncukor
„A/ Önkormányzatok és a Rendőrség együttimiködésén alapuló bűnmegelőzési progra
mok megvalósításának támogatása” című
pmjektben 2006. december 21-én a városi
■li.ikorjárat keretében a jelentkező diákok,
ích i szítésüket követően, közlekedési akció

ban vettek részt. Azon gépjárművezetők, akik
a KRESZ szabályait betartva közlekedtek
szaloncukrot, akiknél valamilyen szabályta
lanságot állapított meg az intézkedő rend
őr, citromot kaptak a gyerekektől. Az ellen
őrzés alá vont személyek visszajelzéseik alap

ján kellemes élményként élték meg a közös
akciót. Szintén ennek keretében 2007. janu
ár 16-án és 18-án a Nyírbátorban működő
nyugdíjas klubokban tartottak előadást az
időskorúak sérelmére elkövetett bűncselek
mények megelőzésének lehetőségeiről.
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M otoros
Egyesület
A motorosokat lehet szeretni, nem szeretni,
de megmozdulásiakat figyelmen kívül hagy
ni nem lehet. A szabadidő eltöltésének ez a
kalandos formája egyre népszerűbb. Kortól,
nemtől, vagyoni helyzettől, társadalmi, poli
tikai hovatartozásról függetlenül órákat, na
pokat tudunk eltölteni a legnagyobb egyetér
tésben. Országhatárokon átnyúló barátságok,
üzleti kapcsolatok alakulnak ki, magányos,
olykor „lecsúszott” emberek találnak maguk
ra az új társaságban. Nálunk a központi téma
a motor és a motorozás — ebből a témából
pedig kifogyhatatlanok vagyunk.
Évek óta a városunk bluesfesztiválja mellé
motoros-találkozót szervezünk, ami a város
és a környék egyik jó hangulatú, színvona
las rendezvénye. A többezres tömeg bizo
nyítja, hogy a város apraja-nagyja is szereti
a csillogó-villogó kétkerekűeket.
2006 végén elérkezettnek láttuk az időt,
hogy szervezett formát adjunk rendezvénye
inknek és céljainknak. Létrehoztuk a K eleti
M otoros Egyesületet. A szervezet célja nem
csak a közel 100 nyírbátori motoros, ha
nem a térség, a régió motorosainak egység
be tömörítése, érdekeinek képviselete, a fia
talok nevelése (nem kell az első napsütéses
hétvégén összetörni magunkat). Cél a me
gyéken átnyúló segítségnyújtás megszerve
zése, karitatív tevékenység és persze közös
programok, túrák szervezése. Nagy sikere
van a kezdeményezésnek. Sok az ötletgaz
dag, tettre kész motoros. Tevékenységünk-

R eneszánsz farsang
Reneszánsz farsangi felvonulásra invitálja
a város lakóit a nyírbátori önkormányzat
és a Kulturális Központ. A szervezők azt
szeretnék, ha minél többen vállalkoznának
arra, hogy korhű jelmezbe bújnak.
Február 24-én délután 4 órakor indul a
karneváli menet a Báthori ABC parkolójá
ból a Báthori-Várkastély udvarába, ahol kéz
művesektől lehet ellesni a korabeli mestersé
gek csínját-bínját.
A jelmezverseny —gyerekeknek és felnőt-

teknek egyaránt —délután fél 5-kor kezdő
dik. Az elbírálásnál előnyt jelent a korhű
öltözék, a korhoz köthető történelmi ese
mény interaktív megjelenítése, vagy guruló
felépítmény alkalmazása.
Amíg a zsűri dönt a pénznyeremények és
értékes ajándékok odaítéléséről, reneszánsz
furulyás előadás szórakoztatja a nagyérde
műt, akik egyébként szavazhatnak is — a
különdíjról. Jelentkezni február 16-ig lehet
a Kulturális Központban.

K a la n d , s z e r e le m ,
fe lsü lé se k és ren g eteg
m óka, kacagás. E z j e l 
le m e z te a b u d a p e s ti
S za b a d Ö tle te k S zín 
h á zá n a k előadását, a
„ M e k k m e s te r m e 
n y e g z ő je ” cím ű da ra 
b o t. F e b ru á r e lse jé n
íg y B arika M a rik á ró l
é s a m á r j ó l is m e r t
e z e r m e ste rrő l, M e k k
E le k rő l s z ó lt m inden,
legalábbis a K ulturális
K ö z p o n t szín p a d á n .
A z ó r iá si é rd ek lő d ésre te k in te tte l a
szín p a d i m ese-m usicalt h áro m szo r is
já ts z o ttá k , íg y k ö z e l 1200-an é lv e z 
h e tté k a szó ra k o zta tó történ etet, és
a m ű v é sze k (M ekk)m esteri já tékát.

Együttműködésben a Kölcsey Televízióval

KÖLCSEY

LAPCSOPORT

B alkány (B alkányi Beszélő), N agyhalász
(N agyhalászi H írla p ), N y írb á to r (B átor),
N y írm a d a (M adai H írek),
Vaja (Vajai H íra d ó ),
V ásárosnam ény (Új Beregi Élet)

h ttp://www. kolcseytv. h u /
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Nyírbátor város önkormányzatának lapja
Szerkesztőség: P o lg á rm este ri H iv a ta l
4300 N y írb áto r, Szabadság té r 7.
Telefon: (42) 281-042, Fax: 281-311
M egjelenik a H e ti Szó Plusz Bt. g o ndozásában
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.
Felelős kiadó: U rb á n Lajos

F e le lő s s z e r k e s z tő : L e v ic z k i M á rta
N y o m ta tá s:
Z sZ sG R A N D K ft. — B átori N y o m d a
4300 N y írb áto r, Bajcsy-Zsilinszky utca 94.
Fv.: Nagy István 4.2.13.2.

kel próbáljuk a motorosokról alkotott ké denki a környék eseményeiről, céljainkról.
pet még szebbé, elfogadhatóbbá tenni. Várjuk a hozzászólásokat — és persze az új
tagokat!
Internetes honlapot nyitottunk:
Vigh Béla elnök
www.keletimotorosok.hu
Keleti
Motoros
Egyesület
címmel. Itt részletesebben informálódhat min-
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