Augusztus 20-a
—először a
I i-igeteges nemzetközi néptáncbemutatóval
vette kezdetét az augusztus 20-ai program
éi n/at Nyírbátorban, a Báthori-Várkastély
ke Miében. Balla Jánosné polgármester ün
nepi köszöntőjét követően előbb egy porugál, majd egy Szerbiából érkezett vajdasá..i magyar néptánccsoporté volt a színpad,
kik látványos műsorukkal népes közönsé: • t csaltak a helyszínre. A színes produkció
111.111 ¡eviczki Ferenc esperes, valamint Tárin >kFerenc lelkész megszentelte és megáldotta
1/ új kenyeret, amelyet népviseletbe öltő
éin óvodások kínáltak a közönségnek.
Az államalapító Szent István király törté
nelmi jelentőségére, emberi nagyságára em
lékezett délben, a Kulturális Központban a
I ilán Teátrum, Sík Sándor: István király
imű drámájának nagyszerű adaptációjával,
inelyet a társulat —aznap délután - Mátészal
kán is óriási sikerrel m utatott be.
A városi ünnepség délután öt órakor kez

V ajdasági m a g y a r tán cosok ro p tá k a B áth ori- V árkastély udvarán
dődött a Kulturális Központban, ahol ün
nepi köszöntőt mondott BallaJánosné pol
gármester, és dr. VeresJános pénzügyminisz
ter, országgyűlési képviselő, majd a város
vezetői elismeréseket adtak át. Az ünnepsé
get a Bátor Mazsorett produkciója, és a De
Capo vonósnégyes koncertje tette méltóság-

120 éves a vasút Nyírbátorban

teljessé. A megemlékezés záróakkordjaként
este hétkor a református templom sekres
tyéjében „Észtország képei” címmel nyílt ki
állítás, majd — a Nyírbátori Zenei Napok
keretében —Réti Balázs zongoraművész, és
az észt Parnu City Orchestra adott ünnepi
hangversenyt.

Elism eresek
a z ünnepen

A város k itü n te te ttje i és v e ze tő i a K u ltu rá lis K ö zp o n t
színpadán.
I887. augusztus 20-án adták át az első vasútvonalat Nyírbátorban,
inely bekapcsolta a települést a Nyíregyháza-Mátészalka Helyi Érdekű
Vasúttársaság közlekedési rendszerébe. Erre emlékeztek augusztus 20m a városlakók A vasút történetének képes összeállítását már az üniicpnap előtt bárki megtekinthette a Csekő Kávéházban, majd pedig
a vasútállomáson. Az ünnepen feldíszített különvonat érkezett NyírIi.uorba, majd az ünneplő gyülekezet Mátészalkára utazott, ahol a
Vasúti Helytörténelmi Gyűjteményt tekinthették meg az érdeklődők.

A nyírbátori képviselő-testület döntése alapján a város díszpolgá
ra 2007-ben Boros Gábor pedagógus, nyugdíjas kollégiumi veze
tő lett. Pro Űrbe kitüntetést kaptak: Szepesi István dandártábor
nok, a Nyírbátori Határőr Igazgatóság igazgatója, dr.GaálMihály
főorvos, és Jakab Ilona pedagógus, nyugdíjas kollégiumi igazga
tó. Nyírbátorért kitüntetést kaptak: Sípos Sándorné pedagógus
(posztumusz), Szilágyi Szabolcs, Csonka Sándor, a Szárnyas Sár
kány Nemzetközi Utcaszínházi Fesztiválés a Faipari Kft.
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Folyamatosan fejlődő szakellátás
Augusztus elsején volt egy éve, Hogy a
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő
átvette a Nyírbátori Szakrendelő m ű
ködtetését. Az eltelt egy esztendő sok
változást hozott a város szakellátása
szempontjából.
Az intézményt működtető kórház főigaz
gatója, dr. Vadász Mária fontosnak tartotta
a folyamatos kapcsolattartást Fehérgyarmat
és Nyírbátor között, ezért úgy döntött, nem
állít fel külön menedzsmentet, hanem egy
telephelyi koordinátort nevezett ki, Szabóné
Oláh Zsuzsa személyében.
— Sok minden történt az elmúlt egy év
ben —kezdi Szabóné Oláh Zsuzsa —mind
infrastruktúrában, mind szakmailag renge
teget fejlődött az intézmény. Az, hogy az
épületet és a rendelőket, ahol kellett, kifes
tettük, csak az első lépés volt. Ennél sokkal
fontosabb, hogy egy sikeres pályázat révén
korszerűsítettük az informatikai rendszert,
lecseréltük a számítógépeket, monitorokat,
digitalizáltuk a röntgenkép készítést, vizit
díj automatát szereltünk fel. Ma már a re
gisztráció is számítógépen történik, s ha
marosan a behívó rendszer is működni fog.
A pályázat keretében még ebben az évben
megvalósul az informatikai összeköttetés a
kórház és a szakrendelő között.
Az önkormányzat új ultrahangos készülé
ket vásárolt. A diagnosztizálás ezzel nemcsak

A u gu sztu s 3-án, a N yírbátori
K em pingben jó hangulatú össze
jövetelen em lékeztek m eg a z egy
éves évfordu lóról a sza k ren d elő
és a kórh áz vezetői valam int dol
g o z ó i. A re n d e zv é n y e n B alla
Jánosné polgárm ester a kistérség
betegei nevében köszönte m e g a z
intézm én yek dolgozóin ak a z el
m ú lt eg y é v m unkáját.
hatékonyabb, de kényelmesebb is lett, hiszen
a készülék külön helyiségbe került, mellyel a
röntgenben is enyhült a zsúfoltság.
Ugyanez elmondható a laboratóriumról
is, ennek áthelyezése, és az új eszközök vá
sárlása korszerűbbé, gyorsabbá és kényelme
sebbé tette a dolgozók munkáját.Májusban
pedig sikerült m inősíttetnünk az intéz
m ényt: a k ó rh á zh o z h a so n ló a n ISO

Parlagfű mentes nap Nyírbátorban
Németh Attila alpolgármester megnyitó
ja után Bajnai Benő, az ÁNTSZ megbízott
kistérségi tiszti főorvosa részletes tájékozta
tást tartott az allergiáról, a parlagfűmentes
környezetről. A városi Sportpályán megtar
tott parlagfű mentes napon volt kézi és gépi
kaszálóverseny, a fiatalok pedig
kesztyűkkel és zsákokkal felszerel
kezve járták a területet, parlagfű
után kutatva.
A rendezvény célja az ismeretterjesztésen túl az volt, hogy fel
hívja a figyelmet arra: ha min
denki tesz egy keveset a parlagfű
elleni védekezésben, akkor össze
fogással csökkenteni lehetne az
allergiás megbetegedések számát.
Természetesen nem csak ezen
a napon történt meg a parlagfű
elleni védekezés, hiszen a Város
üzemeltetési Kht. munkatársai
folyamatosan végezték és végzik
A leg fia ta la b b a k is k u ta ttá k és h ú zg á ltá k a
jelenleg is a parlagfű kaszálását,
parlagfü vet.
irtását.
Az ÁNTSZ kezdem ényezésére Nyírbá
tor város önkorm ányzata június 26án parlagfű m entes napot szervezett.
A rendezvényen a városlakók k öze
lebbről is m egism erkedhettek hazánk
egyik népbetegségével, az allergiával.

9001:2000 szabvány szerinti minőségirányí
tási rendszert vezettünk be.
A betegek számára talán a legfontosabb
változás, hogy számos új szakrendeléssel
bővült a kínálat. A diabetológia, kardioló
gia, audiológia, onkológia, allergológia,
ortopédia, speciális nőgyógyászati szakren
delések: genetikai ultrahang, gyermek nő
gyógyászat, és a nőgyógyászati Mozgó Szű
rő Szolgálat is beindult. Ezzel jelentősen le
csökkent azon vizsgálatok száma, ami miatt
a betegeknek távolabbra kell utazniuk.
Rendszeres lakossági szűréseket is végzünk
a kistérség településein: vércukor- és vérnyo
másmérést, testzsírszint mérést, ultrahangos
csontsűrűség mérést, diétás és életmódbeli
tanácsokat adunk. —számolt be, a teljesség
igénye nélkül az eltelt egy év történéseiről a
telephelyi koordinátor.
A város, és a működtető Szatmár-Beregi
Kórház rövidtávú terve egy Kistérségi Egész
ségügyi Központ létrehozása. Ennek érde
kében pályázatot nyújtanak be az épület tel
jes rekonstrukciójára, és szolgáltatás bőví
tésre. A tervek szerint urológiával, neuroló
giával, nappali kórházzal és egynapos sebé
szettel egészülne ki az ellátás.

épül a kábelhálózat
Augusztus 6-ától folytatja a kábelhálózat
kivitelezési munkáit a Nyirkom kft. Az
ügyintézők telefonon az 510-252-es szá
mon, személyesen az Ügyfélszolgálati Iro
dában, a Szabadság tér 8-9 szám alatt, dél
előtt 9-től délután 5 óráig állnak az ügyfe
lek rendelkezésére.

európai m obilitási hét
N yírbátor is csatlakozott az Európai
Mobilitási Hét mozgalomhoz. A cél fel
hívni a figyelmet a gépjárművek környe
zetszennyező hatására, mely nemcsak rossz
minőségű levegőt, hanem egyre megterhelőbb zajszintet is jelent. Az üvegházha
tás és a globális felmelegedés pedig felmér
hetetlen következményeket rejt a Föld szá
mára.
Nyírbátor e program keretében szep
tember 22-ére autómentes napot hirdet.
Ezen a napon, aki csak teheti, ne üljön
autóba! Helyette a rendőrség és a Kultu
rális Központ az egész család számára von
zó, szórakoztató programokkal tarkított
ismeretterjesztő előadásokra invitálja az au
tótulajdonosokat és gépjárművezetőket.
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Átszervezés alatt az orvosi ügyelet
A Nyírbátor és V onzáskörzete Többi élű Kistérségi Társulás Tanácsa 2007.
június 21-ei ülésén döntött a központi
orvosi ü g y elet ellá tá sá t m ű köd tető
KegioMed Center 2005. Bt-vel kötött
vzerződés felbontásáról.
A döntés előzménye, hogy a RegioMed
fizetési nehézségei miatt a dolgozók 2006
' égétől — többszöri egyeztetést követően
-cm kapták meg járandóságukat, annak elle
nére, hogy a kistérségi társulás a szerződés
ben foglalt határidőben és összegben fizetém kötelezettségét teljesítette.
A döntéssel egyidőben a Tanács az ügye
leti feladatok megszervezésével a Kistérségi
t ársulás Koordinációs Irodáját bízta meg,
biztosítva a korábbi üzemeltető részére a
szerződésben vállalt felmondási időt.
A Bt. azonban a felmondási idő lejárta
itt, azonnali hatállyal felmondta a szerző
iest. A kistérségi társulásnak egyik napról a
inásikra kellett az ügyeleti ellátásról gondos

kodni, és a működési engedélyt beszerezni.
A Koordinációs Iroda mára már rendel
kezik végleges működési engedéllyel, mely
hez a megfelelő orvosi létszám, személyi és
tárgyi feltételek kialakítása szükséges. Elsőd
leges cél, hogy a jogszabályi előírásoknak
megfelelően Nyírbátor és körzete háziorvo
sai és ápolói lássák el az ügyeleti feladatokat,
de a területen kívüli szakembereket is alkal
mazzák.
A társulás elnöke —az ügyeleti dolgozók
döntése alapján — megbízást adott a szak
mai vezetői és felügyeleti feladatok ellátásá
ra Dr. Kovács Lajos háziorvosnak, aki a
minőségi munka biztosítására több szakmai
és technikai átszervezést hajtott végre.
A központi orvosi ügyelet délután 4 óra
kor kezdődik és másnap reggel 8 óráig tart.
Az ügyeletben két orvos, egy ápoló és egy
gépkocsivezető dolgozik: az egyik orvos az
ügyelet rendelőjében fogadja a betegeket,
míg a másik orvos hívásra, indokolt esetben
házhoz megy 13 településen: Nyírbátorban,

Semmelweis-napi ünnepség közösen
¡elén első alkalom m al ü nnepelték a
Nyírbátori Szakrend elő d o lg o z ó i a
/.ítm ár-B eregi K órházzal közösen a
emmelweis-napot.
A Tivadari Ifjúsági Tábor területén rende
lt megemlékezésen dr. Vadász Mária fő; .izgató köszöntötte a dolgozókat, és ismer
tette az elmúlt év eredményeit, kiemelve,
hogy intézményük súlyponti minősítést
kapott, s a Nyírbátori Szakrendelővel felidataínak köre is bővült. BallaJánosnépolirmester a nyírbátori betegek nevében
mondott köszönetét a kórház dolgozóinak.
Az ünnepségeken elismeréseket is átadtak:
a kitüntetettek között volt dr. Halászná dr.
d.irkóczi Katalin, a Nyírbátori Szakrende

lő reumatológus szakorvosa, aki Főigazga
tói Dicsérő Oklevélben részesült.

A z ünnepség nem le tt volna
teljes fin om fa la to k n é lk ü l

Véradásért vizitdíj mentesség
A rendszeres véradók mentesülnek a vizit
díj fizetési kötelezettség alól. Törvény sze
li nt „nem kell vízitdíjat illetőleg kórházi
napidíjat fizetni, ha az ellátást igénybe vevő
m/tosított térítésmentesen legalább 30 alká
li immal adott teljes vért, és ezt a külön jogsza1ályban meghatározottak szerint igazolja.”

(Nyíregyháza, Szent István u. 68. sz.) a vér
adó kérelmére. Kíszállásos véradáson adha
tó ki az igazolás, ha a számítógépes nyilván
tartás szerint véradásainak száma a 30 alkal
mat meghaladta. Abban az esetben, ha a nyil
vántartásban nem található, de rendelkezik va
lamilyen dokumentummal (kitüntetés, régeb
bi véradó igazolvány), úgy az igazolás kiállí
Kormányrendelet szabályozza az igazolás tására csak a Területi Vérellátó illetékes.
kiadását, mely csak kíszállásos véradáson, és
Az igazolás kiadásához szükséges a szemé
a Területi Vérellátó Intézetnél történhet lyi igazolvány, és a TÁJ kártya.

Nyírcsászáriban, Nyírderzsen, Nyírgyulajban,
Nyírvasváriban, Bátorligeten, Teremen, Kislétán, Máriapócson, Pócspetriben, Encsencsen,
Nyírpilisen, Piricsén és Nyírbogáton.
Ballá Jánosné, a társulás elnöke úgy véli,
jó döntés volt az ügyeleti rendszer átszerve
zése. Mindenki számára megnyugtató az a
tény, hogy van egy biztonságosan működő
orvosi ügyelet, biztosítottak a személyi és
tárgyi feltételek, ahol az ügyeletet ellátó dol
gozók minden hónapban megkapják járan
dóságukat, s a lakosság délután 4 órától
másnap reggel 8 óráig szükség esetén felke
resheti, és igénybe veheti a sürgősségi or
vosi ellátást.
Az ügyelet címe: Nyírbátor, Édesanyák
u. 4., telefonszáma: 42/510-440.

vizitdíj visszatérítés

Igényelni k e ll
A háziorvosi, illetve szakorvosi ellá
tásban részesülők, a k ötelező egész
ségbiztosítás ellátásairól szóló törvény
szerint vizitdíj visszatérítése iránti
kérelm et nyújthatnak be az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon
a Polgármesteri Hivatal Költségveté
si és Adóirodájánál.
Amennyiben a biztosított nyugtával, il
letőleg számlával igazolja, hogy az adott
naptári évben az általa igénybe vett házi
orvosi ellátásért (ideértve a fogászati alap
ellátást is), illetve a járóbeteg-szakellátásért
vizítdíjat legalább már 20-20 alkalommal
fizetett, a 20 alkalom feletti ellátások után
fizetett vizitdíjak összegét a Költségvetési
és Adóiroda —a külön jogszabályban meg
határozottak szerint —visszatéríti.
A háziorvosi és a szakorvosi ellátást nem
lehet összevonni, annak visszaigénylésekor
a 20 alkalom külön-külön értendő. A vissza
igénylést a tárgyévet követő 60 napon be
lül lehet megtenni. A kérelemhez csatolni
kell az adott naptári évben igénybe vett
ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított,
a vizítdíj visszaigénylésére feljogosító, 20
alkalmat igazoló nyugtát, illetve számlát,
továbbá a visszaigényelt vizitdíjak befize
tését igazoló (20 alkalom feletti) nyugtát,
illetve számlát. A vízitdíj visszatérítése irán
ti kérelem csak a nem emelt összegű vizitdíj fizetése esetén lehetséges.
Kórházi ellátás esetén a fizetett összeget
visszaigényelni nem lehet, ebben az eset
ben 20 alkalom felett már nem kell a kór
házi napidíjat a betegnek megfizetni.
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„Nyírbátor város képviselőtestületének
döntése alapján 2007. július 1-jétől lét
rejött a Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda,
Á ltalános- és A lapfokú M űvészeti Is
kola többcélú, közös igazgatású intéz
m ényként, m ely új korszakot nyit a
város oktatási életében.”
A vezetői feladatok ellátásával a képvise
lőtestület Gyermán Lászlót bízta meg, aki
úgy véli, az új, integrált intézménytípus új
vezetési struktúrát igényel. Ezért az intézményegység-vezetők mellett szakmai m un
kacsoport irányítók is segítik a magas szín
vonalú nevelő-oktató tevékenységet.
Az igazgató szerint a megalakult Igaz
gatói Tanács tagjai kiváló, nagy szakmai,
vezetési tapasztalattal rendelkező pedagó
gusok.
Az óvoda intézményegység vezetője Veres
Jánosné, az Alapfokú Művészeti Intézmény
vezetője Kozma Lászlóné, az Édesanyák úti
intézményegység vezetője Márton József, a
Fáy úti intézményegységé Kaliba András, a
Zrínyi úti intézményegységé pedig Vida
Ferenc lett. Az Általános Iskolai Szakmai
m unkacsoport vezetői Gyenes Józsefné,
Trefánné Bagdi Gizella, Barna Gábor és
Tóth Jenő. Az Óvodai Szakmai munkacsoport vezetői: Nagy Árpádné, Jónásné
Vári Ibolya, T rifuj M ihály né és Tóth né

Barna Júlia.
Gyermán László elmondta: nagy feladat

G yerm án L ászló sze rin t a szü 
lő k és a g y e re k e k se m m it nem
fo g n ak é re zn i a változásból, e z 
z e l sze m b e n a z in te g rá c ió a z
eg yén i képességek kibo n ta k o zó sának ú j lehetőségeit n yitja meg.
nyok a változásból a lehető legkevesebbet
érezzék, mindennapjaikhoz, fejlődésükhöz
továbbra is szeretnék biztosítani a nyu
godt légkört és a boldog gyermekkort.
Úgy látja, a XXI. század új kihívások
elé állítja az oktatás résztvevőit: kompe
tencia alapú, a m indennapi életben is al
kalm azható ismereteket kell közvetíteni
korunk iskolájának. Az integrációs felké
szítés és fejlesztés megerősítése, a tehet
séggondozás perspektívájának kidolgozá
sa, az egyéni képességek kibontakozásának
új lehetőségeit nyitja meg.
Az igazgató köszönetét fejezte ki a szü
lők támogató bizalmáért, pedagógustár
sainak pedig, a sok változást hozó új tan
évre — m ottóként — Rousseau üzenetét
szánja:

hárul majd a szakmai munkaközösség ve
zetőkre, akik óvoda- illetve iskolaközi szak
mai koordináló szerepet látnak el. Elkép
zeléseiket, javaslataikat a Pedagógiai Ta
nács összejövetelén képviselik, mintegy ka
talizátor szerepet ellátva a pedagógus kö
zösség és a szakmai vezetés között.
Az új igazgató a nyáron lezajlott nagy
változások után zökkenőmentes tanévin
dításra számít, ahol a több m int 200 kis
elsős gyermek öröm m el léphet be a tudás
„A tanítás tehetsége abban áll, hogy a
kapuján, s megtalálja a helyét, biztonsá tan ulást kellemessé kell tenni a tanítvány
gát a tanító nénik védőszárnya alatt.
számára. ”
L.M.
Legfontosabb céljuk, hogy a tanítvá-

vá rjá k az érdeklődőket

K irándulás

—

nem csak nyugdíjasoknak!

Sopronba és környékére szervez ötnapos be venni. A program városnézést, a Fertőkirándulást a Nyírbátori Nyugdíjas Értel Hanság Nemzeti Park természetvédelmi ér
miségiek Egyesülete október 15-19-ig.
tékeinek megtekintését, és egy ausztriai ki
rándulást is tartalmaz.
A kirándulásra — szeptember 10-éig —
Az utazás N yíregyházától közvetlen
intercity járattal történik, a szállást nyug nemcsak az egyesület tagjainak jelentkezé
díjas akcióban, szállodában tervezik igény- sét várja Boros Gábor szervező.

nekrológ
NON OMNIS
MORIAR
—nem halok meg
teljesen —

Sípos Sándorné
1950-2007

A közösségért mindent, önmagáról és ön
magáért szinte semmit. Önzeden, őszinte sze
mélyisége még a hozzá közel állóknak is sok
titkot rejtett. Nem az volt számára a fontos,
hogygazdag legyen, karriert fusson be, hogy
ő legyen a középpontban, hanem a máso
kért érzett felelősség, a tenni akarás, az ötle
tek, feladatok, a szervezés, a háttér munka
jelentette számára az igazi terepet. Kiváló
pedagógus, örökmozgó szervező, igazi kö
zösségiember volt, aki mások, főként a gyer
mekek sikereiben lelte örömét.
Nyírbátorban több, m int 3 és fél évtize
den át a szó igazi értelmében szolgálta az
oktatást, szervezte a gyermek- és felnőtt kö
zösségek programjait. Titkai egyike volt,
hogy ezt az utóbbi hónapokban betegen,
de változatlan lendülettel tette. Egy percig
sem foglalkozott szenvedésével, csak ajövő
vel, a még Rá váró megoldatlan feladatok
kal, melyek közül rengeteg maradt bevégezetlenül.
Halála óta alig másfél hónap telt el, de
már igazolódni látszanak Viktor Hugó gon
dolatai:
„Próbálj meg úgy élni, hogyne vegyenek
észre ott, ahol vagy,
de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan
eljöttél”.
Ném eth Attila
alpolgárm ester
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A legfiatalabb ig a zg a tó n ő
Pro Űrbe Nyírbátor kitüntetést kapott len nő, s ráadásul a legfiatalabb a
.iugusztus 20-án Jakab Ilona nyugdíjas járás iskolaigazgatói között. Nem
pedagógus, kollégium igazgató. Lévén, volt könnyű dolga: 17 tanerős is
hogy augusztus 26-án töltötte 76-dik kolát vezetett, közöttük, a kitele
életévét, akár születésnapi ajándék is pítések következtében olyan kol
lehetne a megtisztelő elismerés - már ha légák, mint dr. Somogyi Zoltán,
.íjándéknak lehet tekinteni azt, amiért a Magyar Tudományos Akadémia
az ember nagyon is m egdolgozott.
tagja, akit az orvosi egyetemről he
lyeztek át, vagy Pákái Magdolna,
Márpedig Jakab Ilona egész életében ke volt apáca, aki a gimnáziumban
ményen dolgozott. Bár egyke gyermek volt, tanította. Sportos, lófarkas „frus
i ipész édesapja és paraszti származású édes kaként” keményen megdolgozott,
anyja nem dúskáltak az anyagi javakban, a hogy elfogadják vezetőjüknek.
Közben tovább képezte magát,
háborús fogság éveiben pedig különösen
sokat kellett dolgozni a mindennapi megél- elvégezte a magyar szakot is. 1960Jakab Ilona a P ro U rbe N y írb á to r k itü n te
1ictésért. Az anya mégis ragaszkodott hozzá, ban —még 30 éves sem volt —„néptéssel
hogy lánya tanuljon, és tanítónő legyen. így gazdasági érdekből” áthelyezték
a Nyírbátorban kijárt négy elemi és négy Nyírbátorba, középiskolai kollégiumigazga ja, majd hozzáteszi: hálával tartozom a min
polgári után Debrecenbe, a Svetits Mátyás tónak. 1987-ben, 27 év után innen is ment denkori igazgatóknak, hogy nyugdíjasként is
Ivány Líceumba, apácákhoz került. 1949-ben nyugdíjba. Közben elvégezte az egyetemen a taníthattam, s még tanítok, sőt ballagtatok is.
Ami pedig a munkám elismerését illeti, na
leérettségizett, a tanítói diplomához azon pedagógia szakot és a vezetőképzőt.
A kollégium igazi próbatétel a pedagó gyon jólesik a város kitüntetése. De a legna
ban még egy év hiányzott, amikor az isko
gusnak: volt, hogy 265 kollégista testi-lelki ép gyobb öröm számomra, hogy bármerre já
lát államosították.
Az egri tanárképzőre került, de hiába sze- ségéért felelt. Mint mondja, akiben nincs egy rok Nyírbátorban, mosolyt kapok. Több
i etett volna testnevelés-biológia szakra jár kis elevenség, az nem is életre való. A csínyte generáció nőtt fel a kezem alatt, nekem a
ni, „egyéb” származása miatt csak oroszt vések, tréfálkozások számára is jó mókák vol buszsofőr is keresi a legjobb ülőhelyet”.
Egyetlen bánata, hogy nincs saját család
választhatott. Mégis kitűnőre államvizsgá- tak, de egy az iskolához képest nagyobb moz
/ott, de ez sem volt elég, hogy Nyíregyház gásteret nyújtó kollégiumban a balesetveszélyre, ja. Azt mondja, a szülei olyan sokat tettek
ira mehessen tanítani. Az akkori Megyei vagy éppen a kamaszok sérülékeny lelki vilá érte, hogy úgy érezte, mindvégig mellettük
a helye. Édesanyja, az intelligens parasztlány
Művelődési Osztály Dombrádra irányítot gára nagyon oda kellett figyelni.
Ma már leginkább a saját épségére figyel: bölcseletéi a mai napig útmutatást adnak
ta. Később — úgymond fájdalomdíjként —
—Az én koromban már nagy hangsúlyt számára. Most is a szülői házban lakik, kör
több helyen is igazgató helyettesi állást aján
lottak neki. Encsencset választotta: innen kell fektetni arra, hogy szinten tartsam ma nyezetében ugyanolyan rend és tisztaság ural
származott az édesanyja. 1956. január else- gam, kövessem a világ változásait, mert ha kodik, akárcsak a fejében és a szívében.
Leviczki Márta
|én kinevezték igazgatónak —ő volt az egyet nem teszem, menthetetlenül leépülök —mond

E z vo lt a z utolsó...(?)
Mint az utóbbi években, ebben az évben is ahová szerettük volna, (pénzügyi okok mi
kirándult a ’kis csapatunk’. Igaz nem oda, att) Olaszországba, hanem valamennyivel
közelebbre, Prágába, Pozsonyba, Bécsbe.
M int eddig mindig, most is Bernáth Zsu
zsa vállalta magára a megszervezés és a le
bonyolítás embert próbáló feladatát.
Ezen az utolsó kiránduláson láthattuk
Prága legszebb műemlékeit, a Szent Vitus
Székesegyházat, a Károly hidat, és még sok
más pompás és híres épületet, melyek a
legjobban jellemzik Prágát. Az eredeti
Svejk étteremben vacsoráztunk (igaz egy
kicsit borsos áron).
Pozsonyban városnéző kisvonattal is
merkedtünk az óvárossal, ahol főleg a vár
látványa volt meghatározó, de sajnos be
lülről már koránsem volt ennyire szép.
De mégis megható volt, hogy ugyanott
járhattunk ahol az Országgyűlés ülésezett.
Bécsben csak a buszon utazva tudtunk
C sop o rtk ép a k irá n d u lá sró l

szétnézni, de így is nagy élményt jelentett
(Hofburg, Hunertwasserház). Fő célpon
tunk a Schönbrunni Kastély volt, ahol egy
40 termes látogatást tettünk, ami maga volt
a csoda, amit leírni sem lehet. Úgy jöttünk
el, hogy ide még nagyon jó volna legalább
egyszer visszatérni.
Az Iskola úti óvoda dolgozói

két kiállítás egy napon
A II. Nyírbogáti Alkotótábor képeiből
nyílt az a kiállítás, amelynek 2007. augusz
tus 17-étől szeptember 17-éig ad otthont
a nyírbátori Kulturális Központ. A tárla
tot Köbli Attila festőművész nyitotta meg.
Ugyanezen a napon, augusztus 17-én a
Báthori Várkastélyban Czóbel Béla festő
művész emlékkiállítása nyílt meg. Utób
bit szeptember 2-áig tekinthetik meg az
érdeklődők.
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BÁTOR

anyakönyv
Előző számunk óta születtek:

Bódi Kevin (Szilágyi Anita, Bódi Andor);
C sikiRolandJános (Farkas Natália, Csiki
Roland); Csoba Zsófia (Szabó Melinda,
Csoba Zsolt); Dorogi Míra Eszter (Gás
pár Anita, Dorogi Tamás); FerencziAdám
Lajos (Illés Mónika, Ferenczi Lajos); Fe
renczi Zoltán Milán (Láng Bernadett, Fe
renczi Zoltán); Göncző László (Kovács Éva,
Göncző László); Horváth Zsófia (Kapi
Erika, Florváth László); Illés Eszter (Né
meth Eszter, Illés Krisztián); Kujbus Kris
tó f (Czidor Ildikó, Kujbus Zsolt); M o
csár Dezső (Farkas Ilona, Mocsár Dezső);
Németh Árpád (Molos Marianna, Németh
Árpád); Pataki Donatella Teréz (Jakab Be
áta Donatella, Pataki Tamás Géza); Perpék
Szabolcs (Kiss Erika, Perpék Arnold); Szi
lágyi Virág(Lázár Melinda, Szilágyi Gyu
la); Szilágyi Zoltán (Balogh Alexandra, Szi
lágyi Zoltán); Varga Adrián Attila (Bakró
Brigitta, Varga Barnabás); Varga Dávid
(Varga Renáta, Varga Sándor); Varga Fe
renc Márió (Varga Erzsébet, Varga Ferenc);
Vasvári Zoltán (Komlósi Judit, Vasvári
Zoltán); Weibli Laura (Pásztor Tímea,
Weibli Norbert)
Házasságot kötöttek:

Balogh Edina és Pogácsás M ihály
Dr. Baranyi Tímea és Borszéki Péter
Bégányi Tímea és Kiss Zsolt
CzidorJudit és Szőke Roland
Fucskó Valéria és Dzsudzsák Attila
Gyetván Kornélia és Opre Mihály
Juhász Eleonóra és Zunic László
Kárnyáczki Adrienn és Varga Károly
Májer Edina és Lehoczky Péter
M iklós Erika és Fábián Károly
Nagy Katalin és Májer Tibor
Oláh Ágota és Gerstmayer István
Őz Anita és Németh Gábor
Rácz Beáta és Bakti Ferenc
Sándor Lívia és Krasznai Csaba
Szakács Adrienn és K ürti Viktor
Szathmári Erika és Szilágyi Sándor.
Elhunytak:

AncsákJózsef, BaloghJánosné, BaracsiJá
nos, CzeneJózsef, Duró Sándor, DurucskóJánosné, Éles Istvánné, Fekete Sándorné,
Góré Mihályné, Háda Elemérné, Inges Ven
del, Kóródi Imre, if). Kovács Imre, Kujbus
Béla, Laza Tibor, Lieb Jenőné, Lóránt An
tal, RédaiJózsefié, Pál Károly, Papp István,
Pásztor Mihályné, Pataki Károly, Pongó
Kálmán, RévészJánosné, Sebestyén László,
Sebők Ferenc, Simon György, Sípos Sán
dorul, Susek Mihályné, Szabó Ilona, Szi
lágyi Imre, Tóth Ferenc, TóthJózsef, Varga
Imréné, Wachteinheim Istvánné.

M egyei Polgárőr Nap
Megyei Polgárőrnapot tartottak július 28án a nyírbátori strandfürdő területén. Az
immár hagyománynak számító rendezvényre
—hiszen idén hetedik alkalommal szervez
ték meg - a megye minden részéről érkeztek
polgárőrök és családtagjaik, így közel 4000
ember kapcsolódott ki egy napra. A polgár
őrnapon természetesen, a halászléfőző-verseny mellett, a határőrség bevetési alosztálya
és a tűzoltóság is technikai bemutatóval ké
szült. Emellett a szervezők a családtagok szó
rakozásáról is gondoskodtak, így a gyermek
programok mellett kispályás labdarúgó baj
nokságot is rendeztek, de bárki kedvére fürdőzhetett a strand medencéiben. Kitünteté

seket, jutalmakat is átvehettek azok a pol
gárőrök, akiket érdemesnek találtak rá. így
A nyírbátori polgárőrök közül SomogyiJá
nosnak, a Megyei Polgárőr Szövetség elnö
kének a nyírbátori Határőr Igazgatóság kö
szönetét és elismerését fejezte ki az eredmé
nyes együttműködés során kifejtett áldoza
tos tevékenységéért. M izseiJános a Polgár
őr Érdemkereszt ezüst fokozatát vehette át,
Borbás Attila a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Közgyűlés jutalmát érdemelte ki, Heller
Miklós pedig a Megyei Rendőrfőkapitányság
jutalmát kapta. Balla Jánosné polgármester
Rácz János és Simon Ferenc polgárőröket
tárgyjutalomban részesítette.

R endvédelm i tábor
A m ár hagyom ányosan
megrendezett rendvédelmi
tábor ebben az évben sem
maradhatott el Nyírbátor
ban.
Idén hatodik alkalom
mal, július 12-18-a között 32
nyírbátori és nyolc testvérvárosi, nagykárolyi és szilágysomlyói gyermek kap
csolódhatott ki a nyírbáto
ri kempingben. Mivel a tá
bort a rendvédelmi szervek
közreműködésével bonyolíE zt m e g k e ll ö rö k íten i! N em m in d en n ap k a p a z
tották le, így a szórakozás
em b e r g y e re k e g á zá la rc o t a képére...
mellett hasznos informáci
ókat is kaphattak a résztvevők, hiszen a rend- lett egy napos kiránduláson is részt vettek,
őrség, a tűzoltóság, és a határőrség egyaránt ahol a megye néhány nevezetes településére,
készült bemutatóval.
Fehérgyarmatra, Szatmárcsekére, Tákosra,
A gyerekek a sportolás és fürdőzés mel- Csarodára látogattak el.

Sikeresen m egkezdte ő szi baj
n oki szezo n já t a n yírbátori lab
darú gó FC. A csapat a z első,
nyitó m érkőzésrőlgyőzelem m el
felérő 4:4-es dön tetlen n el tért
haza Tiszavasváriból. A u gu sz
tus 26-án a N yírb á to ri FC tis z 
teletbelielnökévé választotta dr.
VeresJános pénzügym inisztert,
o rszá g g y ű lé si k é p viselő t, a k i
ezen ünnepi a lk a lo m b ó l á tve
hette a 9-es, n évre szó ló m ezét.
A szerencsét h o zó kezdőrú gást
követően fiain k 4:2-re leg yő z
ték a m o st feljutó Tiszakanyárt,
e z z e l a tabella 2. h elyére k erü l
tek. T ovábbi b á to r i sik e rek e t
m indenkinek!
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zenei napok

A kom olyzen e
bűvöletében
Az észtországi Parnu City Orchestra
■iyit óhangversenyével és Bátori Éva ven
dégszereplésével, augusztus 17-én kez
dődött a 41. Nyírbátori Zenei Napok.
A koncert hatalm as sikert aratott, az
rszt zenészek hamar belopták m agu
kat a nyírbátori közönség szívébe.
18-án Nyírmihálydiban az Operaházy
Borlovagok hangversenyében gyönyörköd
hetett a fesztivált szerető kis közösség, az
augusztus 19-ei Varázsfuvola viharban is
kitartó nézői pedig egy páratlan előadás
részesei lehettek.
Augusztus 20-án két helyszínen is zené
vel ünnepeltek a résztvevők: Máriapócson
a strasbourgi Ensemble Trecanum énekegyüttes adott gregorián koncertet, míg
Nyírbátorban, a református templomban
lankó Zsolt vezénylésével, Réti Balázs zon
goraművész virtuóz játéka, és az észt zene
kar fokozta az ünnepi hangulatot.
Augusztus 21-én Csaroda és Zajta örül
hetett a fesztivál programjainak. Zajtán az
I nsemble Trecanum énekegyüttes gregoria 11 koncertje; Csarodán az Allegra vonósnégyes hangversenye szórakoztatta a zene
szerető közönséget.
Augusztus 22-én a Harmónia Terrena
misztérium játéka várta az érdeklődőket, a
:1 issen kitüntetett Palya Bea főszereplésével,
a nyírbátori római katolikus templomban.
A helyszínen érezhető volt a szakrális ener
gia, melynek megkoronázásaképp az előadás
ulán a nézők együtt áldozhattak a szereplők
kel a jelképes bor és kenyér elfogyasztásával.
A 41. Nyírbátori Zenei Napok remek
programjai között szerepelt egy barokk est
is. A fesztivált egy chilei énekesnő, Graciela
Araya és a Kolozsvári Magyar Opera Ze
nekar hangversenye zárta.
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Sárkányfaló szülinap
Ebben az évben is megrendezték július
13-15-én a Szárnyas Sárkány Nemzetközi
Utcaszínházi és Bábfesztivált. A rendez
vénysorozatra nemcsak magyar, hanem
külföldi előadók is érkeztek, hiszen
Olaszországból, Lengyelországból, Spa
nyolországból is jöttek fellépők, akik
különleges produkciókkal bűvölték el
a közönséget. A közönség 42 produk
ciót láthatott, ebből 30 magyar, 12 pe
dig külföldi fellépő volt. A látogatók
száma meghaladta a 8 ezret.
Fehérváry Lilla, a Magyar Utcaszín
házi Fesztiválzenekar vezetője minden
évben részt vesz a nyírbátori Szárnyas
Sárkány Fesztiválon. Véleménye szerint
idén a szervezők jól elrendezték a teret,
hiszen nagy nyitott felület volt, ami egy
fesztivál szempontjából nagyon fontos.
Úgy látja, hogy a közönség száma idő
szakosan változik, szerinte vannak olyan
évek, amikor nagyon sokan látogatnak
el a rendezvényre, ilyen volt például az idei
év is, de természetesen ezt az időjárás is nagy
mértékben befolyásolja. Fehérváry Lilla a ke
vesebb gyerekprogramot sajnálta, hiányoz
tak számára a helybéli kicsinyek, akik az elő
ző években mindig jelen voltak. Hozzátet
te, nagyon fontosnak tartja a fesztivál
záróprodukcióját, ami nemcsak a művészek
nek, hanem a nézőknek is sokat nyújt, s sze
rinte ezt soha nem szabad elhanyagolni.

Idén nem csak égették, e tté k is a sá r
k á n y t a fe sztiv á l résztvevő i.

vál nyitó rendezvényére egy sárkány formá
jú tortával készültek. A 100 kilós „feneva
dat” Rauscher György mestercukrász és se
gítői három nap alatt készítették el. Mivel
ez a súly saját magát nem bírta volna el,
ezért külön erre a célra készített faszerkezet
re építették fel a sárkányt, amelynek termé
szetesen minden porcikája, a farkától a tara
ja legfelső cakkjáig, ehető volt. A csoki-vaní
lia krémmel töltött —természetéhez képest
szokatlanul édes — mázsás tűzokádó 1500
• ••
Hatalmas tortába vágták a fakanalukat a néző torkán csúszott le: épp annyi szeletből
Csekő kávéház cukrászai, hiszen az idén 15 állt, hogy mindenkinek jutott a finom nya
éves Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Feszti- lánkságból.

Színjátszópalánták országos tábora
Közel 30 résztvevője volt annak a nagysike
rű, országos színjátszótábornak, amelynek a
máriapócsi Általános és Alapfokú Iskola
adott otthont július 30-ától augusztus 5-éig.

Azfeszt 2007
■egy nap, négy éjszaka, közel 100 fellépő —így lehetne összefoglalni az augusztus 15IX-a között megrendezett Amatőr Zenészek Fesztiválját. A négy napos eseményen a
neves előadók mellett — m int például a Bikini, Tankcsapda, Hiperkarma, Kowalsky
:1íeg a Vega —amatőr zenészek is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A fesztiválra való
1cvezési feltétel volt, hogy a zenészeknek legyenek saját szerzeményeik és legalább egy
1 údiófelvételük, illetve nem lehetett érvényes lemezkiadási szerződésük. így a 120 je
li tkezőből 18-an mutathatták be, mit is tudnak a színpadon produkálni.
Veres Tamás, a fesztivál egyik szervezője elmondta, az előző évekhez képest idén
iidonságot jelentett, hogy megnövelték a területet, így nemcsak a kempingben, hanem
1 mrandon is voltak koncertek. Emellett népzenei együttesek, és humoristák is színesí<'tiék a programokat.

A tábort a nyírbátori Kulturális Központ
hirdette meg, a szakmai főszervező Vona Éva,
színész- és drámatanár volt. A program fő
célja az volt, hogy a résztvevő fiatalok széles
körben nyerjenek bepillantást a színészmes
terségbe és azt próbálják elsajátítani a „nagy
mesterektől”. A tánc- és énekórákon kívül a
gyerekek egyebek meliett Laczkó Vladimír
vezetésével pantomim tréningen is részt vet
tek. A „mesterség” elsajátítását a fent emlí
tett szakmabelieken kívül olyan neves szak
emberek is segítették, m int pl. Fridrik N o
ém i színész- beszédtanár, Botos Bálint színész-kreatív tréningvezető, Fenyvesi Jutka
tánctanár, Filep László, a Nyírség Táncegyüt
tes táncosa, valamint Kazár Tíciána énekta
nár. A tábor nagysikerű záró estjén, a zsú
folásig megtelt nézőtéren a szülők, hozzá
tartozók őszinte ámulattal nézték a tábor
szakmai bemutatkozását. Az élményekkel teli
egy hetet vidám karaoke partival zárták.
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A z id én is vertü k a la sztit!
A ugusztus 11-12. napján 5. alkalom  le nevezését, ahol körmér
m al került m egrendezésre a Városi kőzések alapján alakult ki a
V egyes Strandröplabda B ajnokság, végeredmény.
Helyezések:
m elynek a V árosi Gyógy- és Strand
1. Fehérgyarm at; 2.
fürdő adott otthont.
A rendezvényt Makrai Ferenc nyitotta
meg. Üdvözlő szavai mellett bejelentette,
hogy a jövőben a bajnokság Boruzs Sán
d o rt miékét fogja őrizni. A hagyományok
nak megfelelően a pályán egy női és két fér
fi játékossal szerepelhettek a csapatok.
Nagy öröm ünkre szolgált, hogy több
olyan együttes is résztvett a bajnokságon,
melyek korábban nem tiszteltek meg m in
ket szereplésükkel.
A kétnapos rendezvényre 10 csapat adta

Taki; 3. Unicum; 4.Jim
Beám; 5. Fitt-Buli; 6. Für
ge róka lábak; 7. Print
Fotó; 8. Szaki; 9. Erste; 10.
Sötét lovak.
Köszönjük a város veze
tőinek és a strandfürdő
dolgozóinak, hogy mun
kájukkal hozzájárultak a
bajnokság színvonalas
megrendezéséhez!
mf

Sem a felhők, sem a hőség nem sze g te k e d v é t a csa
patoknak.

A nyírbátori ’’VASAS” Horgászegyesü
let augusztus 5-én rendezte meg hagyo
mányos egyesületi horgászversenyét a
Szénaréti víztározón. A versenyt termé
szetesen ebben az évben is nagy érdek eredményhirdetést követően a Soproni Sör
lődés kisérte. A horgászegyesület tagjai gyár területi vezetője, H uszti Csaba által fel
közül 155 felnőtt és ifjúsági, valamint ajánlott hideg sör mellett pihenték ki a ver
seny izgalmait és fáradalmait.
16 gyerm ek versenyző vett részt.
A horgászverseny díjazottjai:
Felnőtt kategória: I. Pallagi István (12,4
A szervezők gyermek-, ifjúsági- és felnőtt
kategória első három helyezettét díjazták, kg), II. Pataki Sándor (10,68 kg), III. Szabó
különböző értékű vásárlási utalványokkal. András (8,92 kg). Ifjúsági kategória: I. Ernőd
Ezen kívül több magánszemély — köztük Zoltán (2,4 kg), II. Csoba Gábor (2,36 kg),
dr. Veres János pénzügyminiszter, ország- III. Böszörményi Dávid (2,36 kg). Gyermek
gyűlési képviselő, BallaJánosné polgármes kategória: I. CsókáiRichárd(6,1 kg), II. Szücs
ter, illetve a városban működő horgászcikk Péter (3,98 kg), III. N yíri Dávid (2,82 kg).
Különdíjasok:
kereskedők —ajánlottak fel díjakat. A ked
Bíró Sándorné a legeredményesebb női
vező időjárásnak, a halak mohóságának és a
versenyzők ügyességének köszönhetően versenyző (2,22 kg). Farkas Béla a legnagyobb
eredményes napot zártak a szervezők. Az halat fogó felnőtt versenyző (3,88 kg). Bíró

H orgászok versenye

m ozim űsor

Bronzhalászlé. A h a g yom án yokh oz híven
N yírbátor csapata idén is részt vett a Vásárosna
m én y bán m egrendezett halászlé fő z ő versenyen.
A képen O ro sz Tamás ve szi á t Tóth Ferenctől,
a z s ű r i elnökétől, a bu dapesti M enza É tterem
konyha fő n ö k é tő l a h arm adik h elyezésért já r ó
ju ta lm a t és a z általa felaján lott különdíjat.

Szeptember 7. péntek, 19 óra
Pókember 3 ( magyarul beszélő
amerikai akciófilm)
8. szombat, 19 óra A 23-as
szám (feliratos amerikai filmdrá
ma)
14. péntek, 19 óra HarryPotter
és a Főnix Rendje (magyarul be
szélő angol-amerikai fantasy)
15. szombat, 19 óra Megérzés
(feliratos amerikai thriller)
28. péntek, 19 óra L’ecsó (ma
gyarul beszélő amerikai animá
ciós film)
29. szombat, 19 óra Transfotmers (feliratos amerikai sci-fi
akciófilm)

Alexandra a legtöbb halat fogó gyermek ver
senyző (9 db). Gottlieb Sándor a legidő
sebb (86 év). Pallagi István a legeredménye
sebb felnőtt versenyző (12,4 kg), illetve a
legtöbb halat fogó felnőtt versenyző (8 db).
Ernőd Zoltán a legnagyobb halat fogó ifjú
sági versenyző (2,4 kg). Csoba Gábor a leg
több halat fogó ifjúsági versenyző (2 db).
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