Elkészült

G yurcsány Ferenc m iniszterelnököt elsőként B aila
fánosnépolgárm ester üdvözölte

aColoplastnyírbátorig
Átadták a Coloplast nyírbátori gyárát. A szeptember 20-ai hi
vatalos avató ünnepségen részt vett Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, dr. VeresJános pénzügyminiszter, a térség országgyűlési
képviselője, B alla Ján o sn épolgármester, Joergen Bundgaard
Hansen, a Coloplast Globális Gyártásáért felelős alelnöke és Niels
Peter Louis-Hansen, a Coloplast Tanácsának igazgatóhelyettese.
A 20 ezer négyzetméteres, a 21. századi igényeken is túlmutató
üzemcsarnok alig kilenc hónap alatt készült el. A termelés már meg
kezdődött, az átadás napján 169 nyírbátori, és környékbeli munkavállaló állt a nemzetközileg is jegyzett dán cég alkalmazásában, de
2009. tavaszára 600 dolgozónak lesz munkája. Ezt vállalta ugyanis a
Coloplast abban a szerződésben, amelyet 2006. októberében írt alá a
magyar kormánnyal. A megállapodás szerint a cég 100 millió eurós
beruházást létesít Magyarországon, melyhez 5 milliárd forint állami
támogatást kapott. Ennek keretében valósult meg a nyírbátori gyár,
mely a tatabányaival együtt —2009-től —a cég összes termelésének
mintegy 50 százalékát fogja előállítani.

(Részletek a 4—5. oldalon)

Zökkenőm entes tanévkezdés

K ülönleges látván yosságok

Idén első ízben rendeztek tanév jelen tő s szám ban fogadott
nyitót a Nyírbátori Kulturális Nyírderzsből bejáró tanulókat.
Ez az együttműködési megálla
Központban.
Nem volt véletlen a helyszín, podás pedig lehetővé teszi, hogy
hiszen az integrált intézmény nagyobb összegű normatívát igé
közel 200 pedagógusa határozta nyeljenek a feladatellátásra. Ez az
meg a következő tanév prioritá iskolák életében jelentős változás
sait, mely 2356 gyermek nevelé sal nem járt, hisz emiatt a megál
si és oktatási feladatainak szak lapodás miatt nem volt szükség
mai irányvonalát határozza meg. tanulócsoport fejlesztésre.
A nyírderzsi óvoda az integ
Gyermán László igazgató kér
ésünkre elmondta, a 2007/2008- rált intézmény tagintézménye
as tanév indítása zökkenőmen- ként működik tovább, a nyír
les volt - köszönhetően a nyári bátori óvodáktól kapva szakmai
előkészítő munkáknak tiszta, ren segítséget.
dezett, szakmailag fel
készült intézményegy
ségek várták a kisdiá
kokat.
Elmondta azt is, a
nyírbátori képviselőtestület feladat-ellátási
együttműködést kö
tött Nyírderzs önkor
mányzatával, a közok
tatási feladatok ellátá
sára. Nyírbátor már
A tanévnyitó értekezletet ezúttal a
a/ előző tanévekben is K ulturális Központban tartották

A K u lturális Örökség Napjain a
Városháza tornyát nemcsak kívül
rő l csodálhatták meg az érdeklődők

„Európa, közös örökségünk”. Ez
a szlogenje annak az összeurópai
megmozdulásnak, amelyet az
Európai Örökség Napok című
programsorozat is méltán visel.
Az 1984-ben indult mozgalom
célja az, hogy a kiemelkedő, vár
hatóan széles érdeklődésre szá
mot tartó műemléképületek amelyek általában zárva vannak

a nagyközönség előtt —egy hét
végén nyissák meg kapuikat, és
ingyen, lehetőleg szakszerű veze
téssel fogadják a kíváncsi látoga
tókat. Mára a mozgalomhoz 48
ország csatlakozott, túllépve az
Európai Unió határait is.
Magyarországon „A Kulturá
lis Örökség Napjai” című rendez
vénysorozat keretében, idén
szeptember 25-e és 26-a között
voltak megtekinthetőek azok a
különleges épületek, amelyek a
hétköznapokon egyébként nem
látogathatóak. A mozgalomhoz
természetesen Nyírbátor is csat
lakozott. A városban az említett
hétvégén — szakszerű idegenve
zetés mellett —három helyszínt
látogathattak meg az érdeklődők:
a Városháza tornyát, a régi do
hánybeváltó épületét, valamint a
Báthori István Múzeum Kőtárát.
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Városüzem eltetési Kht.

Hulladékszállítástól parkfenntartásig
A Nyírbátori Városüzemeltetési Kht.
kétéves időszakra tekint vissza, hiszen
a tényleges tevékenységünket 2005. jú
lius 1-jével kezdték meg. Működésük
ről Nagy Elek, a kht. ügyvezető igazga
tója számolt be a testületi ülésen.
A kht. kiemelt feladata a hulladékgyűjtés,
a távhőszolgáltatás, a bérlemények kezelése,
a parkfenntartás, a köztisztaság, a téli síkos
ság-mentesítés, épületek takarítása, környe
zetvédelmi feladatok ellátása, erdőgazdálko
dás, növény-egészségügyi feladatok, állat
egészségügyi szolgáltatás, állati hullatelep

tudományos konferencia

Templomépítő
B áthoriak
„Templomépítő Báthoriak” címmel
rendez tudományos konferenciát a
Múzeum Baráti Kör október 13-án
Nyírbátorban, a református egyház
imatermében.
Dr. B áthori Gábor, a Múzeum Baráti
Kör alelnöke elmondta, a rendezvénnyel
„A hit és az egészség” című pályázatra sze
retnék a nyilvánosság, és nem utolsó sor
ban a döntéshozók figyelmét felhívni,
melynek keretében megújulna a reformá
tus és a római katolikus templom, elké
szülne a két templom között rég áhított
történelmi sétány, megépülne a gyógyfür
dő, és a máriapócsi görög katolikus kegy
templom is megszépülne. Mindennek kü
lönös aktualitást ad, hogy a jövő évben lesz
ötszáz éves a felbecsülhetetlen műemléki
értéket képviselő, gótikus református temp
lom. A pályázat megvalósítására a nyírbá
tori önkormányzat és a két történelmi egy
ház konzorciumot hozott létre.
A konferenciára neves előadók fogad
ták el a szervezők meghívását. Umcumnak
ígérkezik dr.Papp Szilárd egyetemi tanár
nak a református templommal kapcsola
tos kutatásáról szóló előadása, mely újsze
rű megvilágításba helyezi a korabeli tör
ténéseket.
A konferencia kísérő rendezvénye az a
kiállítás, amely Havasi Tamás és Pallai Ró
bert festőművészek alkotásaiból nyílik. A
tárlaton helyet kapnak a nyírbátori Alko
tóházban valaha megfordult művészeknek
a két templomról készített, s a Báthori
Múzeumnak adományozott festményei is.

fenntartás, az utak karbantartása, belvíz-csa
padékvíz hálózat üzemeltetése, városi TV mű
ködtetése, piac-vásár működtetése, közcélú,
közhasznú, közérdekű foglalkoztatás.
A cég két év alatt saját erőből jelentősen
bővítette eszközállományát, és több felújí
tást is végrehajtott. A múzeum előtt nyilvá
nos wc-t, a szeméttelepen kerítést építettek,
részben felújították a központi iroda épüle
tét, és talajvízfigyelő kutakat helyeztek el. A
fűtőmű épületét felújították, a takarékos
távhőellátás érdekében pedig wilószivattyút
vásároltak.

Fő feladatuk a hulladékszállítás, amit a
városban közszolgáltatási keretek között, heti
két alkalommal végeznek. Szerződések alap
ján a hulladékszállítást négy környező tele
pülésen, Máriapócson, Nyírcsászáriban,
Nyírgyulajban és Pócspetriben is ellátják.
A fűtőmű a Fáy A. úti lakótelepen he
lyezkedik el, s itt látja el a hő- és melegvíz
szolgáltatást. A távfűtéses lakások száma 120,
amelyekben —igény szerint —már lehető
vé vált az egyedi szabályozás és mérés. Ezen
túlmenően három intézmény fűtését- és me
legvíz ellátását biztosítják. Magára a szolgál
tatásra alapvetően nincsenek panaszok, a
gondot inkább a díjak, illetve a fűtés egye
di szabályozhatósága jelenti. A fűtési és me
legvízdíjat, —amely alapdíjból, hődíjból és
melegvíz hődíjból áll —az önkormányzat
állapítja meg, a Fogyasztóvédelmi Felügye
lőség véleményének figyelembevételével. A
nyírbátori díjtételek a megyében a legala
csonyabbak, ennek ellenére folyamatosan je

lentkezik a díjak csökkentésére való igény.

A kht.-ra hárul a bérlemények kezelése és
a velük való gazdálkodás. Jelenleg 191 bérla
kás, 66 nem lakás céljára szolgáló bérlemény
és 21 garázs tartozik a céghez. Az önkormány
zati tulajdonú bérlemények állagmegőrzése,
karbantartása, fenntartása folyamatos feladat.
A panelprogram keretében felújították az Édes
anyák útja 1. szám alatti épülettömböt. A pá
lyázat által nem támogatott épületrészeket a
kht. a saját erő mellett a támogatott beruházá
si költséget kiegészítve —önerőből a teljes fel
újítást elvégeztette. A 2006-ban a Szabadság
tér és Zrínyi úton található sávház 72 lakását
szintén panelprogram segítségével sikerült
helyreállítani.
A cég egyik leglátványosabb feladata a parkfenntartás. Az önkormányzat tulajdonában
lévő közterületek zöld felületeinek rendben
tartását részben állandó, részben közmunká
sok foglalkoztatásával látják el.

A városi televízió működtetéséhez szüksé
ges vállalkozói szerződéseket már megkötöt
ték, az ORTT-től a kötelező engedélyeket pe
dig megkérték, így a működtetés folyamatos.
A televízióban történő hirdetéseket megszer
vezték, megjelenését színvonalasabbá tették. A
hirdetésekből befolyt többletbevételt a tevé
kenység fejlesztésére fordítják. A jövőben igye
keznek még színesebbé tenni a műsorszolgál
tatást, annak körét újszerű elemekkel bővíte
ni és naprakész tájékoztatást adni a város ese
ményeiről, rendezvényeiről.
S.T.

A Városüzem eltetési Kht. egyik leglátványosabb felad ata a p arkgon
dozás.
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K iegyen sú lyozott gazdálkodás
Interjú Baila Jánosné polgárm esterrel
A nyírbátori képviselő-testület augusz
tus 30-i ülésén tárgyalta a 2007. évi önkormányzati költségvetés I. félévi vég
rehajtásáról szóló előterjesztést, melyet
konstruktív hozzászólások után, hatá
rozattal elfogadott.

előző évről áthúzódó, közel 25 és fél millió
forint fejlesztési hitelt vettünk fel. E prog
ram ugyanis folytatódott, s ezzel a város
ban újabb lakóközösségek kaptak támoga
tást lakásaik felújításához.

—M ilyen pályázatok, projek tek előkészí
I:zt követően kérdeztük BallaJá n osn é pol- tésére ju to tt az első félév es k öltségvetésből?
imestert a város pénzügyi-gazdasági helyze—Tervezett forrásokat használtunk fel pél
téről, a második félév várható kilátásairól.
dául a kis Bóni szőlő tömbbelső feltárásá
- Mekkora eltérést m utat a város költség- hoz kapcsolódó pályázat, valamint az egész
ségügyi központ felújításának és bővítésé
i etése a tervezetthez képest?
nek pályázatához szükséges megvalósítható
- Nyírbátor város költségvetése 2007-ben sági tanulmány elkészítéséhez. Kiemelt prog
.1/ átvezetett módosításokkal 4 milliárd 568 ram a „Hit és Egészség”, a turisztikai von
Millió 131 ezer forint, közel 100 millió fo zóképesség növelésére készített pályázati pro
nttal több a februárban elfogadott terve jekt, ami tartalmazza a gyógyfürdőfejlesztést,
zettnél. Az elmúlt fél évben az időarányos a műemléki templomok rekonstrukcióját és
idjesítés a bevételi oldalon 52, a kiadási ol a műemléki sétány megépítését. A pályáza
dalon 51 százalékos, tehát kiegyensúlyozott tok kiírása a második félévben várható, a
azdálkodást mutatnak a számok. A bevételi további fejlesztési elképzelések kidolgozásá
! orrások jelentős részét a központi költség val kapcsolatos költségek akkor merülnek fel.
vetésből származó támogatások teszik ki, de
—M i a h elyzet a m ár jelen leg is zajló b e
Mentősek az önkormányzat saját működési
ruházásokkal?
i 'evételei is. Mindkettő Időarányosan teljeült, 60, Ül. 57 százalékban.
— Az „Északi városrész rehabilitációja”
—M i képezi a legn a gyob b tételt a kiadási nyertes beruházása a tervezett ütemben ha
lad, a kisajátítási eljárás elhúzódása miatt
oldalon?
azonban a Bőm út megépítése csúszott, de
—A működési kiadások. Az intézményi például a városi köztemető vizesblokk épí
kiadások teljesítése 53 százalékos. A 2007. júni tése folyik. A szélessávú elektronikai struk
us 30-ával összevont intézményekből létrejött túra kiépítésében a tervezett átadási határ
i|intézmények költségvetését a képviselő-tes- időhöz képest két hónapot csúszik a kivite
úlet májusi ülésén módosította. Az átszerve lezés.
Sajnos konkurenciaharc keletkezett a vá
zéssel 10 álláshely szűnt meg, amelynek költsé,,eit a második félévben pályázni lehet. Szólni rosi és a korábbi üzemeltető cég között, s
kell még a szociális kiadásokról, aminek a tel- annak etikátlan és törvénysértő magatartása
icsítése a tervezetthez képest a pénzbeli ellátá
sok terén 47 százalék, és a természetbeli juttatásóknál 55 százalék. Nagy segítséget jelent a
rászoruló családok számára a havonta folyóitott lakásfenntartási támogatás, és az adós
ságkezelési program. Sajnos gyakori problé
ma, hogy a rászoruló nem tudja bizonyítani
sem a bérleti, sem a tulajdonosi viszonyt, nem
,i nevén van a szolgáltatói szerződés, nincs
vgyüttműködési hajlandósága. Azon nagyon
iicliéz segíteni, aki nem tesz semmit önerő1>ől, hogy a helyzetén javítson. Mindenesetre
megnyugtató, hogy működési feladatok ellái i íhoz az önkormányzat az első félévben nem
■rult folyószámla-hitel igénybe vételére.

B alla Jánosné
a mai napig sok nehézséget okoz. De remé
lem, az idei karácsonyra már nem csak ígé
ret marad az elérhető, jó minőségű kábel
tévé és internet szolgáltatás a város egész te
rületén, hisz a lakótelepeken már a nyár fo
lyamán is lehetőség volt a bekötésre.
—M ire fordítják a fejlesz tési előirányza
tokat?

—A fejlesztési célú támogatásokat teljes
mértékben felhasználtuk az ipari park bőví
téséhez. Ennek eredménye, hogy rendezett
környezet várta a Coloplast újonnan meg
épült nyírbátori gyárának átadására érkezett
vendégeket.
—Ö sszességében h ogya n érték eli az első
fé lév gazdálkodását?
—Visszatekintve az elmúlt féléves időszak
ra, a kitűzött célokat a város képviselő-testülete teljesítette. A költségvetésben kiegyen
súlyozott gazdálkodás folyt, s én úgy látom,
bizakodva tekinthetünk a második félév elé.
L.M.

- Más területen szükség volt-e h itelfelv é
telre?
- Igen, a panelprogram keretében, az

Ilyennek szeretné lá tn i a város vezetése az O ktatási Centrum épületét
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50 évvel ezelőtt...
A történet 1954-ben kezdődött, amikor
egy Elise Sorensen nevű ápolónő felkeres
te Aage Louis —Hansen műanyaggyártót.
Elise nővére, Thora 32 éves korában
sztóma-sebészeti beavatkozáson esett át. Ab
ban az időben a sztóma tabu téma volt, az
akkori eszközök pedig sem a szivárgást, sem
a szagok terjengését nem tudták megaka
dályozni. Elise kétségbeesetten látta, hogy
nővére egyre jobban elszigetelődik. Elha
tározta, hogy segít rajta, s a világon első
ként kigondolta a műanyagból készülő,
bőrhöz tapadó sztómazacskót.
Aage Louis —Hansen kezdetben úgy vél
te, az ötletet nem lehet megvalósítani. Sze
rencsére felesége, Johanna, aki maga is az
egészségügyben dolgozott, felismerte, hogy
egy ilyen tasak milyen mértékben javíthat
ezeknek a betegeknek az életminőségén.
Az első ezer tasak manuálisan készült,
majd a fejlesztés felgyorsult. A kereslet pe
dig olyan óriási volt, hogy 1957. szeptem
ber 4-én megalakult a Dansk Coloplast A/
S vállalat.
A vevőkkel való szoros együttműködés
azóta is hajtóereje a cégnek, s nemcsak a
kutatás és termékfejlesztés érdekében. A
Coloplastnál minden alkalmazott tudja és
látja, hogy a felhasználók számára létfon
tosságú a kiváló minőség, és a határidős
szállítás.

A jobb életminőségért
A Coloplast világszínvonalú
gyógyászati segédeszközöket
gyárt. Első termékük a mű
anyag, bőrhöz tapadó, szivár
gás- és szagmentes sztómata
sak. A termékskála azonban
mára kibővült. A kontinencia
termékek között a katéterek
mellett vizeletgyűjtő tasakok,
gyógyászati óvszerek és egyéb,
elsősorban gerincsérülést el
szenvedett, vagy rákos betegek
számára szükséges eszközök
sorakoznak.
A Coloplast a legkorszerűbb
Szem et nyugtató belsőépítészeti m egoldás az
sebápoló termékeket fejlesztette üzem csarnokbóljó l látható, p arkosított átrium .
ki, mely a krónikus sebek tisztán
tartása, és gyorsabb gyógyulása mellett a mélyzetnek is hasznos: a napi 30-100 kéz
kellemetlen szagokat is mérsékli.
mosás ugyanis a legstrapabíróbb bőrt is ki
A termékek sorában szerepelnek a szilikon kezdi.
ból készült mellprotézisek —ezeket a napja
A Coloplast nyírbátori gyárában —a tel
inkban is gyakori emlőrák okán elvégzett jes kapacitás elérésekor, 2009-től — évente
csonkolásos műtéteket követő helyreállítás 200 millió darab terméket fognak előállíta
nál alkalmazzák. A Coloplast ehhez speciális ni, mely több ezer beteg életminőségét ja
fehérneműt és fürdőruhát is gyárt, és kifej vítja szerte a világon. A cég most azon fára
lesztett egy mell- és bőrápoló termékcsalá dozik, hogy ezekből a kiváló minőségű ter
dot is, melyek segítségével a betegségen át mékekből minél több juthasson a magyar
esett nők továbbra is teljes értékűnek érez betegeknek is. Jelenleg ugyanis ezek nem
szerepelnek az egészségbiztosító által támo
hetik magukat.
Egy másik bőrápoló család pedig nem gatott termékek listáján, ezért csak kevesek
csak a betegeknek, de az egészségügyi sze- számára hozzáférhetőek.

A környezet védelmében
A Coloplast 1997 óta rendelkezik BS7750 rint kell működniük beszállítóiknak is, fel

A Coloplast
a világban
A Coloplast 1957-es megalapítása óta fo
lyamatosan és dinamikusan fejlődik. A cég
az első öntapadós sztómatasak feltalálója,
ami akkor forradalmian új találmánynak
számított. Az innováció mind a mai na
pig jellemzi a vállalatot: egyedi megoldá
sokat alkalmazva, ma is új termékeket fej
leszt és gyárt.
A cég 1983-ban jelent meg a tőzsdén, és az
elmúlt fel évszázadban a Coloplast forgalma
és nyeresége folyamatosan növekedett.
A Coloplast csoport értékesítésének 97
százaléka Dánián kívül bonyolódik. Termé
keiket Dániában, Magyarországon, az Egye
sült Államokban, Kínában, Németországban
és Franciaországban gyártja, ám képviselete
ik, importőreik az egész világot behálózzák.

és ISO 14001 szabványok szerinti környezetvédelmi akkreditációval. 1998-ban bevezet
ték a „Zöld” auditot.
Alapanyag választásukkal, technológiájuk
kal, anyag- és energiafelhasználásuk minima
lizálásával, és a gyártási folyamatból szárma
zó hulladék mennyiségének csökkentésével
egyaránt a környezet védelmét szolgálják.
Szigorú környezetvédelmi alapelvek sze

használóiknak pedig javaslatot tesznek arra
vonatkozóan, hogyan kezeljék elhasznált ter
mékeiket és azok csomagolását hulladékként.
A környezet tisztelete a nyírbátori gyár
ban már a belépéskor feltűnik. Az igényes
üzemcsarnok sugallja a gyár vezetésének fi
lozófiáját: a kultúrált környezet kultúrált
viselkedésre ösztönöz, s ez előbb-utóbb az
emberek gondolkodásába is beépül.

A nyírbátori Coloplast m érföldkövei
— 2006. október: szerződés aláírása a kor-

HH

m ánnyal

H

j

^ p C o f o p b t ? '’

— 2006. december: 10 hektáros terület
¡¡¡j
megvásárlása
—2007. január: ünnepélyes alapkőletétel
— 2007. szeptember: az első Coloplast
—2007. május: bérelt épületben beindul Nyírbátor termékek gyártása
a képzés
—2007. szeptember 20: ünnepélyes átadás
— 2007. augusztus: belép a 100-dik dől- '• —2007. szeptember 20: a Coloplast Nyírgozó
bátornak 169 dolgozója van
—2007. szeptember: műszaki átadás
—2009. tavasza: 600 nyírbátori dolgozó
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K alandvágy és k reativitás
Portré Christian Kloeve-ről, a Coloplast fiatal nyírbátori igazgatójáról
A k árcsak a m esék, úgy kezd őd ik
C hristian K ioeve életének története.
Ami pedig a folytatást illeti, hát bizony,
az is eléggé kalandos.

m

A dán Coloplast vállalat legújabb, nyír
bátori üzemének fiatal igazgatója egy három
ezer lelket számláló kis dániai településen
született, mérnök papa és ápolónő mama har
madik, legkisebb fiúgyermekeként. S amikor
elvégezte a kilenc osztályos általános iskolát,
1988-ban, odaállt édesapja elé, s közölte, ő
bizony vitorlázni szeretne, méghozzá négy•írbocos hajón. A bökkenő csak az volt, hogy
15 évesen még nem vállalhatott munkát.

Irány Am erika!
C hristian Kioeve
A kalandról semmiképp sem akart lemon
dani. így aztán —irány Amerika —a középis
kola első osztályát Washingtonban járta.
Miután hazatért, a dán gimnáziumban egy
új program szerint gazdasági és pénzügyi
kurzust is végzett. Rengeteg gyárat és céget
látogattak meg, ekkor találkozott egy terme
lésvezetővel, akinek a munkája nagyon meg
tetszett neki. Arra a kérdésre, hogy vajon az
alkotó munka, vagy az ezzel szerzett haszon
vonzotta jobban, őszintén felel: mindkettő.
A középiskola után azonban a katonaság
megszakította a tanulmányokat: négy évet
töltött egy kis szigeten a seregben, rendkí
vül vegyes, még bűnözőkkel is tarkított ala
kulatban.

Négy év a seregben
—Nagyon hasznos volt ez a négy év, nem
csak nekem, minden fiatalnak —mondja —
ki tudja, mi lett volna azokkal a fiúkkal, ha
megmaradnak eredeti közegükben? Ma so
kan közülük ugyanott kiképzőtisztek. Amit
pedig számomra nyújtott az az időszak: ott
tanultam meg emberekkel bánni. Ma is az
ott szerzett tapasztalataimat használom: fo
lyamatos kommunikáció az emberekkel, és
elhitetni velük, képesek sikereket elérni. Az
ő sikerük pedig az én sikerem is. No és,
ami a legfontosabb: itt ismertem meg a fele
ségemet is —teszi hozzá mosolyogva.
Négy év után azonban úgy döntött, mégis
a civil életet választja. Hat évig még tartalé
kos tiszt volt, de közben mérnöki tanulmá
nyokat folytatott. Első munkahelyére —egy
pektingyártó üzembe —a katonaságnál szer
zett kapcsolatai révén került. Itt lett a számí
tógép és az informatika megszállottja, ám

később felismerte, nem jó egyedül dolgoz lett megmondani. S hogy mi segítette a pozi
tív döntést? Talán hihetetlen, de az az üveg
ni: logisztikai menedzser lett.
egri bikavér, amit dán apósa Magyarország
ról hozott az unoka születésének megünnep
lésére. ízlett...
A második kislány, aki most egyéves, már
itt született, Budapesten.

Angliából
Nyírbátorba

A gyermek- és ifjúkori kalandvágy lángja
azonban sosem hunyt ki: abban bízott, a
cég érdekeltségei révén kijuthat a Fülöp szi
getekre. Nem így történt, ezért búcsút in
tett munkahelyének, s megpályázott egy
másik állást, de ezt —fiatal korára hivatkoz
va, hisz még 30 éves sem volt —nem kapta
meg. A fejvadász azonban, látva elszántságát
és határozottságát, felajánlott neki egy állást
a Coloplastnál —Angliában.
Szerencsére felesége igazi társa ebben is,
nem sokat gondolkodtak: Angliába költöz
tek. Éppúgy, mint most Nyírbátorban, ott
is egy új gyárat kellett megépíteni —a nullá
ról. Ott is csapatot kellett kovácsolni. És a
siker nem maradt el. A leghatékonyabb ang
liai üzem lettek, ami nem kis büszkeséggel
töltötte el nemcsak őt, valamennyi dolgo
zójukat is. Ez a siker számukra egy Oscardíjjal ért fel.

Segített a bikavér
S a gyarapodás a magánéletben is bekö
vetkezett: itt született első kislányuk is. S
hogy hogyan kerültek Magyarországra? Nos,
már két és fél éve dolgozott Angliában,
amikor egy reggel telefonhívást kapott: vol
na-e kedve megismételni mindezt Magya
rországon is. A választ nyolc órán belül kel

Tanulni a hibákból
Arra a kérdésre, hogy milyennek találja a
magyar embereket, a magyar dolgozókat, így
felel: —a magyarok, úgy látom, patrióta gon
dolkodásúak. Ma is sok gondom van azzal,
hogy minden döntést tőlem várnak, és so
kan haragszanak is, amikor kérdésükre vissza
kérdezek: te mit gondolsz, mi lehet a meg
oldás? Talán nem a legjobbat választják, de
sosem kiabálnék le senkit egy helytelen dön
tés miatt. Megnézzük, mit kell belőle tanul
ni. S legközelebb jó döntés fog születni.
Máris látom a fejlődést.
Nem tagadja, egy munka addig érdekli,
amíg kihívás van benne. Amíg létre kell
hozni valamit, és elindítani a siker útján.
Utána jöhet az új feladat, az új kaland. De
megnyugtat: ez az ő személyes vonása, ami a
Coloplastra egyáltalán nem jellemző. A cég
hosszú távon gondolkodik, de ő tíz év
múlva (szerintem sokat mondott) már biz
tosan nem lesz itt.
Christian K io eve élete, bár még csak har
mincas évei elején jár, máris tele van izgal
mas és kalandos fordulatokkal. Kíváncsi len
nék, mi mindenről mesél majd 80 éves ko
rában. Kérdés, vajon a világ melyik táján
találnám meg —no és hol leszek akkor én?
Leviczki Márta
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Új fogyasztóvédelmi egyesület alakult
Nyírbátorban, a Civil Fogyasztóvédők
Kelet-Magyarországi Egyesülete (CIFOKEME). Az egyesület elsődleges célja ter
mészetesen a fogyasztók védelme. Mun írásban is kereshetik őket. Folyamatban van
kájukról, céljaikról K arászi Csilla, az egy weblap elindítása, így az emberek az
egyesület elnöke tájékoztatta lapunkat. interneten is tájékozódni tudnának.
Az egyesület célja, hogy civil szervezetként
biztosítsa
a fogyasztóvédelemmel kapcsola
Karászi Csilla elmondta, az egyesület 27
tos
képviseletet
és érdekvédelmet, elősegítse
taggal, nyírbátori székhellyel alakult meg, de
a
fogyasztóvédelmi
jogszabályok gyakorlati
működési területük kiterjed egész SzabolcsSzatmár-Bereg megyére, és tagszervezete a Ci érvényesülését. Ennek megvalósítása érdeké
vil Fogyasztóvédők Országos Egyesületének. ben együttműködnek minden állami, társa
A szervezet létrehozását dr. Veresné dr. Sza dalmi és gazdálkodó szervezettel, más egye
b ó Éva országgyűlési képviselő kezdeményez sülettel és szövetséggel, amelyek segítik az
te. Tapasztalatuk szerint egyre több problé egyesület eredményes működését és céljai
ma van a fogyasztóvédelemmel az ország nak megvalósítását.
Az egyesület fő feladata, hogy védje és kép
ban, ezért gondolták úgy, hogy a hatósá
gok működését segíthetik egy civil szerve viselje a fogyasztókat. Emellett közreműköd
zet létrehozásával. A legfontosabb feladatuk nek a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásá
nak a lakosság tájékoztatását tartják, illetve ban, figyelemmel kísérik annak érvényesülé

Civilek

sérelmeik orvoslásában is segítik őket. Ép
pen ezért szeretnének egy ügyfélszolgálatot
működtetni. Nyírbátorban a Madách út 30.
szám alatt találhatóak meg, de telefonon vagy

afogyaszt
sét, elősegítik a fogyasztók érdekeit figyelem
be vevő jogszabályalkotást. Védik és képvise
lik a fogyasztókat és a fogyasztói érdekeket az
állami, gazdasági, társadalmi szervek előtt, a
kereskedelmi-, szolgáltató és ipari tevékenysé
get folytató gazdálkodó szervezetekkel szem
ben. Közreműködnek a fogyasztókat ért sé
relmek orvoslásában, a fogyasztók széles kö
rét érintő ügyekben jogi segítséget nyújtanak.
Fontosnak tartják, hogy megszervezzék a
fogyasztóvédelmi oktatást. Szeretnének egy
feladatlapot összeállítani, amely segít az is
kolákban dolgozó pedagógusoknak, hogy
tudatosabb vásárlóvá neveljék a gyerekeket.
Először egy-két iskolában szeretnék kitöltet
ni, s ha eredményes lesz, akkor szélesítenék
a kört a megye iskoláira.
S.T.

Autó nélkül Nyírbátorban
A nyírbátori önkormányzat, a Kulturális

anyakönyv
Előző számunk óta születtek:
Farkas M ihály (Murzsa Gizella, Farkas
Mihály), K iss Fruzsina (Szász Anita, Kiss
Gyula), K ová cs Szebasztián (Szilágyi Juli
anna, Kovács László), Lan tér László (Orosz
Ilona, Lanter László), L ovácsi Martin Kár
o ly (Kodák Zsuzsanna, Lovácsi Károly),
M aczali Z oltán (Vadón Enikő, Maczali
Zoltán), M ájuk M árkó (Erberling Rita,
Májuk István), Tóth Petra (Fülep Andrea,
Tóth István), Vajda Z so m b o ri Dévai Hen
rietta, Vajda Sándor), Varga Zoltán (Milák
Mónika, Varga Róbert).
Házasságot kötöttek:

Darabos Z sanett és B écsi R ichárd
Jancsovszkt Edina és Tóth Gábor
K erekes M arianna és N agy Ján os
K iss Boglárka és L ugosi A ndor Balázs
K iss H enrietta és Senviczki Balázs
K ovács Anita és Török Zoltán
K ovács M agdolna és Antal András
M otruk Rita és Almási László
Plesa Nikoletta és SuránszkyAttila Géza
Rojnik Mónika Mária és Makiaga M ihály
Szabó Éva M ónika és M olnár Csaba
Takács Nóra és Petrucz Balázs
Tóth Á gnes és Éles István
Vadon Anita és Szalai Z solt
Elhunytak:

Bihari Ferencné, Csernai Ferenc, Czakó
Béla, Czakó Ferencné, Füzesi Ferencné,
Haklik Istvánné,JuhászJánosné, Karácsony
Józ setn é, K urucz Istvánné, Literáti Pál,
N agy Sándor, Tóth János, Tóth Józsefné.

Központtal és a Nyírbátori Rendőrkapitány
sággal közösen csatlakozott az Európai Unió
Környezetvédelmi Biztosa, a nemzetközi
szakmai szövetségek, a hazai civil szerveze
tek és a közlekedésért felelős minisztérium
támogatását egyaránt élvező európai kezde
ményezésekhez, az Európai Mobilitási Hét
hez és az Európai Autómentes Naphoz.
Az Európai Autómentes Nap keretében
2007. szeptember 22-én a Báthori Várkas
télynál és a Vár utcán aszfaltrajz versenyen,
és kerékpáros versenyen is bizonyíthatták
tehetségüket a fiatalok, de a bátrabbak rol
leren és görkorcsolyán is próbára tehették
ügyességüket.
S hogy mennyire ismerik ki magukat a
közlekedési szabályok szövevényében, biz
tonsági totón mérhették le.

A gyerekek bárm ikor szívesen
nyeregbepattannak

Szigorúbb rendőri ellenőrzések
A város közrendjének, közbiztonságának ja nem tudta igazolni a szekéren lévő, mint
vítása érdekében Nyírbátor önkormányzata
a szolgáltatás ellátására megbízási szerződést
kötött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rend
őr-főkapitánysággal. A szerződés keretében
tartott ellenőrzések során több esetben is ered
ményesen intézkedtek a járőrök.
Augusztus 14-én kora reggel egy Nyírbá
tor és Nyírvasvári között közlekedő gépko
csi vezetőjét ellenőrizték, aki alkoholt fo
gyasztott, illetve vezetői engedélyét koráb
ban a Nyíregyházi Városi Bíróság bevonta.
A gépkocsit az átírás elmulasztása miatt ki
vonták a forgalomból. A sofőrrel szemben
büntető- és szabálysértési eljárás is indult.
Augusztus 23-án koraeste a Táncsics ut
cán igazoltatták egy lovasfogat hajtóját, aki

egy 200 kg lucerna széna eredetét. A sértett
kilétét a járőrök állapították meg. Az intéz
kedés szabálysértési feljelentéssel zárult.
Augusztus 28-án egy nyírbátori sértett be
jelentése alapján tetten értek két kukorica
tolvajt, akik a Nyírvasvári Gebei úti táblá
ból tulajdonítottak el kb. 400 kg terményt,
és kb. 400 kg-ot letörtek és hátrahagytak. Az
eljárás folyamatban van.
Szeptember 13-án három helybéli férfi egy
szekérre felpakolt, mintegy 7 ezer forint
értékű akácfával nem tudott elszámolni. A
fát elmondásuk szerint az erdőben „talál
ták” már kivágva, a tulajdonjogát nem tud
ták igazolni, ezért ellenük szabálysértési eljá
rást kezdeményeztek az intézkedő járőrök.
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Segítés a segítőknek

€kwb€r

A Kistérségi Szociá
lis és Pedagógiai Köz
pont az Első Nyírsé
gi Fejlesztési Társasággal konzorciumban
2007. február 1-én indította „Segítés a se
gítőknek —szociális területen dolgozó szak
emberek képzése a nyírbátori kistérségben”
című Humánerőforrás Operatív Program
projektjét, amely Európai Uniós forrás
ból valósul meg. A program célja, hogy a
kistérségben dolgozó szociális szakembe
reket új, speciális ismeretekhez juttassa ki
emelten munkaerő-piaci és európai uniós
témakörökben. Munkatársaink már több
településen is ellátják az aktív korú nem
foglalkoztatottak beilleszkedési program
ját, így hasznos és praktikus tudásra tesz
nek szert a program képzésein. A szakem
berek számára kialakítottunk egy Kistér
ségi Szakmai Műhelyt, mely információt
biztosít az aktuális munkaerő-piaci szol
gáltatásokról, és pályázati lehetőségekről.

Ér-Mkünki
Ja kunki
'

Magyarország célba ér
N E M Z E TI
FE JLES ZTÉS I /
TERV X

A kit „m egfertőzött” a hivatal

Húsz év Nyírbátorban
Kóka M ihály, a Nyírbátori Polgármes
teri Hivatal Igazgatási és Okmányiroda
előadója lett az Év Köztisztviselője 2006ban. A megtisztelő címet a Köztisztvise
lők Napja alkalmából vehette át.

Kóka M iháJytredtú szakmája kertész: 1980ban érettségizett a Nyíregyházi Mezőgazdasá
gi Szakközépiskolában. A közigazgatás terüle
tére anyósa révén tévedt: ő ugyanis Piricsén,
az akkori tanácson dolgozott, az ő hívó sza
vára került oda, 1984-ben. S mint minden
kistelepülésen, ott is mindennel foglalkozott,
még házasságot is kötött, bár fő területe az
adóügyintézés volt.
Húsz éve, 1987-ben hívták Nyírbátorba.
Az Igazgatási osztályon, lakásügyi előadóként
kezdett, de „megörökölte” a védelmi igazga
tást is, ami azóta is feladata.
Jelenlegi munkakörébe 2004-ben került,
hatósági ügyintézést végez, forgalmi engedé
lyek visszavonásával foglalkozik. Arra a kér
désre, hogy vajon mit szeret ebben a munká
ban, azt válaszolja:

m

Bursa Hungarica
október 31-éig:
n rr
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#
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—Engem meg
fertőzött ez a do
log. Tetszenek a
jogszabályok út
vesztői, s ez a mun
ka csak látszólag
száraz. M inden
ügyfél problémája
egyedi, és egyedi
megoldást kell ta
lálni, úgy, mintha
az én problémám
K óka M ihály
lenne. Hogy nem
túl népszerű, amit csinálok? Természetesen nem
öröm a szankcionálás, de ha az ügyfél azt lát
ja, hogy az ügyintéző érti a dolgát, gyors és
lehetőleg fájdalommentes megoldást talál, ak
kor nem lesz elégedetlen.
A család eleinte még tiltakozott: a sok túl
óra és a kevés fizetés miatt felesége próbálta
„jobb útra téríteni”. De ő megfertőződött.
Azt mondja, többet ér minden pénznél, ha
az ember olyan munkát végezhet, amit szeret.
L. M.

r

1 udoszures
Ismételten tájékoztatom a lakosságot,
hogy az ÁNTSZ Észak-Alíöldi-Regionális Intézet Tiszti főorvosa elren
delte Nyírbátor városban a kötelező
tüdőszűrő vizsgálatok elvégzését.
A tüdőszűrő vizsgálaton a Nyírbátor
városban élő minden 30 éves és annál
idősebb lakos köteles megjelenni.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek:
—azok a személyek, akik egy éven belül
ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek.
— illetőleg a tüdőgondozó intézetben
gyógykezelés alatt állnak.
A tüdőszűrés az érintett városla
kók részére vizitdíjmentes
A tüdőgondozóban a rendelési idő:
Hétfő, kedd, szerda és péntek: 8“'-1400
Csütörtök:
H00-17 0U
A tüdőszűrésen való megjelenésről név
re szóló értesítést nem küldünk.
A tüdőszűrés október 31-éig tart.
Dr.Tóth Árpád
Nyírbátor Város Jegyzője

A nyírbátori képviselőtestület határozott
arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg fel
sőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok tá
mogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá
lyázat 2008. évi fordulójához, és egyúttal
kiírta a kéttípusú pályázatot.
Az „A” típusú pályázat a felsőoktatási hall
gatók számára, míg a „B” típusú a felsőok
tatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiata
lok részére nyújt támogatást.
Benyújtási határidő: 2007. október 31.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociá
lis rászorultság alapján, a pályázó tanulmá
nyi eredményétől függetlenül történhet.
A Bursa Hungarica ösztöndíjról bővebb
felvilágosítás kapható a www.bursa.hu és a
www.nyirbator.hu Internet címeken, illetve
a polgármesteri hivatal szociális irodáján.

Támogatás tanévkezdéshez
A nyírbátori önkormányzat 2007-ben is
támogatia az iskolás gyermekeket nevelő csa
ládokat. A képviselő-testület döntése alap
ján tanévkezdési támogatásra jogosult az a
nyírbátori állandó lakcímmel rendelkező ál
talános, és középiskola nappali tagozatán ta
nuló gyermek, aki ingyenes tankönyvellá
tásban nem részesült, és családjában az egy

főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjmi
nimum 150 százalékát nem haladja meg, fel
téve, hogy a családnak a szociális törvény
szerinti megélhetést biztosító vagyona nincs.
A támogatás iránti kérelmet a tanuló tör
vényes képviselője 2007. október 30-ig a
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján ter
jesztheti elő. A támogatás iránti kérelem el
bírálására a polgármester jogosult. A kére
lemhez jövedelem és vagyon nyilatkozatot
és a tankönyvek megvásárolásáról szóló iga
zolást is mellékelni kell. A támogatás összege
általános iskolai tanuló esetén maximum 5,
középiskolai tanuló esetén 10 ezer forint.

A győzelem em lékére
Nyírbátor a hagyományokhoz híven,
idén is megemlékezik a kenyérmezei csata
évfordulójáról. Az 528 éve vívott dicső győ
zelem tiszteletére rendezett ünnepség októ
ber 12-én 12 órakor kezdődik, a reformá
tus templomban.
A megemlékezésen izgalmas időutazásnak
ígérkezik K ed ves Gyula alezredes, a Honvé
delmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum igazgató-helyettesének előadása.
Közreműködik a Tinódi Blockflőte Együt
tes, a koszorúzás perceit pedig N agy Csaba
tárogatóművész muzsikája teszi ünnepélye
sebbé. Az eseményen városunk vezetői mel
lett a testvérvárosok delegációi, valamint az
intézmények és szervezetek képviselői is el
helyezik a megemlékezés virágait.
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Útjára indult a Báthori Napok

tárlat

Reneszánsz hétvége Nyírbátorban
Újabb hagyományteremtő rendezvény in
dult útjára Nyírbátorban, szeptember 21én és 22-én.
A két napos hétvégének, a Báthori Na
poknak a Báthori Várkastély és annak udva
ra adott otthont. A programsorozat nyitá
nyaként egy díszes hintó gördült be a Vár
kastély kertjébe, amelynek utasait, a város
vezetőségét és az említett helyszínre érkezett
további vendégeket, maga Báthori István
fogadta.
A Báthori Napok ideje alatt szinte min
den korosztály talált számára kedvező prog
ramot. A két nap alatt több mint húsz sza
badtéri színpadi műsor várta az érdeklődő
ket. A látogatók természetesen ezúttal is kí
sérőprogramok tömkelegéből válogathattak.
A rendezvény területén kézműves foglalko
zások, Paprikajancsi Csúzlizdája, és Közép
kori Kaszinó is várta az érdeklődőket. A
Várkastély kertjében, a Reneszánsz Vásári
Forgatag roston, illetve nyárson sült húso
kat, középkori lángost és lapótyát, illatozó
kürtős kalácsot, valamint ízletes borokat és
pálinkákat is kínált a látogatóknak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor
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A nyírbátori Kulturális Központ idén is
meghirdeti a „Nyírbátor Szépe 2007”, bál
lal egybekötött szépségversenyt. Az idei ver
senyre 17 és 25 év közötti nyírbátori és
környékbeli hölgyek jelentkezését várják,
n o v em b er 1-éig. A jelentkezési lapok átve
hetők a Nyírbátori Kulturális Központ Szer
vezési Irodájában, a Szabadság tér 8. szám
alatt. A versennyel kapcsolatos további rész
letekről a 42/510-582 vagy 42/510-580-s te
lefonszámokon lehet tájékozódni.
A nevezés díjtalan.
A megmérettetés december 1-jén, szom
baton 19 órakor kezdődik a Kulturális
Központ Báltermében.
Jelentkezz ha:
elmúltál 16 éves; nem vagy még 25; haja-

mányzat Múzeumainak Igazgatósága és a
Báthori István Múzeum szervezésében „A
Vidék szecessziója —a szecesszió vidéke”
című országos vándorkiállítást tekinthe
tik meg az érdeklődők 2007. november
18-ig a Báthori István Múzeumban.

moziműsor
A Várkastély kertjében a város
vezetőségét és a helyszínre érke
zett további vendégeket m aga
B áth ori István fogadta.
Szombat este a népes látogatottságnak ör
vendő rendezvény színpadán a népszerű elő
adóművész, St. Martin is koncertet adott. A
Báthori Napokat ezt követően egy fergete
ges tűzzsonglőr produkció zárta.
Bakó Ildikó

A tehetséges n yírb átori gyerekek zenei
fejlődésének tám ogatására ta rto tt önálló
estet augusztus 28-án a K u ltu rális K öz
pontszínházterm ében Kuruczné Levenia
Andrea „M y W ay” (Az én utam ) cím m el.
A z előadó és a közrem űködő zenészek
m ásfél órán keresztü l nívós zenei m űsor
r a l szórakoztatták a teltházas közönséget,
akik felejthetetlen élm ényekkelgazdagod
va tértek haza. A koncert bevételét—am ely
a m egjelentek önkéntes adom ányaiból
g yű lt össze —az előadó a z est végén átad 
ta a zenei alapítvány részére.

„Nyírbátor Szépe 2007”

Vidék
és szecesszió

dón vagy; nyírbátori, vagy környékbeli vagy.
A versenyen való részvételből kizáró ok
lehet:
—Bármilyen vizuális médiumban megje
lent akt fotó
—erotikus műfajban, illetve a showbusinessben való munkavégzés.

Október 5. péntek 19 óra: Die hard 4 —
Legdrágább az életed (Színes szinkronizált
amerikai akció thriller)
12. péntek 19 óra: Evan a mindenóó
(Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték)
13. szombat 19 óra: Vaskabátok (Színes
angol filmvígjáték)
22. hétfő 19 óra: Vigyázz, kész, szörf1.
(Színes, szinkronizált amerikai családi rajz
film)
26. péntek 19 óra: Ocean’thirteen —A
játszma folytatódik (Színes amerikai akcióthriller) Rendező: Steven Soderbergh.
27. szombat 19 óra: A fantasztikus né
gyes és az ezüst utazó (Színes szinkronizált
amerikai kalandfilm) Rendező: Tim Story
Jegyek a vetítések napján 18-19 óráig 700
forintos egységáron kaphatók.
A nyírbátori Kulturális Központ felhív
ja a közönség figyelmét, hogy november
től a filmvetítések 18 órakori kezdődnek!
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OrbánJudit agyagszob
rász (Erdély)alkotásaiból
nyílik kiálUtás2007. ok
tóber 7-én délután 3 óra
kor, a Báthori Várkas
télyban. A kiállítást meg
n yitja B alla Jánosné,
Nyírbátorpolgármeste
re. A tárlat megtekinthe
tő október 28-áig, naponta 10 -18 óráig.
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