Új helyszínen ünnepeltünk
A hűvös, szeles idő ellenére népes kö
zönség jelent meg m árcius 15-én a
város főterén, ahol az érdeklődők idén
immár új helyszínen, a Kulturális Köz
pont előtti téren tekinthették meg az
ünnepi műsort.

Koncertfúvós Zenekar ‘48-as indulókat játsz
va csalogatta a térre a közönséget, majd Balla
Jánosné, Nyírbátor város polgármestere,
valamint dr. VeresJános pénzügyminiszter,
országgyűlési képviselő mondott köszöntőt.
Ezt követően a Talán Teátrum adott ünne
pi műsort, amelyet a nagykállói Korányi
Az 1848-49- es forradalom és szabadság- Frigyes Gimnázium drámatagozatos diákja
harc megemlékezésének napján a Szabolcsi inak tánca színesített.

Ünnepség a Kulturális Központ előtt

TV

yírbátor vezetői ápolják a
hagyományokat, a testvérvárosi
kapcsolatokra. M árcius 15-én, a város
vezetői Nagykárolyba látogattak el, ahol a
Forradalom és szabadságharc tiszteletére a
nagykárolyi P etőfí szobornál h elyezték e l a
m egem lékezés virágait.

Ünnepélyes keretek k ö zö tt felavatták —a z id ei első hazai m érkőzéssel
egyidőhen —a N yírbátori Football Club kibővített épületét.
(C ikk a 2. oldalon.)

A tavaszias té l után N yírbá
torban is virágba borultak a
fák.
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m egújult az épület

M éltó elh elyezés
a csapatoknak
Elkészült a Football Club régi épüle
tének bővítése. Az emeletráépítéssel
370 négyzetméterrel egészült ki a
meglévő alapterület, ahol a vendég
csapatok fogadására alkalm as helyi
ségeket alakítottunk ki.

Kötetlen beszélgetésre hívta m eg a kistérségi polgárm estereket s a he
lyi vállalkozókat a városunkban új gyáregységét létesítő Coloplast cég a
Báthory várkastély konferenciatermébe. A találkozón a résztvevők m eg
ism erkedhettek a Coloplast termékeivel, a nyírbátori gyáregységgel kap
csolatos terveikkel, valam int a z egészségügyi ellátásban vállalt szere
pükkel.

Az átadást az idei első hazai mérkőzés
idejére, március 25-re időzítettük, hogy
minél több városlakóval megoszthassuk a
számunkra rendkívüli jelentőségű esemény
okozta örömünket. Az ünnepélyes ceremó
nia díszvendégei voltak dr. Veresjános pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő, és
BallaJánosné polgármester.

Tovább épü l a kábeltévé
A tervek szerint szeptember 30-áig
Nyírbátor egész területén kiépül a ká
beltévé, tehát minden egyes lakásba el
jut a szolgáltatás — mondta Drigán
László, a Nyirkom szolgáltatás és kom
munikációs vezetője.
Ennek természetesen az is feltétele, hogy
az ügyfelek előszerződést kössenek, mert ez
alapján történik a bekötés. Tehát, amíg vala
ki nem teszi ezt meg, addig nem tudják,
hogy valóban igénybe akarja-e venni a szol
gáltatást. Az akcióban való részvétel határ
ideje július 30-a. Az előszerződést kötött ügy
felek a bekötési díjat takaríthatják meg, mely
bruttó 24 ezer forint.
A kommunikációs vezető hozzátette, azért
a belvárosi rész került az első ütemben ki
építésre, mert a jelerősítő fejállomás a Nyír
bátori Kulturális Központban található és
az építkezés folyamán a tervezők elsőként a
belvárost tervezték meg. A hálózat építése
innen indul a város felé. A második ütem
pedig a teljes kiépítést foglalja magában, en
nek a határideje szeptember 30-a, ekkor már
minden lakásban fogható lesz az adás.
Négy üzletkötő járja a várost, velük lehet
szerződést kötni, illetve az ügyfélszolgálati
irodában, naponta 9-18 óráig, a Kulturális
Központ földszintjén. Az előszerződések díja
3000 forint. Ezt az összeget a majdani szol
gáltatás díjába beleszámítják, így nulla fo
rintba kerül a bekötés. De ez egy készülék

bekötéséről szól, minden további készülék
bekötése bruttó 1680 forint.
Most kedvezményt is adnak ügyfeleiknek,
mert ha valakinek más szolgáltatóval van
szerződése, és azt fel akarja mondani, hogy
a Nyírkom-mal köthessen szerződést, akkor
a bekötéseket elvégzik. Drigán László hang
súlyozta, ő azt javasolja mindenkinek, hogy
a leendő ügyfelek csak akkor mondják le a
már meglévő szolgáltatásukat, ha a Nyirkom
hálózata bent van a lakásban, és már tudják
nézni az ő csatornáikat. Ezért addig a na
pig, amíg a szerződés véglegessé nem válik,
ők nem kérnek előfizetési díjat.
A kommunikációs vezető azt is megemlí
tette, hogy a fejállomás már teljes egészében
elkészült, beállítottak minden csatornát, ami
a díjtáblázatban szerepel. A csatornaszűrő
ket most készítik, ennek az átfutási ideje kb.
egy hét, de ettől függetlenül amíg nem köt
nek végleges szerződést, addig a szűrőket
nem rakják fel. A következő néhány hétben
a szűrők is bekerülnek, s onnantól kezdve
már csak azokat a szolgáltatásokat látják az
előfizetők, amire a szerződésük szól.
Az ügyfélszolgálati irodában található te
levízión mindenki megtekintheti a díjtáb
lázatban foglalt csatornákat, s a szolgáltatás
minőségét. Az internet-hozzáférést a Pantelnet nyújtja, a megrendelők tőlük kapják a
szélessávú jelet, ezt április végétől az első
ütemben minden előfizető — aki igényelte
—használhatja otthonában.

Ünnepélyes átadás
Ahhoz, hogy a beruházás időben elké
szüljön, rengeteg segítséget kaptunk, ami
ért köszönet illet mindenkit, aki anyagi
vagy természetbeni segítségével hozzájárult
a beruházáshoz. Az „i” betűre a pontot
Papp Gábor nyírbátori származású, bu
dapesti vállalkozó kezdőrúgása tette föl, de
jelentős segítséget nyújtott dr.Petis Mihály,
akire mindig is számíthattunk. Az ünnep
ség sikeres lebonyolításához járult hozzá
Nagy Elek, a Kht. vezetője, köszönet érte.
És köszönet Varga Lászlónak, a Faipari Kft.
vezetőjének, Nagy M ihálynak, Szarka
Györgynek, Baracsi Bélának, az Éden ’96
Kft-nek, Huszti Csaba és Horváth István
vállalkozóknak, Kovács Jánosnak és felesé
gének, Dévai Lajosnak, Havasi Sándornak,
és Tóth Árpádnak.
Köszönjük, hogy időt, energiát nem kí
mélve segítettek, és a továbbiakban is szá
míthatunk rájuk.

Vadon Józsefné
a Football Club elnöke
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Tízéves a Nyírbátori Helyi Televízió

Dokumentálni a helyi történelmet
M árcius 6-án volt éppen 10 esztende
je, hogy Nyírbátorban megkezdte rend
szeres adását a helyi televízió. A jeles
évforduló alkalm ából beszélgettem
Pólyák Lászlóval, akinek a neve össze
forrt a HTV intézményével.
—Hogyan kezdődött?
— Már korábban, a rendszeres adást meg
előzően is vetítettünk felvételeket, elsősor
ban a város fontosabb kulturális eseménye
iről, a Dolby rendszerén. Óriási igény volt
erre, s nekem, m int fotós-videós vállalkozó
nak, megvoltak az ehhez szükséges eszköze
im. Ez az igény hívta életre 1997-ben a tele
víziót: Lehoczky Péter, dr. Veres János, jó
magam, és a Dolby közreműködésével létre
jött egy társulás. Vásároltunk egy 36 négy
zetméteres lakást, berendeztünk egy mikro
méretű stúdiót, a saját felszerelésemet kiegé
Pólyák László j ó l m egszokott m ozdulattal h ajol a kam era fölé
szítettük néhány új eszközzel, s immár szervezett körülmények között, állandó időpon 2005-ben pedig a Városüzemeltetési Kht-hoz s elkészült a Vállaj-Csanálos határátkelőhelyis.
tokban vetítettük az aktuális eseményeken kerültünk, ami tiszta viszonyokat teremtett Ami azokon a felvételeken van —amelyen még
rögzített felvételeket.
a gazdasági ügyintézésben. Nagyjából négy Lehoczky Péter \o lt a riporter —az már tör
millió forintból gazdálkodunk évente, ez az ténelem, ahogyan sajnos már Lehoczky Péter
—Em lékszel m ég az első adásnapra?
összeg néha kicsit alacsonyabb, néha több. barátom is a múlt. Ez a mi feladatunk: a tájé
De aki kicsit is konyít ehhez a szakmához, koztatás és a dokumentálás.
—Persze, egy húsvéti összeállítást vetítet tudja, a technika igencsak költséges mulat
tünk. A stáb meglehetősen „karcsú” volt: ság: még ma is használom a saját felszerelése
—M ilyen fejlesztési terveitek vannak?
Lehoczky Péter riporterkedett, én voltam a met. Sokan bíráltak bennünket — különö
iuindenes. Operatőr, technikus, vágó és gyár- sen eleinte — a gyenge műszaki minőség
— Óriási léptekben halad a technika, jó
usvezető egyszemélyben. Heti öt alkalom miatt. Az országos csatornák csúcstechniká lenne valamennyire követni. Célunk a digi
mal jelentkeztünk, öt órában. Továbbra is a ja mellett elhalványul a mi adásunk, de nem tális eszközök beszerzése, de ez is rendkívül
város rendezvényei élveztek elsőbbséget, de szabad elfelejteni, hogy fényévnyi különb költséges. Ám a kábelhálózat kiépítése, és a
i híradóban rendszeresen beszámoltunk az ségek vannak közöttünk az anyagi ráfordí Kulturális Központ megépítése új távlato
kat nyit előttünk. Míg ma mintegy 1800
iktuális történésekről, a képviselő-testületi tásban is.
illésekről, és persze a sporteseményekről.
lakásban vagyunk jelen, addig az év végére,
Nagy öröm, és persze komoly segítség volt,
—Egyáltalán feladata egy helyi televízió a kábelhálózat teljes kiépítésével 4700 ház
hogy a tévé megalakulásakor szinte azonnal nak országos csatornákkal versenyezni?
tartásban leszünk elérhetőek. Ez öröm, és
inegjelentek a lelkes önkéntesek: Szabó Lász
felelősség is.
ló testnevelő tanár, aki a sportműsorban se
—Egyáltalán nem. Vallom, hogy nekünk
—Törekszünk a kiegyensúlyozott tájékoz
jtett, Madarász László, Tóth Viktor, N é nem dolgunk országos műsorokkal verse tatásra, ami különösen a választások idején
meth A ttila — amíg ideje engedte — továb nyezni. Lehetne hajtani filmekért, természet- komoly próbatétel. Jó lenne egy nagyobb
bá Tanyik J ó zse f a határőrség, Fekete Sza filmekért, mesefilmekért, különböző szóra stúdió, mert a m ostaniban például egy
bolcs a rendőrség, valamint a tűzoltóság koztató műsorokért. Irreálisan sokba kerül kerekasztal beszélgetés megoldása is embert
munkatársai. Ma sem vagyunk sokkal töb- ne, és aki ilyet szeretne nézni, kedvére válo próbáló feladat. Az új Kulturális Központ
I>en: M ajtényi Edittel egészültünk ki, aki pe- gathat, csak a távirányítót kell a kezébe ven ban lehetőségünk volna erre, de ezt is érde
¡agógus munkaköre mellett részmunkaidő ni. A mi feladatunk a saját városunk esemé mes nagyon megfontolni, hiszen egy csalá
ben állandó segítőm, s hadd említsem meg nyeit a nézők elé tárni, és dokumentálni. dot sem egyszerű költöztetni, egy televíziót
zékely Gábor nevét, aki a képújság szer Éppen ebben látom a televíziónk legna pedig rendkívül nehézkes, és költséges is.
kesztésében vállalt komoly feladatot.
gyobb értékét: a Városi Könyvtárban az Amit mindenképpen szeretnék: legalább még
utóbbi tíz év valamennyi eseménye fellelhe két stabil embert, hogy még egy stábunk
—M elyek voltak a legfontosabb állomá- tő, és bárki számára hozzáférhető. Ugyan legyen. Hiszen a jelenlegi körülmények kö
■ok a televízió történetében?
van-e pénzben mérhető értéke például an zött sem betegnek lenni, sem meghalni nincs
nak az 1999-es felvételnek, ami a nagykáro- időm. De arra még igen, hogy köszönetét
— 2002-t említeném, ekkor került önkor- lyi búcsú alkalmaval történt határnyitásról mondjak mindazoknak, akik az elmúlt tíz
lányzati tulajdonba a tévé, a korábbi ki- készült, s vajon mennyit kóstál az ezzel évben, és a mai napig is segítették és segítik
" l b-nagyobb támogatásokat ekkor egy ki- egyidőben Nagykárolyról készített film? A munkánkat.
-yámítható, állandó költségvetés váltotta fel. település azóta Nyírbátor testvérvárosa lett,
Leviczki Márta

4

• 2007

BÁTOR

Segíts magadon —a Kung-Fu is megsegít!
Olyan világban élünk, ahol a szám í
tógép, a televízió, a napi stressz elvon
ja m ozgási energiánk jó részét, ahol a
főbb híradásokból azt halljuk: meg
verték, kirabolták, megerőszakolták,
megölték... R áadásul fényes nappal, a
többi ember szeme láttára.
Egy pár másodperc csupán, de annak, aki
áldozat, gyakran egy életen át tartó fájda
lom, szenvedés. Aki tétlen tanúja, azt belül
ről marja a bűntudat, ami a félelem és a
tehetetlenség érzéséből fakad. A nem cselek
vés nem az akarat hiányából ered, hisz min
den ember szeretne segíteni, csak fél, nem
tudja, mit és hogyan kell tennie.
Ezt tanítja meg N éző László Wing Tzun
Kung-Fu mester már 8-dik éve városunk
ban az érdeklődőknek.
A Wing Tzun Kung-Fu-t páratlan önvé
delmi és harci értéke emeli ki a többi stílus
közül. Jellemzője, hogy nem igényel külön
leges erőt, hajlékonyságot, ugyanis az ellen
fél erejét, mozdulatainak hibáit kihasznál
va, a test gyenge pontjait támadva győzi le a
támadót, így esélyt adva a gyengébbeknek is,
hogy megvédhessék magukat az erősebbek
ellen. A rendszer alapítójának célja az volt, hogy
egy rendkívül hatékony, egyszerű és gyorsan
tanulható módszert fejlesszen ki, mellyel bár
ki képes másodpercek alatt megvédeni magát
nemhez és korhoz való kötöttség nélkül. Egy
másik sajátossága, hogy nagyon jó testi egész
ségben tartja a gyakorlót, mivel az ember bel
ső erőit, a chi-t mozgósítja.
Sokan megfordultak már itt. Van, aki
azért jár az edzésekre, hogy 1-2 hónap után
megtanulja magabiztosan használni az alap
önvédelmi technikákat, van, akit a rendszer
mélyebb titkai is érdekelnek, és a mester
szintet is elérte. De van, aki egyszerűen csak
mozogni szeretne, és összeköti a kellemest a
hasznossal. A klub legfiatalabb tagja 5, a leg
idősebb 72 éves volt. A jól felszerelt edzőte
remben lehetőség nyílik eszközös harci tech
nikák tanulására is.
Kovács Zoltán, a klub egyik legrégebbi
tanítványa úgy érzi, sokat adott neki a sok
évi Kung-Fu gyakorlás:
—1999-ben kezdtem a WT-t tanulni. Előtte
sok harcművészeti stílusról olvastam, töb
bet ki is próbáltam. Mindig az egyszerűsé
get, hatékonyságot és a harmóniát kerestem
a különböző rendszerekben. Ezt mind meg
találtam a WT Kung-Fu-ban. A hatékony
technikák, a jó oktatási rendszer, a családias
közösség, és az, hogy sokévnyi edzés után
még mindig tudok újat tanulni, ez az, ami
megfogott ebben a harci rendszerben. A
folyamatos gyakorlással nőtt az álló-, reagá
ló képességem, gyorsaságom és a kitartásom.
Sokkal magabiztosabb vagyok. Jó lenne, ha

minél több ember tapasz
talná meg ezeket. — véli
Kovács Zoltán.
Az érdeklődőket min
den kedden és csütörtö
kön 17.00-18.30-ig az Asz
talitenisz Klub épületé
ben várják (Édesanyák u.).
Érdeklődni telefonon is
lehet, Néző László 2. mes
terfokozattal rendelkező
WT Kung-Fu mesternél:
06-70-7768-098.
Adjon egy esélyt magá
nak, hogy segíthessen!
Ö nm agán, vagy máso
kon...

Több m in t sport, filozófia, s életforma..

A versenyző kisdiák
A hetedik osztályos Kovács Peti bár ugyan
olyan gyereknek tűnik, mint a többi, mégis
különbözik tőlük: 13 évesen több versenyen
vett részt, mint egy „átlagos” versenyző diák
egész életében. Neki teljesen mindegy, hogy
matek, fizika vagy éppen számítástechnika tan
tárgyból indul, hiszen minden megmérette
tésen szép eredményeket ér el.

a legújabb siker

Kovács P eti legújabb „zsák
mánya ” a Z rín yi m atem atika
verseny m egyei m ásodik helye
zése. A z országos döntőre a ta
vaszi szünetben —lapunk m eg
jelen ésével egyidőben —u tazik
tanárával, Némethné Sztán Ilo
nával.

Kovács Peti már első
osztályos korától verse
nyekre jár, inkább a reál
tantárgyakat kedveli, de
helyt áll a történelem,
német vagy akár a ma
gyar megmérettetéseken
is. Nincs olyan, hogy va
lahonnan ne éremmel
Kovács Peti
vagy oklevéllel térjen
haza. Természetesen az iskolában is nagyon
jó tanuló, mindenből csupa ötös, de ahogy
ő mondta, neki nem fáradság a tanulás, hi
szen ő már az iskolában a tanórákon megta
nulja az anyag nagy részét, otthon csak a
házi feladatot készíti el, vagy ha dolgozatot
írnak, arra többet készül. Peti azért is kü
lönlegesebb mint a többi diák, mert ő még
a hétfői házikat is elkészíti péntek délután,
így a hétvégéje szabad marad. Hozzátette,
azért a versenyekre fel kell készülnie neki is,
de ezt soha nem érezte tehernek, hiszen ő
azért jár versenyezni, mert szereti, élvezi, jó
megtudnia azt, hogy mennyi az ő tudása a
többiekhez képest. Nagy vágya, hogy orszá
gos versenyeken tudjon részt venni.
Habár bárki azt hihetné, hogy Petinek
csak tanulásból áll az élete, téved: nagyon
sok hobbija van. Szeret pingpongozni, fo
cizni, biciklizni, s természetesen, mint min
den diák, ő is szívesen játszik számítógépes
játékokkal. Anyukája nagy örömére azonban
a számítógép mellett a könyveket is gyak
ran forgatja, kedvencei a krimik és a fantasykönyvek. Szülei nagyon büszkék gyermekük
re, de sokszor már ők akarják lebeszélni egyegy versenyről, mert félnek, hogy másra nem
marad ideje.

Sebestyén Tímea
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Fogadóóra a fogyasztókért
2005-ben alakult meg a Megyei Nyug
díjas Szövetség fogyasztóvédelmi tago
zata, melynek fő célja a nyugdíjasok, s
a fogyasztók segítése, a vásárlások, szol
gáltatások igénybevétele során keletke
zett panaszok megoldása. A munkába
szeretnék bevonni az érdeklődő nyug
díjasokat is. A lehetőségekről Iván Lász
ló, a fogyasztóvédelmi tagozat vezetője
tájékoztatta lapunkat.
A fogyasztóvédelmi tagozat 2006-ban hat
településen (köztük Nyírbátorban) indított
30 órás tanfolyamot, ahol a nyugdíjas egye
sületek részéről 2-3 érdeklődő vett részt. A
hallgatóság tájékoztatást kapott a fogyasz
tóvédelmi szervek működéséről s arról, hogy
mire kell tekintettel lenni a vásárlások, szol
gáltatások igénybevétele során.
A Nyírbátori Értelmiségi Nyugdíjas Egye

sületet Tóth Lajosné; és M adzig Istvánné kép
viselte a tanfolyamon, akikkel folyamatos kap
csolatban van a fogyasztóvédelmi tagozat, s
akik minden csütörtökön délelőtt a polgármesteri hivatalban fogadónapot tartanak.
A tagozat másik fontos feladata a megye
nyugdíjas egyesületeinél fogyasztóvédelmi
klubfoglalkozások szervezése. Eddig 51 egye
sületet kerestek meg, s több mint 1800-an (nem
csak nyugdíjasok) vettek részt az eseménye
ken. A foglalkozásokon előadások hangzot
tak el, s a hallgatóság részéről felmerült kérdé
seket, panaszokat beszélték meg. Nyírbátor
ban, a Nyugdíjas Egyesületnél február 22-én
rendezett programon 25-en vettek részt, ahol
sok kérdést sikerült megbeszélni.
Fontos feladat még a fogyasztónapok tar
tása, amit eddig két településen tudtak meg
szervezni.
2006-ban a fogyasztóvédelmi tagozat se-

Versenyeztek a nyírbátori gyermekek
Zsúfolásig megtelt lelátó előtt versengtek —
immár 16. alkalommal —a város gyermekei
I legkisebbektől a legnagyobbakig március
15-én délelőtt, a sportcsarnokban. Az izgal
mas vetélkedésben valamennyi óvodánk, ok
tatási intézményünk részt vett.
Az óvodások váltóversenyét az iskolák
kötélhúzó vetélkedése követte. Az önkormány
zat az óvodákat 30-30 feliratozott pólóval, az
iskolákat 20-20 ezer forint értékű sportszerrel
és 1-1 húzókötéllel ajándékozta meg. Külön
köszönet illeti az Oktatási Centrumot, akik
mint házigazda szervezők gondoskodtak a
i endezvény színvonalas lebonyolításáról.

Eredmények:
Óvodás leányok: 1. Fáy úti Óvoda; 2.
Zrínyi úti Óvoda; 3. Iskola úti Óvoda, Jó
zsef A. úti Óvoda.
Óvodás fiúk: 1. Zrínyi úti Óvoda; 2. Fáy
úti Óvoda; 3. József A. úti Óvoda, Iskola
úti Óvoda
Középiskolai kötélhúzás: 1. Báthory Ist
ván Gimnázium; 2. Bethlen Gábor Szakkép
ző Iskola; 3. Éltes Mátyás Iskola
Általános iskolai kötélhúzás: 1. Oktatási
Centrum; 2. Báthori István Általános Isko
la; 3. Hunyadi Mátyás Általános Iskola; 4.
Báthory István Gimnázium.

gítségét több, mint 200-an kérték, s nagyon
sok panaszosnak tudtak segíteni.
N. Miklósné nyíregyházi lakos például egy
nagykállói kft. szolgáltatásával kapcsolatban
kért tanácsot, ahonnan szeptember 8-ai szál
lítási határidővel egy bejárati ajtót rendelt.
A szállítás késett, pedig a megrendelő előle
get is fizetett. Abban kért tanácsot, milyen
jogai vannak ilyen esetben? A fogyasztóvé
dőktől tájékoztatást kapott a jogairól, de
elsősorban azt a tanácsot kapta, hogy írjon
a kft-nek, és kérje a nyilatkozatukat, mit akar
nak tenni. Az ügy hamarosan megnyugta
tóan rendeződött: a vállalt munkát elvégez
ték, sőt a kft. jelentős engedményt is adott
Ha tehát a szóban előterjesztett panaszun
kat nem rendezik, feltétlenül írásban is be
kell azt nyújtani —hívta fel a figyelmet Iván
László.
A fogyasztóvédelmi szakemberek tanácsok
kal látják el a panaszost, s ha az érdeklődő
igényli, akkor meg is fogalmazzák panasz
beadványát az illetékes hatóság felé. A ha
vonta megjelenő Nyugdíjas Életben pedig a
témában teljes körű tájékoztatást adnak.

Sebestyén Tímea

fogadónap
Nyíregyházán (Damjanich u. 4-6.): min
den szerdán 10-12 óráig
Tel: 42/414-146,30/638-64-73
Nyírbátorban (polgármesteri hivatal
ban): minden csütörtökön 9-11 óráig
(minden hónap utolsó csütörtökén a fo
gyasztóvédelmi tagozat vezetője, Iván Lász
ló tartja a fogadónapot)

nyugdíjas farsang — kortalan m ulatság
Farsangi ünnepséget rendezett 2007. febru
ár 16 — án a Báthory István Nyugdíjas
Klub. Volt itt móka, kacagás, bőséges evés
—ivás és jelmezbe öltözés, ugyanis több klub
tagunk is farsangi jelmezt öltött. A farsang
egy évszázadok óta tartó ünnep, a tél és a
tavasz nagy küzdelmének szimbóluma. Ezt
jelenítettük meg ezen a péntek délutánon.
Ezen a napon köszöntöttük 93. életévébe
lépő legidősebb klubtagunkat, K ulcsár
Györgyné Etelka nénit.
Nem hiányzott a finom farsangi ebéd az
alkalomhoz illő farsangi fánkkal, ezt a Kakukk
Étterem szolgálta fel. Majd zenés, táncos mu
latozás kezdődött, hogy elűzzük a telet, s
minél előbb beköszöntsön ránk a tavasz.

A farsangi m ulatságon m indenki nagyon j ó l érezte m agát

A Báthory István Nyugdíjas Klub tagjai
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sorokban

■ A n yakön yv
Előző számunk óta születtek:
Ardai Róbert (Szalai Éva, Ardai István)
Jónás Richárd(Farkas Jolán, Jónás Dezső)
K ristó f Flóra (Nagy Enikő, Kristóf
Imre)
Székely András (Nagy Ágnes, Székely
András)
Ürge Tamás (át. Zelizi Erika, Ürge László).
Házasságkötés nem történt.
Elhunytak:
Batai Pál, Biró Antal, D ebrenczki La
jos, K iss Béla Gyula, H atvani Béla,
Leboczky Lajosné, Lovász Győzőné, Ma
joros Istvánné Oláh István, Pásztor Lász
ló, Pregjózsefné, Szele Istvánné, Vadon
Já n o sn é, Varga K álm ánné, Varga
Károlyné, Volford Antal.

m N őnap
A Nemzetközi Nőnap alkalmából, március
8-án a nyírbátori képviselőtestület férfi tag
jai virággal köszöntötték az önkormányza
ti intézmények mintegy 720 nődolgozóját.

■ B eira tk o zá s
Idén is a korábbi évek hagyományainak
megfelelően az óvodai és iskolai beíratást
április 23-25-én tartják 8-17 óráig a meg
felelő oktatási intézményekben.

■ M esem ondó d élelő tt
Az. Egyesített Óvodai Intézmények József
Attila úti egysége április 17-én délelőtt 10
órakor „Micimackó” mesemondó délelőt
töt szervez. A rendezvényen a mesemon
dó gyerekek mellett a József Attila úti
óvoda gyermekcsoportjai, az „Ördögfiókák” drámacsoport, a „Romatádé” bábcso
port és a „Tilinkó” tánccsoport is közre
működnek.

Ifjú csecsem őgondozók
A Magyar Vöröskereszt Nyír
bátori Városi-Területi Szerve
zete 2007. március 20-án az
Alkotóházban rendezte meg a
Területi Csecsemőápoló és
Elsősegélynyújtó versenyt.
A résztvevő gyerekek olyan
ismereteket sajátíthattak el a
felkészülés során, melyet a
mindennapi életben is hasz
nosan alkalmazhatnak.
Csecsemőápolásból Dézsiné
Im re Éva védőnő és Nagyné
Bagaméri Éva tanárnő felké
szítésével az első helyezést el
érő nyírbátori Báthori István Általános Is
kola diákjai (Kertész Tamara, Kulcsár Krisz
tina, N agy E nikő), elsősegélynyújtásból
M atolcsiné Sás Anita tanárnő felkészítésével
a nyírgyulaji Kossuth Lajos Általános Iskola
tanulói (Bartha Ágnes, Forbauer Alex, Job

bágy Alexandra, Kanálos K itti, Rácz Berna
dett) képviselhetik területünket a Megyei
versenyeken.A versenyek lebonyolításában
való közreműködésért köszönet illeti a Vé
dőnői Szolgálat, és az OMSZ Nyírbátori
Mentőállomás munkatársait.

Óvodakonferencia Nyírbátorban
Óvodakonferenciát tartottak m árcius
21-én a Szabolcs-Szatm ár-Bereg Me
gyei Közoktatási Közalapítvány és Nyír
bátor város önkormányzatának tám o
gatásával. A rendezvény a három bá
zisóvoda —Nyírbátor, Csenger, Máté
szalka —részvételével valósult meg.
A bázisóvodák 1998-ban alakultak, min
den bázisóvodához több település óvodái
tartoznak, így Nyírbátorhoz 24, Csengerhez
13, Mátészalkához pedig 26 környező tele
pülés gyermekkertje.
Az óvodakonferenciát kétévente szervezik
meg, a három bázisóvoda közül valamelyik
ben. Nyírbátorban eddig nem volt olyan

Nőalkotók a XXL században

—

K üzm ös Enikő képeiből a B áthori Várkastélyban n yílt kiállítás

helyiség, amely több száz résztvevő befoga
dására alkalmas lett volna. Ám ez a gond a
m últ évben megoldódott.
Az eseményre 350 óvónő jött el, ez a ma
gas létszám is mutatja, hogy az óvodapeda
gógusoknak mindig nagy az igényük arra,
hogy tovább képezzék magukat.
Az óvodapedagógusok célja, hogy minél
kreatívabb, sikeresebb gyerekeket neveljenek,
akik képesek lesznek megbirkózni az egyre
nagyobb követelményeket, elvárásokat tá
masztó iskolai élettel.
Az egy napos rendezvényen több neves
szakember előadását is végighallgathatták a
résztvevők, melyeken hasznos információk
hoz jutottak.

a nőké volt a főszerep
Naujalis: Álom, Bach: Air vagy akár Farkas
Ferenc: Régi magyar táncok. Március 8-án
ezektől a kellemes dallamoktól volt hangos
a Báthori Várkastély konferenciaterme. A
Nemzetközi nőnap alkalmából az említett
helyszínen a nyíregyházi vonósnégyes, a De
Capo szórakoztatta muzsikájával a nagyér
deműt.
A nőnapi műsor a „Nőalkotók a XXL
században” címet viselte, amelynek második
részében a népes közönség K üzm ös E nikő
festőművész „A csend szárnyai’című kiállí
tását tekinthette meg.

2007
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Pro Urbe-díjasfőm érnök

G ulács, Lónya, M árokpapi, M ilota,
N em esborzova, N yírbéltek, T ák o s,
Tiszaszentm árton, Nyírbátor. Látszó
lag véletlenszerű e települések felsoro
lása, de a részletek felfedése után két
szál is összeköti őket: mindegyiknek
van legalább egy műemléki gyöngysze
me, s mindet ugyanaz a néhány em 
ber vette vissza az enyészettől, s em el
te újra az értékek sorába.

eredeti pompájában látunk egy több száz
éves fa harangtornyot vagy éppen főúri
ebédlőpalotát.
— Ha érzékeltetni szeretném a Báthoricsalád XV. századi nyírbátori életét, nem
járok messze a valóságtól, amikor azt mon
dom: hasonlatos pompa volt itt akkor, mint
a Hunyadiaknál, Rákócziaknál, Károlyiak
nál; kom oly birtokközpont volt Bátor,
amelynek csak egy része volt a vendégfoga-

Z om bor Szabolcs

A B áthori Várkastély nem csak a hajdanvolt Báthoriak, hanem a z
cpületet helyreállító Zom bor család hírnevét is öregbíti
Zom bor Szabolcs —aki ezt az aranykezű
i sapatot vezeti —építési főmérnök, egy óra
ilatt avatott be munkájába, de szívesen hall
gattam volna tovább is. Mérnök, közgaz
dász, ám úgy beszél a középkori gótikus
templomokról, vagy éppen a Báthori-csal.ul ecsedi ágának vendégváró szokásairól,
mint ha művészettörténész, de legalábbis
történész lenne.
—Amikor kiválasztok egy épületet felújí
tásra, mindig azzal kezdem, hogy töviről
hegyire megismerem létrehozásának korát,
környezetét, történetét, hiszen ezek nélkül
esély sem lehetne a hiteles helyreállításra —
magyarázza a szakember. —Van, amikor ez
könnyű, mert a levéltárakban, vagy az egy
házi iratok között fellelhetők az építés ere
deti dokumentumai, más esetekben szak11 >nyvekből kell kihámozni, amit tudni akai unk. A freskók esetében azonban ez sem
el cg: különlegesen képzett szakemberek vaiá/solják elő, időnként több festékréteg alól
.1/ eredeti díszítéseket. Aztán elkezdődik egy
sziszifuszi munka, előbb a tervek készítésével, aztán a kivitelezéssel, és mindeközben a
pénzszerzés gyötrelmeivel — de mindenért
1.irpótol az a jó érzés, öröm, amikor ismét

dásra szolgáló látványos ebédlőpalota. Csak
hogy a család hanyatlása után tönkrement,
évszázadokra feledésbe merült — a magtár
aligha utalt a hajdani nagyvilági életre.
Hosszú ideig senki nem tudta, hogy közép
kori épületek maradványait rejti itt a föld.
Igaz, a 70-es évektől a helyiek már gondol
ták, hogy érdemes kutatni, de komolyab
ban a 90-es évektől kutatták, mígnem egy
uniós pályázat, és helyi összefogás eredmé
nyeként az épületegyüttes egyikét éppen mi
állíthattuk helyre. Feltételezem, hogy —mint
minden ilyen nagy munka esetében —még
komoly szakmai viták elé nézünk, de az ebéd
lőpalota már áll, s joggal hiszem, hogy Nyír
bátor nagy értéke. Örülünk, hogy egy ilyen
szép munka részesei lehettünk, amit a város
külön is megbecsült a Pro Urbe-díjjal.
—A kérdés m indezek után megkerülhe
tetlen: hogyan lesz a m ú lt értékm entője egy
fiatal építész?
— Családi örökség —válaszol azonnal. —
Édesapámtól az építés szeretetét kaptam.
Édesanyám tanárnőként órán kívül sokat fog
lalkozott a művészetekkel, tanítványait —és

saját gyerekeit —minden elérhető helyre el
vitte, ahol szép dolgokat lehetett látni, le
gyenek azok épületek, tárgyak, alkotások.
Óriási szerencsém volt, hogy a Pécsi Pollack
Mihály Műszaki Főiskolán az első település
mérnöki csoportban tanulhattam. Nagyon
erős osztály volt, szaktanáraink többsége a
szakma kiválósága, nagy egyetemek professzo
ra volt. Helyzetünk kivételezettnek számí
tott: nyári szakmai gyakorlatainkat külföl
dön töltöttük, én például Angliában kifeje
zetten műemlékvédelmi munkában is részt
vettem. Már akkor tudtam, hogy ez lesz az
életem...
Először persze négy tapasztalatszerző év
következett egy nagyobb építőipari cégnél,
közben közgazdasági és pályázatíró tanul
mányok, mert anélkül ma már az építőipar
ban sem lehet érvényesülni. Aztán az igazi
pálya, a családi vállalkozás — a Zombor és
Társai Kft. —amelyben elindulhatott a mű
emlékes karrier. Megszerveződött a szakem
bercsapat, építőkből, műemlékesekből, a fa
mestereiből. Tucatnyi munka fémjelzi az el
múlt éveket, köztük fa harangtornyok épp
úgy, m in t rangos k ő ép ü lete k . M ost
Nagykállóban, a volt vármegyeháza épületé
ben dolgoznak. Megpróbálják a lehető leg
jobban összehangolni az 1765-ben épített
barokk stílusú épület műemléki értékeit és
a kórházi igényeket.

M arik Sándor

családi vállalkozásban
A Zombor és Társai Építőipari Kft. csalá
di vállalkozás, amelynek motorja Zombor
József (56), a hajdani Kelet-Magyarorszá
gi Állami Építőipari Vállalat (KEMÉV)
egyik vezetője, majd tengizi főnöke. Há
rom fia közül kettő mérnök, már itt dol
goznak: Szabolcs (33) a műemléki, Krisz
tián (32) a szerelőipari részt vezeti. (Le
vente (28) más pályát választott: zeneaka
démiát végzett, a Talamba ütős- együttes
egyik alapítója.)
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O C jótékon ysági b á l

Avagy versben izzó k beszédei, dalai, m ozdulatai
A Talán Teátrum társulata április 11-én 18 órai kezdettel a
Költészet Napját ünnepli.
A vers magunk vagyunk. Tulajdonképpen minden, ami
anyagon innen és matérián túl van. Egyszer mennyekig fel
emelő, máskor a csőcselék poklába vezető. Habzsoljuk, mond
juk, kiáltjuk, sírjuk, fröcsögjük, lihegjük, röhögjük, énekel
jük, danásszuk, mozogjuk, de főleg vigyázzuk a verset. Azaz
éljük a sorokat. Nap, m int nap. Egyiket a másik után. Mási
kat az egyik után. S aztán jön a harmadik meg az ennedik...
Gyertek barátaink, merüljünk alá, aztán szálljunk közösen
oda, ahol a katarzist reméljük. Ne várjátok, hogy untig fi
nomkodjunk, és folyton-folyvást szépeket beszéljünk nektek.
Ha ezt tennénk, becsapnánk benneteket, hiszen ily módon
hazudnánk a költészetről. Olyanok lennénk, m int az a leány
zó, aki az első találkájára igyekezve, legpuccosabb formáját
ölti. Parfüm illatúak, frissen vasaltak. Mi műár régen elveszí
tettük szűziességünket a líra tekervényes medreiben.
Jó ideje összeköltöztünk a verssel. De mi tagadás, szeszélyes
és kiismerhetetlen, m int az igazi asszony...
Versestünkön (vagy koncertünkön?) többek között egyegy hatalmas pofonnal tisztelgünk az álszent intellektuális nyafogások előtt.
Láttál-e verset táncolni? Hallottál-e verssel káromkodni?
Szerettél-e verssel, emberke? Élted-e a verset, mondd?

Buzogány Béla
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Idén m á r harm adik alkalom m al szervezte m eg jó té 
konysági bálját a z O ktatási Centrum.
M árcius 24-én több, m int200-an m ulattak a z iskola
tornaterm ében, ah ol a támogatóknak, és a szülőknek
köszönhetően rengeteg ajándék g yű lt össze. M indezek
eredm ényeként a z O ktatási Centrum osztályai a z év
végén sokkal nívósabb kirándulást tervezhetnek, hiszen
a bál bevételét, m integy 800 ezer forintot erre a célra
fordíthatják.
Gyermán László igazga tó n e
vükben is k öszön i m indazoknak,
a kik ehhez hozzájárultak.

Tf húsvét húsvét húsvét húsvét

L ocsolóvers

c5f%

I

K elj fö l párnáidról, szép ibolya virág,
N ézz k i az ablakon, m ilyen szép a világ!
M egöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással!

Á prilisi m ozim űsor Rongálás, lopás,
Április 6. péntek: A boldogság nyom á
itta s vezetes
ban (Színes amerikai romantikus dráma)
7. szombat: Bam bi II. —Bam bi és az erdő
hercege (Színes amerikai családi rajzfilm)
13. péntek: H íd Terabithia földjére (Szí
nes szinkronizált amerikai fantasy-játékfilm)
14. szombat: A véres gyém ánt (Színes
amerikai thriller)
22. vasárnap: H annibál ébredése (Színes
francia thriller)
28. szombat/ Parfüm: Egy gyilkos törté
nete (Színes német thriller)
29. vasárnap: Éjszaka a m úzeum ban (Szí
nes szinkronizált amerikai akció-vígjáték)
Az előadások 19 órakor kezdődnek, jegyárusítás a vetítések napján 18-19 óráig. A
jegy ára 700 forint. A műsorváltoztatás jo
gát fenntartjuk!

Egy nyírbátori lakos feljelentést tett isme
retlen tettes ellen, aki március 12-ére virra
dóra a Nagybóni szőlőben lévő, fából ké
szült házának tetejét, valamint oldalfalait és
annak belső szerkezetét megrongálta, össze
törte. A kár mintegy 400 ezer forint.
A városi strand területén több vendéglá
tó helyiséget is kifosztottak. Az egyik büfé
ajtaját berúgták, onnan kisebb elektromos
berendezéseket loptak el. Egy másik helyi
ségből csaptelepekkel távoztak.
Eljárás indult egy nyírbátori lakos ellen,
aki március 15-én 14 órakor ittasan vezetett
Nyírbátorban. Egy másik személy pedig már
cius 21-én 22.30 órakor a Szabadság téren
közlekedett ittasan.
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