Március 15-e—közös ünnepünk
„M íg m agyar él, m íg szabad em b er é l e
honban, k egyelettel fognak visszagondolni
ez évre, annak történ elm ére és történetalko
tó alakjaira. ” (Jókai M ór)

Kedves N yírbátoriak!
Kedves Városlakók!
Március 15-e mindannyiunk számára
közös ünnep. Minden nemzet életében
vannak fordulópontok, amelyek hosszú
időre kijelölik annak sorsát. Számunk
ra ilyen március 15-e.
Nem nehéz látni, hogy milyen mélyen gyö
kerezik a magyar közgondolkodásban 184849 emléke. Elég, ha egy településen végig
megyünk, biztos, hogy találunk egy Kos
suth vagy egy Petőfi utcát. De nemcsak az
utcák nevében, hanem az élet szinte min
den területén találkozhatunk a 48-as résztve
vők neveivel, a pénzérméken, a középületek
elnevezésében.
Az 184849-es forradalom és szabadságharc
159. évfordulóját ünnepli most a magyar
nemzet. Bár messze vagyunk már azoktól az
évektől, de üzenetei most is érvényesek.
S mivel ünnepelhetjük ez idő szerint leg
méltóbban? Őszinte visszaemlékezéssel, fel
idézve az 1848-49-es forradalom és szabad
ságharc történéseit, okulásul a jelennek, és
örök tanulságul a jövőnek.
Mit mondhatunk el 1848-ról? Magyar sa
játosság, hogy az 1848-as forradalom Pesten

és Budán vér nélkül győzött. Ugyanezen a
napon, március 15-én indult el az ugyan
csak békés Pozsony városából az a gőzhajó,
mely az országgyűlés küldöttségét és az or
szággyűlés forradalmi kívánságait vitte Bécsbe. Bécs és Pest forradalmi eseményei, az
országgyűlés által megfogalmazott kívánsá
gok megtették hatásukat, eredménnyel jár
tak. Az átalakulás menete nemcsak békés,
hanem törvényes is volt.
Szabadság, egyenlőség, testvériség! Ez az a
három szó, mely sok országban véres pol
gárháborút robbantott ki. Nálunk mégis
győzött a forradalom vér nélkül? Az egész
ország változást akart, az egész nemzet —
aminek az értelmiség az élére állt. Az ország
népe saját országgyűlést, saját kormányt akart
saját fővárosában: Pest-Budán.
Ismerjük a Pest-Budán történteket, Landerer nyomdájának elfoglalását, a Nemzeti
Múzeum előtt az esővel mit sem törődő
tömeget, a Táncsicsot kiszabadító, s a Hely
tartótanács elé vonuló fiatalokat. A sajtósza
badság tényleges megvalósításával kezdődött
és a magyar törvények által soha el nem is
mert cenzúra áldozatának kiszabadításával
folytatódott a forradalom, amely vér nélkül
ért el komoly eredményeket.
Ezen a napon a magyar szabadságharc
kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé
vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabad
ság utáni vágyát fejezi ki. Emlékezzünk együtt
erre a jeles napra!
Balla Jánosné
polgármester

sik erek

Elismerés Nyírbátornak

B alla Ján osn é polgárm ester,
és az Év Építésze, Bán Ferenc

Az Év Ingatlanos Projektje III. Díját kap
ta Nyírbátor város fejlesztéseiért, a BáthoriVárkastély és a Kulturális Központ megva
lósításáért. A gazdasági újságírók szavaza
tai alapján a kategóriában egy budapesti
lakópark, és Miskolc város előzte meg. Az
Év Építésze pedig az a Bán Ferenc, aki a
Kulturális Központot tervezte.
A díjat február 23-án, a 10. Budapesti
Lakásvásár megnyitóján rendezett díjki
osztón vette át Balla Jánosné polgármes
ter, és az Év Építésze, Bán Ferenc.
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(Ü n n epiprogram a 8.oldalon)
G áb o r D énes D íja t k a p o tt
dr.Petis Mihály, a BA TORCOOP
Szövetkezet elnök-igazgatója.
A z elism erő oklevelet K iss Péter
m unkaügyi m in iszter a P arla
mentben adta át.
Gólyalábas mutatványosok vezették a mas
karás karneváli menetet N yírbátor főterétől
a Báthori- Várkastélyig február 24-én, az önkorm ányzat és a K ulturális Központ első, ha
gyom ányterem tő reneszánsz farsangi m ulat
ságán. (Bővebben a 8. oldalon.)
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Legyen Ön is m illiom os!
A népszerű TV-vetélkedő százezreket érő
kérdése volt a minap, hogy mióta van vá
lasztójoguk a nőknek Magyarországon?
A helyes válasz 1918. és feltételként a be
töltött 24. életév, és az írni-olvasni tudás
szerepelt.
Van-e ehhez köze, hogy hazánkban elő
ször 1914-ben ünnepelték először a Nőna
pot?
Van-e ehhez köze, hogy éppen 150 éve,
március 8-án, New Yorkban 40 ezer textiles
nő sztrájkba kezdett jogai érvényesítéséért,
melynek emlékére 1910-ben hivatalosan is a
Nők Napjává nyilvánították ezt a napot?

s igaza van.
T udnak lá 
gyak, de ke
mények is lenn i, tudn ak
lenn i tü rel
mes kivárók,
de lendületes
kezdeménye
zők is, tudnak
lenni bölcsen
engedők, de
harcosan el
le n álló k is,
Németh Attila
m ik ö z b e n
egyetlen pilla
natra sem szűnnek meg összetéveszthetetle
nül nők lenni.
Tudom, hogy amit Önök nap, mint nap
tesznek értünk, az Önöknek természetes és
sajnos sokszor nekünk is annak tűnik. Csak
akkor vesszük észre, hogy nem az, ha nincs
vacsora, tiszta ruha, egyest kapott a gyerek,
vagy nincs befizetve a csekk.
Ilyenkor jut eszünkbe a „millió, millió
rózsaszál...” és ilyenkor nehezebb a szavakat
köszönetté formálni, hogy hálánkat, hódo
latunkat kifejezzük.

Bizonyára igen! Miért kellettcsaknem félévszázados állhatatos küzdelem ahhoz, hogy
legalább egy nap legyen az évben, amikor
rájuk figyel a világ?!
A Nőnap ünnep számunkra is. A tavasz,
a fény, a remény, a kikelet hordozója, ünnépeink sorát nyitja március 8-a. Kedves
kötelességünkre figyelmeztet ez a nap, amikor kifejezhetjük elismerésünket Önöknek
beláthatatlan, egyszersmind megunhatatlan
sokféleségükért.

K eJyes N yírbátori H ölgyek!

„A n ő jellem ében m in d ig van valami, am it
e g y férfi sem tu d m egérten i”—írja Moore,

*

Legyenek Önök is milliomosok! Legyen
részük millió szeretetben, hálában, megbecsülésben!
Szerezzenek Önöknek m illió örömteli
pillanatot szeretteik, gyermekeik, unokáik,
férjük, kedveseik, munkatársaik, s ne csak
március 8-án, hanem ma és holnap is!

N evükben is k öszönti Ö nöket
Németh Attila
alpolgármester

A dán gyógyászati segédeszközöket gyártó Coloplast új, N yírbátorban
épülő gyáregysége a ja n u á r 2 5 -i alapkőletétel óta nagy erőkkel folyam a
tosan épül. A z első körben felvételt n yert dolgozók m árcius 5-én kezd
ték meg a betanulást a tatabányai gyárban.

v izitdíj

V izsgálat
h árom százért
Az egészségügyi reform keretében
február 15-étől a járóbeteg szakel
látásban vizitdíjat, a fekvőbeteg szak
ellátásban kórházi napidíjat vezet
tek be.
A vizitdíj mértéke 300 forint, amelyet
a szolgáltatás igénybevétele előtt kell befi
zetni. Ha a beteg ugyanazon a napon
több járóbeteg szakellátást vesz igénybe,
a 300 forintos vizitdíjat csak egyszer kell
megfizetni.
A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfür
dő Nyírbátori Szakrendelőjében az 1.
számú vizitdíj befizető helyen, a betegfelvételi helyiségben vásárolhatják meg a
betegek a vizitdíj nyugtákat, valamint a
gyorsabb ellátás érdekében 5 alkalomra
szóló, a járóbeteg ellátás igénybevételére
jogosító vizitbérletet is vásárolhatnak. Az
5 alkalomra szóló bérlet ára /5<?0forint.A
bérlet előre, és a beteg megbízottja által
is megvásárolható. A vizitbérlet érvénye
sítése az első szolgáltatás igénybevételekor
történik, ezt követően már nem ruház
ható át.
Emelt összegű, 600 forintos vizitdijat
kell alkalmanként fizetnie a biztosított
nak, amennyiben az ellátást nem annál a
járóbeteg szakellátónál veszi igénybe, aho
vá a beutalója szól, valamint ha a csak
beutalóval igénybe vehető járóbeteg szak
ellátást beutaló nélkül veszi igénybe.
Az emelt összegű vizitdíj megfizetésé
nek kötelezettsége vonatkozik a vizitdíj
alól mentesekre is, a 18 éven aluliak kivé
telével. Az emelt összegű vizitdíjat fize
tők naponta csak egy szakrendelést vehet
nek igénybe.
Beutaló nélkül laborvizsgálat és képal
kotó diagnosztikai ellátás emelt összegű
vizitdíj ellenében sem végezhető el.
A kórházi ellátásért 300 forint napidí
jat kell fizetni, de ha a beteg nem a terü
letileg illetékes intézményben kéri a keze
lést, illetve szabad orvosválasztás esetén
további részleges térítési díjat köteles
megfizetni. Ezért azok a nyírbátori lako
sok, akik a Szatmár-Beregi Kórházban
szeretnék kezeltetni magukat, minden eset
ben kérjék a beutaló orvostól, hogy tün
tesse ezt fel a beutalón. így ugyanis men
tesülnek az emelt napidíj, illetve a több
letköltség megfizetése alól. A vizitdíj és
napidíj alól mentességet élvezők köre
meglehetősen széles, és még változóban
van, a befizetés előtt érdemes egyénre sza
bottan érdeklődni a kötelezettség felől.
További információkat következő lap
számunkban közlünk.
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K özel kétm illiárd
Kistérségi programindító tanácskozást
kezdeményezett Gyurcsány Ferenc mi
niszterelnök, melyet január 12-én Bu
dapesten a Parlament Vadásztermében
rendeztek meg. A program ra B allá
Ján o sáé polgármester a Nyírbátor és
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke kapott meghívót. Hogy
mi volt ennek a célja, és milyen fel
a d a to k ró l tá rg y a lta k , a rr ó l B a lla
Ján o sáét kérdeztem.
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kistérségnek

intézményfejlesztés projektlistáját a társulási
tanács elfogadta. A következő 7 éves terve
zési ciklusban a nyírbátori térség felzárkóz
tatására 1 milliárd 980 millió forint áll ren
delkezésre.
—M ire szeretné ezt a p én z t fordítan i a
kistérség?
— Egyeztetés van abban, hogy a térség
ben kiemelt szerepet kapjon az egészségügyi
ellátás javítása, Térségi Egészségcentrum lét
rehozása. Ugyanilyen fontos az alapfokú
oktatás feltételrendszerének a javítása, hisz a
felzárkóztatás záloga éppen a képzés, a jó
színvonalú nevelés esélyegyenlősége. A tele
pülések az óvodai ellátást önállóan oldják
meg, ez a továbbiakban is így marad. Az
általános iskolai nevelést azonban csak a
társulások keretében kialakuló iskola-centru
mok lesznek képesek megoldani.

—A meghívást térségi elnökként kaptam.
A találkozón —ahol 28-an vettünk részt, a
hátrányos helyzetű kistérségeket képviselve
—meghirdették a „zászlóshajó” programot,
mely szerint a kormány célzott programo
kat indít a nehéz helyzetben lévő kistérségi
települések problémáinak átfogó kezelésére, a
vidéki kisvárosok—térségcentrumok versenyképességének javítására. Erre a kiemelt célra
120 milliárd forintot szán a kormány, ami
—Ez az, am ire N yírbátor m ár m egtette
Bajnai G ordon kormánybiztos tájékoztatása
szerint 2007-2013 között az Új Magyarország az előkészületeket.
Fejlesztési Terv és a Vidékfejlesztési terv kere
—Igen, megkezdődött az alapfokú okta
tein belül az ágazati és regionális operatív prog
tás teljes rendszerének átalakítása, éppen a
ramokon keresztül érhető el.
gazdaságosabb fenntartás, az intézményi fel
—M ely területekre k oncentrál a p rogra m i újítás és a képzés színvonalának fejlesztése
érdekében. A kistérség települései között az
—Komplex módon egyszerre kezeli az inf önkormányzati feladatellátás több területén
rastrukturális hiányosságok, az alacsony kép jött létre eredményes együttműködés.
zettség, az ebből is eredő munkanélküliség,
—Nemcsak az oktatásban, hanem szociális
illetve a minőségi oktatás hiányát. Az Észak
alföldi Régió már elkészítette az akcióter téren is kialakult m ár az együttm üköd és.
vét, aminek társadalmi vitája éppen a mi
—Valóban, 2007. január 1-től önálló in
kistérségünkben kezdődött. A településeket
leginkább érintő kérdésekben az oktatás — tézményt alapított a Kistérségi Tanács a szo
nevelés, egészségügy, szociális és közösségi ciális és pedagógiai szakszolgálat feladatellá-

B alla Ján osn é
tására. Ez a szolgáltatás minőségének javítá
sa mellett költségkímélőbbnek bizonyult
minden társult település számára, sőt a ki
sebb lélekszámú településeken hiányzó ellá
tást pótol. Ugyancsak a társulás keretein be
lül látja el a 20 település a belső-ellenőrzési
feladatokat, 15 település esetében a munkaszervezetben dolgozó szakemberekkel, 5 te
lepülés pedig külső vállalkozással. A társu
lásban ellátandó kötelező feladatok, az egész
ségügyben az orvosi ügyeleti rendszer mű
ködtetésében rendelkezünk a legtöbb tapasz
talattal, ezt több mint egy éve pályázaton
kiválasztott vállalkozás végzi. Az elmúlt ta
nácsülésen áttekintettük a központi orvosi
ügyelet működését, az itt felmerült problé
mák további egyeztetést kívánnak.
A Zászlóshajó programnak köszönhető
en a kistérségi együttműködésben további
kihasználható lehetőségek nyílnak. A kor
mányzat részéről is kiemelt támogatásban
részesülnek a társulások, a települési önkor
mányzatok működési forrásait kímélve.
Leviczki Márta

az esélyegyenlőség jegyében

Támogatni a fogyatékkal élőket
A Nyírbátor és Vonzáskörzete Több ken keresztül az esélyegyenlőség biztosítása.
A Támogató Szolgálatok szolgáltatásai va
célú Kistérségi Társulás Támogató
Szolgálatokkal segíti a fogyatékkal élő lamennyi fogyatékossági csoportba tartozó
személyre kiterjednek: siketek és nagyothal
ket.
lók, vakok és gyengénlátók, értelmi vagy
A Támogató Szolgálatok speciális alapel mozgásszervi fogyatékkal élők, autisták és hal
látási feladatokat látnak el, melynek célja a mozottan sérült embereknek segítenek.
A rászorulók információs szolgálatot, szál
fogyatékkal élő személyek önrendelkezésén
alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, lító szolgálatot vehetnek igénybe, de szemé
elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgálta lyi segítségnyújtásban is részesülhetnek.
A szolgáltatás az ügyfél, vagy törvényes
tások elérésének segítésével, valamint önál
lóságának megőrzése mellett a lakáson be képviselőjének kérelmére, az intézmény, a
lüli speciális segítségnyújtás, s mindeze háziorvos javaslatára, szomszédok, ismerő

sök jelzésére indul. A kérelemhez csatolni
kell a személyi igazolványt, TÁJ kártyát, jö
vedelemigazolást, fertőzőbetegségek kizárá
sáról, valamint a fogyatékosság fennállásá
ról szóló orvosi igazolásokat, a felemelt össze
gű családi pótlékra jogosító szakorvosi iga
zolást.
A Nyírbátorban élő rászorulókat a kis
térség I.sz.Támogató Szolgálata látja el, a cím:
Nyírbátor, Édesanyák útja 3. Telefon: 42284-211. Érdeklődni munkanapokon reggel
8 és délután 4 óra között lehet, Bihariné

B orsi Jolánnál.
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H unyadi-hét
Február 19-23. között rendezték meg
a Hunyadi Mátyás Általános Iskolá
ban a m ár hagyománnyá vált Hu
nyadi-hetet. Ezen a héten a tanulás
mellett a játék, a szórakozás, az ér
dekes előadások is előtérbe kerülnek.
Az egy hetes eseményről az iskola
igazgatója, K aliba A ndrás tájékoz
tatta lapunkat.

K isdiákok a színpadon

Az iskola 2000-ben vette fel a Hunyadi
Mátyás nevet, így 2001-től rendezik meg
az intézményben a Hunyadi-hetet. Egy
teljes héten keresztül különböző érdekes
eseményen vehetnek részt az iskola diák
jai és tanárai egyaránt, az idén közel húsz
rendezvény volt. Az igazgató szerint ez
az egyik legnagyobb ünnepségsorozatuk,
ahol minden tanuló megtalálhatja az ér
deklődési körének megfelelő programot..
Hagyomány, hogy a nyitó ünnepségen
a Hunyadi-falnál az iskola tanítványai egyegy szál virágot helyeznek el. A hét többi
napján különböző megmérettetéseken ve
hetnek részt a versenyző szellemű diákok:
a mesemondó versenytől a kézilabdáig
számos területen összemérhetik tudásukat.
A Hunyadi-hét keretei azonban túlmu
tatnak az iskola falain: a rajzversenyre
több, mint 300 rajz érkezett, közel 10 is
kolából.
Kaliba András hozzátette, nemcsak a
diákok, hanem a tanárok is tevékenyen
részt vesznek ebben az ünnepi rendezvénysorozatban. Véleménye szerint az a nyolc
év, amit a gyermek egy általános iskolá
ban megél, soha vissza nem térő időszak,
s az, hogy mennyire élménygazdagon éh
meg ezeket az éveket, az nagyon fontos
feladat a pedagógusok számára. Úgy tart
ja, ma egy jó iskolának két nagy pillérre
kellene épülnie. Az egyik pillér az, hogy
az állandóan változó oktatási körülmé
nyekre hogyan tud egy intézmény reagál
ni, a másik pillér pedig az intézmény ha
gyományrendszere. Szerinte a kettő egyen
rangú és fontos, hogy mindkettő meg
maradjon, mert a kettő együtt jellemez
egy intézményt, egy közösséget.
S. T.

Immár másképp gondoskodnak
A Nyírbátori Önkormányzat idén február
8-án átalakította az idősek ellátását biztosító
Nyírbátor Város Szociális Szolgáltató Kht.
működését. Megszűnt a Vár utca 1. szám alatt
működő telephely. Az átmeneti elhelyezést és
a nappali ellátást a Fáy A. utca 17/D szám
alatti intézményben oldják meg.
Az emelt szintű ellátás ápoló-gondozó ott
honi ellátássá alakult át, mellyel megszűnt az
egyszeri hozzájárulási összeg befizetési kötele
zettsége. A közhasznú társaság végleges vagy
átmeneti elhelyezést, illetve nappali ellátást biz
tosít az időskorú rászorulóknak.
Az időskorúak ápoló-gondozó otthona
végleges elhelyezést és teljes körű ellátást nyújt,
mely tartalmaz napi háromszori étkezést,
szükség esetén diétás étkezést, egészségügyi
ellátást, 24 órás nővér felügyeletet, ingyenes
gyógyszerellátást, mentálhigiénés ellátást,
foglalkoztatást, érdekvédelmet. Ennek térí
tési díja 60 ezer forint havonta.

Az időskorúak Gondozóháza átmeneti
elhelyezést és teljes körű ellátást nyújt 12 férő
helyen az arra rászorult idős személyeknek.
Ez az ellátás ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy
évi időtartamra vehető igénybe. Különös
méltánylást érdemlő esetben egy évvel meg
hosszabbítható. A fizetendő térítési díj a jo
gosult havi jövedelmének 60 százaléka.
Mindkét ellátás három ágyas, komfortos
lakószobában valósul meg, melyhez önálló
fürdőszoba, WC és előszoba tartozik.
A nappali ellátás a meglévő közösségi he
lyiségek igénybevételével történik. Szolgál
tatásai elsősorban a napi háromszori étke
zés, szükség esetén diétás étkezés, szabadidős
programok szervezése, egészségügyi ellátás,
mentális gondozás. Ennek térítési díja a rend
szeres havi jövedelem 30 százaléka.
Bővebb információt az alábbi elérhető
ségen nyújtunk:
Cím: 4300, Nyírbátor, Fáy A. u. 17/D
Tel:42/284-910

A Szociális Szolgáltató Kht. m unkatársai nem csak ellátják, de fo g lal
koztatják is a ráju k bízott időseket.

Üdülés csekkel csakjogosultaknak
—

Pályázhatnak továbbá belföldi illetőségű,
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
ebben az évben két kategóriában h ir nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban része
sülő, 61-dik életévüket betöltött nők, és 62detett üdülési csekk pályázatot.
dik életévüket betöltött férfiak. További
Pályázhatnak azon 18. életévüket betöltött feltétel, hogy az igénylő havi teljes összegű
személyek, akik rokkantsági-, baleseti nyug ellátása nem haladhatja meg a 75 ezer forin
díjban vagy járadékban, megváltozott mun tot, és más munkaviszonyból vagy vállalko
kaképességűek járadékában, fogyatékossági zásból származó jövedelme nincs.
Az elnyerhető támogatás 40 ezer forint,
támogatásban, vakok személyi járadékában,
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatá melynek önrésze 60 ezer forint alatti jöve
sában, vagy magasabb összegű családi pót delem esetén 15 ezer, e fölött 20 ezer forint.
Kísérő személy támogatása 20 ezer, az ehhez
lékban részesülnek.
További feltétel, hogy az igénylő összes tartozó önrész pedig 10 ezer forint. Pályá
jövedelme ne haladja meg a havi 75 ezer zati adatlap és bővebb információ a Kistér
forintot. Fogyatékossággal élő személy meg ségi Szociális és Pedagógiai Központban kér
jelölhet egy kísérő személyt is, akinek jöve hető, hétköznapokon. Cím és telefonszám:
Nyírbátor, Édesanyák útja 3. 42-284-211
delmi helyzetét nem vizsgálják.
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A z ízig -v é rig vezető
A / a fajta ember, akit a kényszer min
dig fölfelé tol. Akibe bele van kódolva
' siker. Mindig meglátja, miben van
lehetőség, s tudja, hogyan ér célt: ké
mény küzdelemmel és kitartással.

Dr. Petis M ihály 1970-ben került első
iiunkahelyére, a nyírbátori termelőszövetI ■/ethez főagronómusként, s tulajdonkép
pen ma is ugyanazon a földön gazdálkodik.
- Nagyot változott a világ, de a sikerhez
már akkoriban is ugyanolyan gondolkodás
kellett — kezdi Petis Mihály. - 1800 tagot
számláltunk, mind büszke parasztemberek.
5 már akkor is nagy különbségek voltak:
ik.idt közöttük egészen módos, és szegény
is. Akkor is nehéz volt, most is nehéz elfo
gadtatni, hogy kinek-kinek képessége és akauta szerint jut jövedelem. Már abban az
ülőben kialakítottunk —az országban első
kent —egy önelszámoló érdekeltségi rend
é i rt. Aki veszteséget termelt, lemorzsoló
dni i. Mindig kiszámítható, automatizmuikra épülő rendszert igyekeztem kialakíta
n i , akkor is, amikor a rendszerváltás idején
ál kellett alakulni. Öt évre előre pontosan
lehetett tudni, kinek mennyit ér az üzletré
s z e , aki akarta, bent hagyta, aki nem, eladta.
Maga a rendszerváltás egyébként nem érte
lel készületlenül a téeszt, ide hoztak minden
ipari és szolgáltató tevékenységet, amivel csak
kenyeret tudtak adni az embereknek, s ami
kor lehetett, ezeket kft-vé alakították. Ez tul.iidonképpen ma is így m űködik, a
BÁTORCOOP Szövetkezethez nyolc kft.
i.irtózik, s ma már többségi tulajdonos az
' Inök-igazgató, dr. Petis Mihály.
A cégcsoport 3 ezer hektár saját földön
gazdálkodik, s 5 ezer hektár az az integrált
ii i ület, amelyről magántermelők szállítanak
. 1 1 égnek. Erre épül a szarvasmarha telep, itt
c/cr tehén évente 9 m illió liter tejet ad.
Broyler csirke neveléssel is foglalkoznak,

évente 3 és fél millió csirkét tenyésztenek,
de a cégcsoporton belül működő vágóüzem
8-9 millió darabot dolgoz fel.
—Célunk a teljes feldolgozás: ott tartunk,
hogy a mi termékünk előhűtve két hétig is
eltartható, míg másoké néhány nap alatt
megromlik — ez óriási előny a piacon. A
közeli terveink között pedig a csomagolás
technológia kidolgozása szerepel — beszél
további terveiről a cégvezető.
De nemcsak ez jelent előnyt a cégcsoport
nak. A biogázüzem beindítása lehetővé tet
te, hogy a különféle tevékenységek során
keletkező szerves hulladék, a tehéntrágya, a
csirke (aminek egyébként az elhelyezése még
jó sok pénzbe is kerülne) előteremtsék az
üzemeltetéshez szükséges hő- és villamos
energiát, ezzel egy önfenntartó rendszert
létrehozva. Ez az, amelyért Petis Mihály a
Gábor Dénes Díjat is megkapta, de az er
kölcsi elismerés mellett fontosabb az az 5-6
százalékos előny, amit ez a versenytársakhoz
képest jelent.
— A közeljövőben még nagyobb lesz a
bioenergia kihasználtsága: a baromfifeldol
gozóban most álltunk rá a két műszakra, ezt
követelte meg a piaci részesedés. Évente
megdupláztuk a termelésünket, tavaly 11 ezer
tonna baromfihúst gyártottunk, idén 18
ezret tervezünk —mondja, nem kis büszke
séggel a hangjában.
Nyírbátor jelenlegi legnagyobb munka
adójaként ma több, mint 500 embert fog
lalkoztat, de ha figyelembe vesszük a beszál
lítókat, ezrek megélhetését biztosítja. Arra a
kérdésre, hogy mint vezető, milyennek látja
magát, figyelemre méltó a válasz:
—Nálam a döntés meghozataláig van de
mokrácia —mondja. — Én legtöbbször csak
feldobom a labdát, a munkatársak meg to
vábbgondolják az ötletet. Kiváló csapattal
dolgozom. De a döntés megszületése után,
megfelelő érdekeltségi rendszerrel, kemény

Dr. Petis M ihály
végrehajtás következik. Ebben nem ismerem
a tréfát. Fegyelmit ugyan még életemben nem
adtam, de nem is volt rá szükség. Aki nem
úgy állt a munkához, az magától is hamar
rájött, hogy nincs itt keresnivalója.
Úgy tartja, a jó vezető tud küzdeni, lélek
kel dolgozik és kitartó. Hiszen minden si
kert megelőznek nehéz, depresszív időszak
ok, és ezen tudni kell átlendülni. A siker
kulcsszavai pedig a jól megválasztott cél, és
a már sokat emlegetett érdekeltségi rendszer,
amelyben csak nyertesek lehetnek.
A családjáról kérdezem, s hálás érte: kék
szeme, szigorú tekintete felcsillan. - Kevés
alkalmam nyílik megköszönni a feleségem
nek azt, hogy már 34 éve mellettem van. És
nem közhely, hogy jóban-rosszban. Velem
volt azokban a pártállami időkben is, ami
kor a legjobb barátunk is csak éjszaka mert
átlopózni hozzánk. Lényeglátó, sokat pró
bált ember lett miattam. És velem van ma
is, ügyvédként a cég jogi dolgait tartja rend
ben. A lányom is ezt a pályát választotta, ö
Budapesten találta meg a számítását, férje
oldalán. De két kft-t ő igazgat, így legalább
gyakrabban látom — mondja, hamiskás
mosollyal orra alatt.
Azért mentem Petis M ihályhoz, hogy
megtudjam, milyen ember. Nos, a vele töl
tött másfél óra arról tanúskodik: imádja a
munkáját, ízig-vérig vezető, nagyon kemény,
de ember! És ez nem kevés a mai világban.
Leviczki Márta

A cégcsoport —job b ra a biogázüzem és a barom fifeldolgozó —m adártávlatból
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Jöhet a tavaszi nagytakarítás!

Előző számunk óta születtek:
A nder Vivien (Fedeli Magdolna, Ander
József), Antal Krisztián (Horváth Éva, An
tal József), B udai Mátyás Im re (Szilágyi
Hermina, Budai Mátyás), Fülep D ániel
(Baracsi Tünde, Fülep Attila), H orváth
Zita (Freund Beatrix, Horváth Balázs),
Pál Anita (Sarkadi Anita, Pál Sándor),
Sztralka J ó z s e f M átyás (Zatik Andrea,
Sztralka József), Varga László (Szilágyi
Julianna, Varga Ákos)
Elhunytak:
Fülep Miklósné, Horváth Ferencné,
Papp János, Pataki Sándor, Salánkai Sán
dor, Vass István
Házasságkötés nem volt.

egészségünkért

Idén is szervez tavaszi lom talanítási Sport-Iskola kereszteződés környéke
március 19, 20,
akciót a Nyírbátori Városüzemeltetési
Árpád-Vágóhíd kereszteződés környéke
Kht.
március 21, 22,
március 21, 22,
Nyitott konténereket helyeznek ki, me Víztorony környéke
március 23, 26,
lyekbe a lomtalanításkor kikerülő kisebb ter Kresz park
jedelmű anyagokat —a veszélyes hulladékok Édesanyák-Ady Endre kereszteződés környéke
kivételével —el lehet helyezni. A konténere
március 23, 26,
ken „lomtalanítás” felirat lesz látható.
Pócsi-Sóhordó kereszteződés környéke
Jó tudni, hogy a kontérekbe tilos veszé
március 28, 29,
lyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elekt Gyulaji-Pócsi kereszteződés környéke
romos és elektronikus berendezéseket, (tv,
március 28, 29,
rádió, hűtőszekrény), állati tetemeket, állati
Debreceni-Sóhordó kereszteződés kör
eredetű hulladékokat, melléktermékeket, nyéke
március 30, április 2,
növényvédő szereket és csomagolásukat, ele
Hunyadi-Kisbogáti kereszteződések kör
meket és akkumlátorokat, gázolaj és benzin nyéke
március 30, április 2.
hulladékait, olajos műanyag flakonokat, gázolajos-és benzineskannákat, motor-, fék-,
hajtómű- és hidraulika olajokat, gumiabron
szem étszállítás
csokat, használt gépalkatrészeket, roncsautót,
azbeszttartalmú szigetelő anyagokat, veszé
lyes anyagokkal szennyezett adszorbenseket,
A Nyírbátori Városüzemeltetési KHT.
szűrőanyagokat (olajos rongy stb.) rakni.
tájékoztatja a lakosságot, hogy a március
15-én, valamint az április 09-én, Húsvét
A k onténerek et az alábbi r e n d szerint
hétfőn elmaradó szemétszállítást márci
helyezik ki:
us 16-án, pénteken, illetve április 10-én,
Encsencsi-Sóhordó kereszteződés környéke
kedden pótolja.
március 19, 20,

T ájékoztatás

A „ Szén vedélyes segítség
”

Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Közös
ségi Gondozó Szolgálatával bővült a Nyír
bátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistér
ségi Társulás Szociális és Pedagógiai Szol
gáltató Központ tevékenysége.Az új szol
gáltatást Nyírbátor és a környező telepü
lések (Terem, Nyírvasvári, Bátorliget,
Piricse, Nyírpilis, Encsencs és Nyírbo
gát) lakosai vehetik igénybe. A szolgálat
célja, hogy segítséget nyújtson a rászoru
lók egészségi és lelki állapotának javításá
ban, meglévő képességeik fejlesztésében,
és mindennapi problémáik megoldásában
a családi konfliktusok kezelésétől a szoci
ális ügyintézésig.
Az ellátás önkéntesen, térítésmentesen,
és anonim módon is igénybe vehető.
Jelentkezni a központban és a telephe
lyen is lehet, személyesen vagy telefonon,
hétfőtől csütörtökig reggel 8 és délután
4 óra között. Elérhetőség: Nyírbátor,
Édesanyák útja 3. 42-284-211, Nyírbátor,
Vár u .l. 42-510-112.

Menopausa Klub N yírbátorban
Örömmel és nagy érdeklődéssel üdvözölte
Nyírbátor női lakossága, hogy a SzatmárBeregi Kórház és Gyógyfürdő Nyírbátori
Szakrendelőjének szervezésében Menopausa
klub indul, így a változó kor problémáiról
ezentúl szakemberek (orvosok, dietetikusok,
gyógytornászok, stb.) segítségével beszélhet,
illetve egyéni terápiás javaslatokat is kaphat.
Az alakuló ülésen jelen volt dr. Vadász
Mária, a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógy
fürdő főigazgatója, dr. Szőke Jó z sef, az in
tézmény orvos-igazgatója, valamint a Fehérgyarmati Menopausa Klub vezetője, dr. Bár
so n y Péter szülész-nőgyógyász főorvos, akik

A z alakuló ülés résztvevői
köszöntötték a tagokat, ismertették tapasz
talataikat és felajánlották segítségüket. Az
ülésen elhangzott: a tagság folyamatosan
bővül, a vezetőség szívesen vár érdeklődő
jelentkezőket a klubba.

A H elyettesítés
Dr. Nagy Kálmánt, a IV. számú fogor
vosi körzet fogszakorvosát 2007. márci
us 1 napjától 2007.augusztus 31.napjáig
Dr. Eszláry Elemér helyettesíti.
A helyettesítés az 1. számú fogorvosi
rendelőben, az alábbi időpontokban tör
ténik:
hétfő:
15,00 — 18,00 óráig
kedd
14,00- 17,00 óráig
szerda
15,00 — 18,00 óráig
csütörtök:
14,00- 17,00 óráig
péntek:
14,00- 17,00 óráig

Még a csatorna fedlapnakis lába kélt
Nehéz lenne csokorba gyűjteni, mennyi
minden esik áldozatul a tolvajoknak. Az el
múlt hetekben 8-10 alkalommal emeltek el
50-50 kg használt vezetéket 250 ezer forint
értékben az Ipari Park területén lévő üzem
ből.
Loptak gyermektől mobiltelefont, egy ház
udvaráról többféle baromfit, 3 villanyosz

lopról pedig egy-egy alumínium villanyóra
dobozfedőt emeltek el.
A tolvajok a Fáy András, az Édesanyák, a
József A. és a Táncsics úti szennyvízhálóza
ti fedlapokat is elvitték. A kár 150 ezer fo
rint.
A sértettek feljelentetést tettek, az ügyek
ben a rendőrség megkezdte a vizsgálatot.
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Megújult és kibővült a Sportpálya épülete
Az utolsó simításokat végzik a Sport
pálya épületén. A Nyírbátori Football
Club 28 m illió forintot nyert a szak
minisztérium pályázatán. Ebből vált
lehetővé, hogy a régi, földszintes, 450
négyzetméteres épületre emeletet, és egy
magastetőt építsenek.
—Két választásunk volt —mondja Vadon
Józ sefn é, a klub elnöke —vagy használjuk,
míg ránk dől, vagy pályázunk, és kezdünk
vele valamit. Én szeretek a dolgok elébe
menni. A pályát —nem számítva a civil la
kosságot — 175 klubtag használja. Hét csa
patot foglalkoztatunk és versenyeztetünk az
óvodástól a felnőtt korúakig. A kiszolgáló
épület meglehetősen lepusztult állapotban
volt, és nemhogy a vendégfogadásra, de már
saját használatra sem volt megfelelő. A to
vábblépés szükségességét leginkább a Bátori
Kupák alkalmával éreztük, amikor is az or
szág különböző pontjáról érkeznek csapa
tok, s valahol fogadni kell őket, öltözőt,
fürdőhelyiséget kell biztosítani nekik. De a
diákolimpiákon sem volt túl kellemes a sza
badban, netán az utcán öltöztetni a gyere
keket —teszi hozzá az elnök asszony.
A pályázat sikeréhez nagyban hozzájárult
dr. VeresJán os országgyűlési képviselő, pénz
ügyminiszter, és Balla Já n o sn é polgármes
ter segítsége, s így a beruházással a problé
ma megoldódni látszik. A régi épület eme-

Vadon Józsefné
helyi klubtagoknak. Ezt azonban már nem
a pályázatból, hanem —az önkormányzat
nak köszönhetően —a helyi iparűzési adó
ból finanszírozták.
—Külön köszönet illeti azokat a vállalko
zókat, akik iparűzési adójuk 10%-ának fel
ajánlásával hozzájárultak ahhoz, hogy az
épületnek ez a része is megszépülhetett —
mondja Vadonné. — Nagy öröm számom
ra, hogy a beruházás kivitelezéséhez renge
teg segítséget kaptunk: a Nyírbátori Tűzol
tóság szakemberei a tetőszerkezet szállítását
és beemelését végezték, a Közútkezelő Kht.
igazgatója ,Jászai István pedig rendszeresen

M ár nem k e ll ernyő, ha az égiek m érkőzés közben áldást küldenek:
tetőt kapott a lelátó.
létén a vendégcsapatok elszállásolására is al
kalmas öltözőhelyiségeket, férfi és női zu
hanyozót, és egy társalgót alakítottak ki, de
jutott hely egy közvetítő szobának is, ahon
nan a kamera a legjobb szögből rögzítheti a
mérkőzéseket. A pályázati pénzből a lelátó
befedésére is futotta, s hamarosan betonalj
zatot is kap, hogy a fent ülő szurkolók —a
parlagfűtől szenvedve —ne tüsszögéssel tölt
sék a mérkőzést.
A felújítás a teljes épületet érintette: a föld
szinten is megtörtént az öltözők és fürdők
korszerűsítése. S azzal, hogy az iroda az eme
letre került, a földszinten több hely jut a

úthengerrel simíttatja a salakpályát, s ha kell,
járhatóvá teszi a környéket. Jól jött a decem
ber 2-án megtartott Sportbál bevétele is,
köszönhetően a szponzoroknak, közülük is
kiemelve Rácz M ihálytk s Baracsi Bélát, vala
mint H egedűs Ágnest, a Kulturális Központ
igazgatóját, aki térítésmentesen biztosította
a helyiséget. Ebből, ahogyan minden évben,
most is sporteszközöket és felszereléseket
vásároltunk.
A klub pedig jó eredményekkel igyekszik
meghálálni a segítséget. A felnőtt csapat a
Megyei I. osztály tabelláján jelenleg a nyolca
dik helyen áll, szeretnének előbbre lépni.
Ami viszont nagyon is biztató: az utánpót
lás nevelés és az ifjúsági csoport első és má
sodik helyen áll. A 9 és 11 éves korosztály
pedig országos helyezéssel is dicsekedhet.
—Nagy öröm, hogy ebben az évben már
méltóképpen tudjuk viszonozni a korondiak
edzőtáborozási meghívását. Július 15-én uta
zunk a székelyföldi városba, az augusztusi
fordulóra ott készülünk fel —újságolja Va
don Józsefné.
Őt ismerve nem nehéz kitalálni, már meg
vannak a további tervei.
—A következő feladat a futópálya rendbe
tétele, hiszen az jelenlegi állapotában hasz
nálhatatlan —folytatja. —Ehhez legalább 7-8
millió forint szükséges, amit újabb pályázat
tal szeretnénk megszerezni. Tervezünk egy
többfunkciós salakpályát is, ami egyaránt
alkalmas lesz teniszezésre, rölabdázásra és
kézilabdázásra is. A régi szódaüzemből pe
dig szaunát szeretnénk kialakítani, amely
nemcsak a klubtagok, hanem a lakosság igé
nyeit is kielégíthetné.
Azért az örömbe némi üröm is vegyül: az
utóbbi időben többször is betörtek a sport
telepre, több százezer forintos kárt okozva
a klubnak. Ezért a kaput kénytelenek voltak
lezáratni. Ám március 25-én egészen bizto
san tárt kapukkal várják a közönséget: a 17ei, nyírkarászi nyitó mérkőzést követően a
csapat ekkor játssza ugyanis idei első hazai
mérkőzését, melyre minden nyírbátorit
örömmel várnak.
L. M.

A Sportpálya épületének ú j szintjén m éltó körülm ények várják a ven
dég csapatokat.
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Télkergetés reneszánsz maskarában
Közel százan bújtak jelmezbe, és vonultak
végig a városon február 24-én. A Kulturális
Központ és az önkormányzat által szerve
zett I. Nyírbátori Reneszánsz Farsangi Fel
vonuláson a karneváli menetet népes tömeg
kísérte a Szabadság tértől egészen a Báthori
Várkastély udvaráig, ahol mind a gyermek,
mind a felnőtt maskarások előrukkoltak re
neszánsz kort idéző produkciókkal. Az ér
deklődőket a vidám műsorok mellett kor
hű étkek és italok vására is várta a helyszí
nen. A fázósabbak a Várkastély különböző
termeiben kézműves foglalkozásokon is részt
vehettek. A hagyományteremtő rendezvény
zárásaként a debreceni Ort-Iki Bábszínház
és a Vasváriak a Vasváriakért Egyesület mas
karásainak segítségével —nagy ováció kísé
retében - egy télűző kisze bábu, és a telet
jelképező koporsó is elégett.

m árciu s 15-e

Ünnepi m űsor
Az. 1848-49-es forradalom és szabadság-

A tűznyelő m utatványos m eg
gyú jtja a kiszebábu alatt a m ág
ly á t: p usztuljon a hideg té l!
A Tinódi Sebestény A lapfokú
M űvészeti Iskola B lokflöte Együt
tese reneszánsz (fu ru lya)szóval
tartotta a közönséget.

harc hőseire emlékezik Nyírbátor már
cius 15-én. Az ünnepi műsor a Kulturá
lis Központ lépcsőjén este háromnegyed
6-kor a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar
térzenéjével kezdődik. 6 órakor, a Him
nuszt követően köszöntőt mond Balla
Já n o sn é polgármester, és dr. VeresJá n o s
országgyűlési képviselő, pénzügyminisz
ter. A Talán Teátrum műsora ezután kö
vetkezik, melyben közreműködnek a
nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium
drámatagozatos növendékei. A koreog
ráfus: D emarcsek Zsuzsa. A megemléke
zésre minden nyírbátori lakost tisztelet
tel vár a város vezetése.

• ••
A Nyírbátori Önkormányzat —ezúttal
az Oktatási Centrummal —március 15én ismét megrendezi a már hagyományos
Ifjúsági Sportversenyt. A tíz csapat dél
előtt 10 órakor a Városi Sportcsarnok
ban kezdi a küzdelmet, melynek eredmé
nyeiről következő lapszámunkban beszá
molunk.

KÖLCS EY

LAPCSOPORT

E gyüttm űk ödésben a K ö lcs e y T elevízióval

Színpadon „A szegény k irá ly kenye
re ”, és az O ktatási K özpont tanulói

M ozim ű sor
Március 16. péntek S.O.S. Szerelem ! (ma
gyar romantikus vígjáték)
17. szombat SET UP (amerikai romanti
kus vígjáték
23. péntek A pocalypto (amerikai film
dráma)
24. szombat Lóra (magyar romantikus
film)
30. péntek Bor, mámor, provance (ame
rikai filmvígjáték
31. szombat Asterix és a Vikingek (fran
cia kalandfilm)

A z I. Reneszánsz Felvonu
lá s 4-es csapata, civilben a
N yírbélteki Á ltalán os Iskola
tanulói, ak ik „A herceg la 
kodalm a ” cím ű előadásukkal
léptek fe l

Program ajánló
KÜLÖNÖS TÖRTÉNET. Ez a címe annak
a vígjátéknak, amelyet a Szatmárnémeti Szín
ház előadásában lehet megnézni március 29én, csütörtökön, este 6 órától a Kulturális
Központ színháztermében. Jegyek felnőttek
nek 1500, diákoknak 700, pártoló kártyával
1200 forintos áron kaphatók.
MOTOR- ÉS REPÜLŐGÉP modellekből ren
deznek kiállítást április 5-től 7-ig a nyírbátori
Kulturális Központ Aulájában és Tánctermé
ben. A kiállítás megtekintése ingyenes.

B alkány (B alkán yi Beszélő), N agyhalász
(N agyhalászi H írlap ), N yírbátor (Bátor),
N yírm ada (M adai H írek),
Vaja (Vajai H íradó),
Vásárosnam ény (Új Beregi Élet)

http://w w w .k olcseytv.hu/
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