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Március 9-én eredményes ügydöntő
n ép sz a v a zá st ta rto tt az o rsz á g ,
amelynek alapján az országgyűlés
eltörölte a kórházi napidijat, vizitdi
jat és tandíjat.
Nyírbátorban és térségében a 6. sz. or
szággyűlési választókerületben rendben, kü
lönösebb rendzavarás nélkül zajlott le a sza
vazás.
Városunkban a 10.022 nyilvántartott
választópolgárból 5.067-en jelentek meg és
adták le szavazatukat. Ez a korábbiakhoz
képest szokatlanul magas, 50,6 százalékos
megjelenési arány, amely valamelyest meg
haladta az országos 50,3 százalékos átlagot.

Az igen szavazatok aránya a fen ti felso 
rolás rendjében:
* Kórházi napidíj
87 százalék
* Vizitdíj
86 százalék
* Tandíj
86 százalék
A 6. sz. országgyűlési választókerületben
—amely a városon kívül tartalmazza a 25
ide tartozó település adatait is —az alábbi
számok születtek:
♦ Választójogosultak száma záráskor:
41.919 szavazópolgár.
♦ Megjelentek:
22.919-en (53.19 százalék).
A fenti sorrendben az érvényes igen sza
vazatok aránya 91.89 százalék; 91,03 száza
lék; 91,08 százalék.
A választási bizottságok és a választási
iroda tagjai szakszerűen, törvényesen és
gyorsan dolgoztak, amit ezúton is köszö
nünk.
Az országos eredmény jogerőssé vált!
Dr. Tóth Árpád
jegyző

„Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni nagy szent akarat... ”
Március 15-én a magyar szabadságharc kez
detét ünnepeljük. Ez a nap jelképpé vált:
nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság
utáni vágyát fejezi ki. Az 1848. március 15én kitört forradalom, majd szabadságharc
nem volt előzmények nélküli. 1825-től kö
vethetőek nyomon azok a reformlépések,
amelyek a törvényhozás szintjén előkészítet
ték Magyarország és az Osztrák Császárság
viszonyának átalakulását.
Március 15-én este 18 órakor valóban
báthorys ifjak, lányok és fiúk, a Báthory
István Gimnázium és Szakközépiskola diák
jainak előadásában elevenedett meg előttünk
ez a forrongó történelmi időszak.
A Kulturális Központ impozáns lépcső
je, a háttérben, a kivetítőn megjelenő képek

méltó hátteret biztosítottak a Hegedűs Ani
kó tanárnő által rendezett színvonalas, fel
emelő előadásnak. Az iskola diákjai azt bi
zonyították, hogy a tnai fiatalok mélyről
jövő átéléssel tudják felidézni akár Kossuth,
Széchenyi vitáját, akár az akkor, parázs vi
tákban született gondolatokat. A jól elren
dezett színpadképek a rendező tanárnő és a
báthorys diákok érdeme, amit a korabeli
ruhák még tovább színesítettek.
A téren megjelentek mély csöndben, tisz
telettel hallgatták végig a nagy elismerést
kiváltó emlékműsort, amely előtt meghall
gathattuk Balla Ján osn é, Nyírbátor város
polgármestere üdvözlő gondolatait, vala
mint dr. V eresjános pénzügyminiszter, or
szággyűlési képviselő ünnepi beszédét.

H arm incm illió n yírb á to ri fiatalokn ak
Elbírálták a Demján Sándor Alapítvány ál
tal aláírt támogatási szerződés alapján kiírt
pályázatot.
A Demján Sándor Alapítvány 2007. ok
tóber 12-én írt alá egy hosszú távú Támoga
tási Szerződést a nyírbátori székhelyű és
működésű Értetek Karitatív Egyesülettel, a
támogatási projekt kidolgozására és lebonyo
lítására. A Támogatási Szerződés célja a sze
gény sorsú gyermekek, fiatalok taníttatásá
nak segítése óvodásoktól a középiskolai ta
nulókig.
Az Értetek Karitatív Egyesület független
bíráló bizottsága a beérkezett pályázatokat
elbírálta. Nyírbátorból és vonzáskörzetéből

6291 pályázati támogatási kérelem érkezett
be, melyekből támogatást 2987-en nyertek,
147 millió 520 ezer forint összegben. Eb
ből Nyírbátorban a különféle kategóriák
ban összesen 979 gyermek és fiatal a kedvez
ményezettek száma, akik megsegítésére 29 mil
lió 940 ezer forintot szavaztak meg. A prog
ram kiterjed öt határon túli település ifjúsá
gára is. Ezekben a helységben 406-an nyer
tek támogatást.
Az egyesület a nyertes pályázókat írásban
értesítette. Akik nem kaptak értesítést, azok
ezúttal nem kerültek a nyertesek közé. Am
ők a következő pályázati körben újra be
nyújthatják kérelmüket.
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Az ország legnagyobb kapacitású akácgőzölőjében:

B eiratkozás
A Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Álta
lános Iskola és Alapfokú Művészetok
tatási Intézmény tájékoztatja a szülő
ket, hogy a 2008/2009-es tanévben is
kolába, óvodába lépő gyermekek
beíratását április 21-22-23-án (hétfő-kedd-szerda) reggel 8 és délután
5 óra között tartják.
A beiratkozás helye: Alapfokú Mű
vészetoktatási Intézmény —Alkotó
ház. (4300 Nyírbátor, Szentvér u. 7.)
A beiratkozáshoz szíveskedjenek ma
gukkal hozni a gyermek születési anya
könyvi kivonatát, lakcímbejelentőjét,
valamint iskolai beiratkozáshoz az
óvodai szakvéleményt.

GOZOLO

oktatás

A n yírb áto ri akácgőzölő Európában is egyedülálló létesítm ény
Véget ért a Nyírerdő Zrt. nyírbátori akácgőzölőjének tesztüzeme: az elmúlt hónapok
ban a leghatékonyabb, legtakarékosabb, de
a piaci igényekhez leginkább alkalmazkodó
technológia kidolgozása zajlott —tájékozta
tott F orgács László, a Nyírbátori Fafeldol
gozó Üzem igazgatója.
Az évi 2 ezer köbméter akác kezelésére
alkalmas berendezést tavaly októberben ad
ták át. A konstrukció nemcsak idehaza szá
mít egyedülállónak, hiszen hasonló kapaci
tású gőzölőt Európában is csak bükk keze-

lésére használnak. A túlnyomásos gőzölő a
fa színének és megmunkálási tulajdonságai
nak átalakítására alkalmas. Használatával
nemcsak a fa felülete, hanem mélysége is
ugyanolyan színt kap. Emellett a kezelés fel
puhítja a kemény akácot, így az jól megmunkálhatóvá válik.
—A piaci érdeklődés megfelel az előzetes
elképzeléseknek, elsősorban a skandináv or
szágokból van kereslet az itt megmunkált
faanyagra, de a hazai igény is jelentős —
mondta Forgács László.

aki nem megy el, pénzbírságra számíthat...

Ism ételt felhívás
Tájckoztatom a lakosságot, hogy az
ÁNTSZ Észak-Alföldi-Regionális In
tézet Tiszti főorvosa Nyírbátor város
ban kötelező tüdőszűrő vizsgálatok
elvégzését elrendelte.
Az elrendelés indoka: térségünkben

tu b ercu losis incid en cia 2006. évben meg
haladta a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
ben rögzített 25%000_et.
A tüdőszűrő vizsgálaton Nyírbátor vá
rosban élő 30 éves és annál idősebb la
kos köteles megjelenni.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek :
♦ azok a személyek, akik egy éven belül
ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek,
♦ illetve akik a tüdőgondozó intézet
ben gyógykezelés alatt állnak.

A tüdőszűrés az érintett városlakók
részére vizitdíj mentes.
A tüdőszűrés helye: Tüdőgondozó Inté
zet (Nyírbátor, Szentvér út 28.)
Rendelési idő:
Hétfő, kedd, csütörtök:
reggel 8-tól 10 óráig,
szerda: reggel 8-tól délután 4-ig,
péntek: délelőtt 9-től 10 óráig.
A kötelező tüdőszűrés időpontját —mi
vel az érintettek nagy számban nem jelen
tek meg —május 31-éig meghosszabbítom.
Ezt követően a meg nem jelentekkel szem
ben szabálysértési eljárást kezdeményezek
és pénzbírság kiszabása mellett fogom kö
telezni a részvételre.
dr. Tóth Árpád
Nyírbátor Város Jegyzője

Segítés
a segítőnek

A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai
Szolgáltató Központ, az Első Nyírségi Fej
lesztési Társasággal konzorciumban 2007.
február l-jén indította „Segítés a segítő
nek —szociális területen dolgozó szakem
berek képzése a nyírbátori kistérségben”
című Humánerőforrás Operatív Program
projektjét, amely közel 20 millió forint
Európai Uniós forrásból valósult meg, 30
fő bevonásával.
A program célja a nyírbátori térségben
szociális területen dolgozó szakemberek to
vábbképzése azért, hogy segítsék különö
sen a munkaerő-piaci szempontból hátrá
nyos helyzetűek elhelyezkedését. A projekt
keretében Kistérségi Szakmai Műhely ala
kult, mely információt biztosít az aktuális
munkaerő-piaci szolgáltatásokról és pályá
zati lehetőségekről biztosítva ezzel a pro
jekt eredményeinek fenntartását.
A záró konferenciát január 30-án a Nyír
bátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistér
ségi Társulás Szociális és Pedagógiai Szol
gáltató Központjában (4300 Nyírbátor,
Édesanyák útja 3.) rendezték meg, ahol el
érhető a projekt eredményeit összefoglaló
tanulmány.
E l ső N
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V ízdíj kéthavonta, hitelesen
Mint arról korábbi lapszámunkban már
beszámoltunk, január elsejétől a Nyír
ségvíz Zrt. lett Nyírbátor víz- és csator
naszolgáltatója. Januárban még a Bá
torvíz szedte be a decemberi díjakat, a
továbbiakban azonban a Nyírségvíz Zrt.
számláz. A szerződések megkötése fo
lyamatban van, az átállásból azonban
adódnak gondok.
Éppen ezért szerveztek február végén egy
lakossági fórumot, ahol számos kérdés meg
fogalmazódott, különösen a szövetkezeti-, és
a bérlakásokra vonatkozóan.
w i rr

r

A társasházakban nehézkesebben m egy az átállás —a le já rt hitelesíté
sű vízórákat le k e ll cseréln i

rrg

ro m ero k
és m ellékm érők
Dr. Kádár Józsefné, a Lakásszövetkezet el
nöke szerint a lakossági fórumon a tájékoz
tatás nem volt teljeskörű. Probléma, hogy a
főmérő és az almérők közötti különbséget
be kell szedni a lakóktól. Ezt a lakásszövet
kezetnek kellene megtenni, azonban a La
kásszövetkezet semmilyen jogi kapcsolatban
nincsen a Nyírségvíz Zrt.-vel, ezért dr. Ká
dár Józsefné nem tudja, mi alapján tehetné
ezt meg. A Lakásszövetkezet elnöke hozzá
tette, szerinte a megoldás az lehetne, ha ők a
vízműnek megadnák az egy lépcsőházban la
kók számát, s a vízmű számlázná ki, kinek
mennyit kell befizetnie.
N agy Elek, a Városüzemeltetési Kht. ügy
vezető igazgatója elmondta, a társasházak
nál a főmérők mellett minden lakáshoz mel
lékmérő tartozik, s a leolvasáskor a főmérő
és a mellékmérők között különbség adód
hat. Ezt a különbözeti díjat a társasház lakó
inak vagy a tulajdonosnak kellene megfizet
ni. Az ügyvezető igazgató szerint a komp
romisszumos megoldás az lenne, ha ez a
különbözeti díj egy számlán jelenne meg, s
ők tájékoztatnák a Nyírségvíz Zrt.-t arról,
milyen arányban és milyen módon kerül
jön megfizetésre ez az összeg. Valamint ha
a lakó vagy a bérlő személyében változás
történik, szintén tájékoztatnák a Nyírségvíz
Zrt.-t. Probléma az is, hogy a Nyírségvíz
Zrt. külön köt szerződést a főmérőkre és a
mellékmérőkre, ezt azonban csak ott teheti
meg, ahol hitelesített mellékmérő üzemel.

K i ű z e ti
a z óracserét..?
Szabó Istvánná, a társaság gazdasági ve
zérigazgató helyettese megkeresésünkre el

mondta: a Nyírségvíz Zrt. több, mint öt
ezer új fogyasztónak nyújt szolgáltatást az
zal, hogy Nyírbátorban átvette a vízi köz
szolgáltatást. Közülük mintegy 3,5 ezer a
családi ház, ahol már januárban leolvasták a
mérőóra állásokat, s —kevés kivétellel —meg
is kötötték a szolgáltatási szerződéseket
A társasházi lakások esetében azonban kis
sé bonyolultabb a helyzet. A vízmérő órák
közel 80 százalékának ugyanis lejárt a hitele
sítése, ezért azok joghatályos mérésre nem
alkalmasak. A gerincvezetékből leágazó be
kötő vezetékeken lévő órák, azaz az úgyne
vezett társasházi főmérők cseréjét már meg
kezdte a zrt, s áprilisban a szerződéseket is
szeretné megkötni a képviselőkkel.
A főmérőkön túl azonban már egy belső,
a társasház tulajdonában lévő hálózaton ha
lad tovább a víz a mellékmérőkig. Ezek cse
réje tehát a lakók költsége és feladata, mely
hez —amennyiben erre a tulajdonos igényt
tart —a Nyírségvíz Zrt. jogszabályban elő
írt módon köteles segítséget nyújtani. Sza
b ó Istvánná azt is elmondta, a legtakaréko
sabb megoldás érdekében helyi vállalkozó
kat fognak versenyeztetni, a mérőket pedig
—lévén, hogy nagy tételben tudnak vásárol
ni —a kiskereskedelmi árnál kedvezőbben
tudják beszerezni. Amint megtörténik a mel
lékmérők cseréje és hitelesítése, lehetővé vá
lik a lakásonkénti szerződéskötés. A gazda
sági vezérigazgató helyettes szerint ez való
színűleg a második félévben lesz esedékes.
A legtöbb gond azokban a társasházak
ban van, ahol nincs minden lakásban víz
mérő. Ezek a lakók a közös költséggel fize
tik —vagy éppen nem fizetik —a vízdíjat.
Az ő tartozásukat pedig —érthető módon
—sem a lakóközösség, sem a szolgáltató nem
hajlandó megfizetni. Utóbbinak pedig esz
köz sincs a kezében ahhoz, hogy a hátralé
kot behajtsa: hiszen amíg egy családi ház
esetében megteheti, hogy korlátozza a szol
gáltatást, addig egy lakótömbben nem zár
hatja el a csapot azoktól, akik becsülettel fi
zetnek.

A jo g sza b á ly
egyértelm ű
A jogszabály szerint azonban a főmérő és
a mellékmérő között fellépő különbséget a
lakóközösség köteles megfizetni.
Tehát, ha ez a különbség jelentős, ennek
okát is a lakóközösségnek kell kideríteni, és
megszüntetni.
Szabó Istvánné elmondta, a Nyírségvíz
Zrt. minden eszközzel a rugalmas, de jog
szerű megoldásokat keresi. A társaság —
ugyanúgy, ahogyan Nyíregyházán is —szer
ződést kíván kötni a Lakásszövetkezettel.
Azokkal az egyéni fogyasztókkal pedig, akik
már rendelkeznek hiteles vízmérőkkel, fo
lyamatosan kötik a szerződéseket. A többi
ek pedig — ennek pótlásáig — moratóriu
mot kapnak, vagyis a korábbi mért fogyasz
tás, illetve a meglévő órájuk alapján kapják a
számláikat —kéthavonta.

A Nyírségvíz Zrt. Nyírbátor város
mellékmérős fogyasztóinál a lejárt
hitelesítési idejű lakás mellékvízmé
rők cseréjét 2008. év második felé
ben tervezi lebonyolítani.
Kérik azon helyi vállalkozók jelentke
zését, akik részt kívánnak venni a lakás
mellékvízmérő csere végrehajtásában.
A csere munkadíjára vonatkozó áraján
latukat, a szakképesítést igazoló bizonyít
vány (víz- gáz- központi fűtés szerelő szak
munkás bizonyítvány) másolatával együtt
szíveskedjenek megküldeni a Nyírségvíz
Zrt. Fogyasztói Kapcsolatok Osztályára
(4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.sz) 2008. áp
rilis 4-éig.
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Szatm ár-Beregi K órház és Gyógyfürdő:

K c d v C Z U lC íiy C S

Köszöntötték a nődolgozókat üdülés
Megjelentek a Magyar Nemzeti Üdü
lési Alapítvány 2008. évi üdülési csekk
pályázatai. Üdülési csekkre pályázatot
az a személy nyújthat be, aki 2007-ben
nem nyert el támogatást.

A népes hallgatóság hölgytagjainak egy-egy sz á l virág g al is kedves
kedtek
„Nők az egészségügyben” címmel idén
rendhagyó módon, a Nyírbátori K ul
turális Központban ünnepelte női dol
gozóit a Szatm ár-Beregi K órház és
Gyógyfürdő 2nőnap alkalmából m ár
cius 7-én. Az ünnepségen díszvendég
ként dr. Vojnik M ária országgyűlési
képviselő és B alla Ján osn é Nyírbátor
polgármestere is jelen volt.

F ülöp István, a Megyei Közgyűlés elnöke
—az ünnepség fővédnöke —nyitotta meg a
rendezvényt, és a Me
gyei Közgyűlés nevé
ben egy-egy szál ró
zsával köszöntötte a
fehérgyarmati,

„Ez a 100. Nemzetközi Nőnap a nők
egyenjogúságáért folytatott mindennapi küz
delem 100 éves történelmével azonos” —emelte
ki dr. Vojnik Mária országgyűlési képviselő
és szólt arról is, hogy a 365 napból nem csak
1 napon kell ünnepelni a nőket.
Intézményünk nevében dr. Vadász Mária
főigazgató emelte ki a női munkatársaink
„férfias helytállását” és megköszönte az egész
éves kitartó munkájukat.
A megnyitót követően dr. Szállási Árpád
orvos-történész „Az első magyar orvosnő —
gróf dr. Hugonnai
Vilmáról”, dr. JakóJán o s nyugdíjas osztályvezető főorvos „Ma
gyar orvos nők port
réi emlékérmeken” címmel és dr. Sim on Já
n o s osztályvezető főorvos „Emblematikus
nők a magyar történelemben” címmel tar
tott nagysikerű előadást. A színvonalas elő
adásokon olyan neves, magyar történelmi
női alakokról hallhattunk, akik a XXL szá
zadban is méltán lehetnek a női minta jelké
pei, pl.: Szent Margit, Szent Erzsébet, Kani
zsai Dorottya, Kossuth Zsuzsanna.
Kulturális programként E rdei D ávid
szavalatait és K ozm a László vezetésével a
Nyírbátor Ütőegyüttes nőnapi köszöntő
blokkját hallgathatták meg a résztvevők.
A rendhagyó nőnapi ünnepség színvo
nalas tudományos és kellemes kulturális
programjainak sikerét legjobban a kiemel
kedően magas résztvevői létszám bizonyít
ja, melyből kiderül, hogy a mindennapi
munka mellett szükségük van a dolgozók
nak egy kis kikapcsolódásra, erkölcsi meg
becsülésre.
A délutánt állófogadással egybekötött ba
ráti beszélgetés zárta.

N em zetk ö zi Nőnap
szá za d szo r

vásárosnaményi és nyírbátori nődolgozó
kat, díszvendégeket. Ünnepi beszédében a
hagyományos nő-típusról beszélt, akinek
mind lelki, mind érzelmi támaszt kell nyúj
tania a férfinak, a családjának, ami ebben a
mai rohanó világban igen nehezen valósít
ható meg.

köszönet
A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő
vezetése ezúton is köszöni a támogatók hoz
zájárulásait!
Bátor Személyzeti és Vagyonvédelmi
Kft., Bayer, „Éden” Kft, Csekő Kávéház,
Fair-Trade Kft, Farkasné Lukács Erika vál
lalkozó, GlaxoSmithKline, KRKA, Lilly,
Manual-Bau Kft, Novo Nordisk, Nyírbá
tor Város Ö nkormányzata, Olympus,
Pfizer, Roche, Sanofi Aventis, UBC Ma
gyarország Kft, Vályogos Im re vállalkozó.

Az alapítvány ebben az évben három ka
tegóriában hirdetett meg pályázatot.
Az E sély a p ih en ésre kategóriában azon
18. életévüket betöltött személyek pályázhat
nak, akik mozgásszervi, látási, hallási, értel
mi és/vagy halmozott fogyatékossággal él
nek. További feltétel, hogy az igénylő összes
jövedelme nem haladhatja meg a havi 75
ezer forintot. A pályázó megjelölhet egy
kísérő személyt is, akinek jövedelmi helyze
tét nem vizsgálják. A pályázat kötelező mel
léklete a jövedelemről szóló postai szelvény,
illetve a bankszámlakivonat fénymásolata, a
foglalkoztató által kiadott jövedelemigazo
lás, valamint az Államkincstár és az önkor
mányzat által kiállított határozat, mely a
fogyatékosságot igazolja.
Az Ezüst n yár kategóriában a belföldi il
letőségű, nyugellátásban részesülő, 62. élet
évüket betöltött személyek pályázhatnak.
További feltétel, hogy az igénylő havi teljes
összegű ellátása nem haladhatja meg a 75 ezer
forintot, és más munkaviszonyból vagy vál
lalkozásból származó jövedelme nincs.
A pályázat kötelező melléklete fénymáso
latban a 2008. évi NYUFIG igazolása.
A két kategóriában elnyerhető támogatás
és a hozzá tartozó önrész mértéke a havi
ellátás összegétől függ. 60 ezer forint ellátási
összegig 40 ezer forint, 15 ezer forint ön
résszel, 60 ezer és 75 ezer forint ellátási össze
gig 40 ezer forint, 20 ezer forint önrésszel.
A kísérő személy támogatása 20 ezer forint,
10 ezer forint önrész mellett.
A harmadik kategória az ún. Szolidari
tás, melyre az a belföldi illetőségű személy
pályázhat, aki teljes munkaidős munkavi
szonnyal rendelkezik, havi bruttó keresete
nem haladja meg a 100 ezer forintot, és ket
tő vagy több 18 év alatti gyermeket nevel.
A pályázat kötelező melléklete a havi bruttó
keresetre vonatkozó munkáltatói igazolás, vagy
bérjegyzék.
Az elnyerhető támogatás felnőtt részére 40
ezer forint, melyhez 20 ezer forint önrész
kötelező, gyermek részére 25 ezer forint, 5
ezer forint önrész mellett.
A pályázatokat április 15-éig kell benyúj
tani a Kistérségi Szociális és Pedagógiai Köz
pont Családsegítő Szolgálatához, ahol bő
vebb információt is kaphatnak az érdeklő
dők. ( Nyírbátor, Édesanyák útja 3. tel.: 284
—211. Ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig
8 és 16 óra között.
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A siker titka: m indig m egújulni
névjegy

Portré
dr. Vadász Máriáról,
a Szatmár-Beregi
Kórház és Gyógyfürdő
főigazgatójáról
Ülünk a kávézóban, reggeli teánkat,
kávénkat kortyolgatjuk, s hallgatom
az életútját a piciny kis Pest megyei
településtől, Kocsértól Fehérgyarma
tig, a szülői háztól a főigazgatói szé
kig. Igazi sikertörténet rajzolódik ki
egymásba kapaszkodó mondatai nyo
mán, ám végül kiderül: dr. Vadász
M ária számára nem a hihetetlen kar
rier jelenti a legnagyobb sikert és örö
möt, hanem valami egészen más.
—Végtelenül szerencsésnek tartom ma
gam — kezdi — húgommal együtt olyan
útravalót kaptam a szüleimtől, ami mind
végig elkísért. Egyszerű emberek, édesanyám
háztartásbeli, édesapám fúrómester volt. Víz
kutató fúrásokat vezetett országszerte, s bár
sokat volt távol, a kéthetente együtt töltött
hétvégék nagyon becsesek voltak a család
nak. Az ország minden szegletét, minden
értékét megmutatta nekünk — ahány he
lyen csak munkája során megfordult, oda
mind elvitt bennünket is. Rendkívül felvi
lágosult, tájékozott és bölcs emberek, akik
nek fontos volt, hogy a gyerekek tanulja
nak és világot lássanak, akik a mai napig
figyelemmel kísérik a világ történéseit.
Nemcsak szüleiért, rendkívüli tanáraiért
is hálás a sorsnak: a kocséri általános isko
lában, s később a nagykőrösi gimnázium
ban egészen kivételes tanárok kezei közé
került. Ahogyan az is egészen kivételes, hogy
már pici korában orvosnak készült: a legel
ső babáját szétinjekciózta. Szegedre ment
egyetemre.
—Legjobban az anatómia és az agykuta
tás érdekelt. Akkor készült el az első elekt
ronmikroszkóp, ami mérföldkő volt a ku
tatásban. A diploma megszerzése után a Pszi
chiátriai Tanszéken kaptam állás ajánlatot,
de mivel időközben hozzámentem egyko
ri óvodás társamhoz, gimnáziumi nagy
szerelmemhez, s hatodévesen a lányunk is
megszületett, választanunk kellett a tudo
mány és a megélhetés között. Martfűn vál
laltam körzeti orvosi állást.
S hogy hogyan kerültek Szabolcsba? Egy

Dr. Vadász Mária 56 éves, orvos, szakközgazdász.
Házas, férje dr. M aczkó György.
Két gyermeke és két unokája van
Hobbija az utazás (elsősorban Nyír
bátor—Fehérgyarmat—Vásárosnamény és
Nyíregyháza között).

dr. Vadász M ária
bulgáriai nyaralás alkalmával találkoztak K o
vács Lajosékkal, aki Nyírbátorban volt, és ma
is körzeti orvos. Ők meséltek nekik arról,
hogy ezen a vidéken milyen nagy szükség
van jó orvosokra. S mivel a férje agrár-gépészmérnök, aki kiemelten foglalkozott a
dohánytermesztés gépesítésének fejlesztésével,
nem volt nehéz a dohány „őshazájába” csá
bítani őket. így költöztek 30 évvel ezelőtt
Máriapócsra, ahol nemcsak a körzeti orvosi,
hanem az ide tartozó egészségügyi- és szoci
ális intézmények szakmai vezetői feladatait
is ellátta.
1985-től lett a Kislétai Ápoló-Gondozó
Otthon főállású igazgatója, ahol 12 évig dol
gozott. Nevéhez fűződik az otthon teljes fel
újítása, s nemcsak az épület, hanem a szak
mai munka is megújult. Magyarországon el
sőként valósítottak meg olyan komplex re
habilitációs programot, amelynek köszönhe
tően számos sérült, nemegyszer halmozottan
fogyatékos gyermekből sikerült önálló élet
vitelre képes felnőttet nevelni.
—A rendszerváltás az én életemben is vál
tozást hozott —sorolja. -1990-ben képvise
lőként bekerültem a Megyei Közgyűlésbe —
melynek ma is tagja vagyok —, s az akkori
Egészségügyi- és Szociális Bizottság elnöke
lettem. A megye valamennyi ilyen jellegű in
tézménye a vezetésem alatt álló bizottsághoz
tartozott. Ez időben, 1996-ban született dön
tés arró l, hogy a feh érgyarm ati és a
vásárosnaményi kórház fúziójával egy új,
megyei fenntartású intézmény jöjjön létre,
melynek korszerűsítésére címzett támogatást
is nyertünk. Az akkori főigazgató, ár. Bakai
Zoltán váratlan halála után olyan vezetőt
kerestek, aki jól ismerte a beruházást, így fel
kértek, pályázzam meg az állást. így lettem
1997-ben a Szatmár — Beregi Kórház — s
azóta Gyógyfürdő — főigazgatója, s immár

második éve a Nyírbátori Szakrendelő fele
lős üzemeltetője.
S itt a „felelős” szóra óriási hangsúlyt he
lyez. Hiszen mint mondja, egyrészt boldog,
hogy végre tehet valamit azért a városért,
ahol tizenhét éve él, ahol a gyermekei, lánya
és fia óvodába, iskolába jártak, ahol igazán
otthon érzik magukat. Férje megtalálta itt a
számára oly fontos kisvárosi, családias han
gulatot, ő pedig azt az infrastruktúrát, ami
rohanó mindennapjai megkönnyítéséhez
nélkülözhetetlen. És éppen ezért óriási a fe
lelősség is: ha nem úgy sikerülnek a tervei,
ha nem jól működik a szakrendelő, itt bi
zony nem könnyű a régi óvó néni, tanár bácsi,
a barátok vagy a boltos szemébe nézni.
Márpedig ő azt vallja, ez az igazi siker és
öröm: értéket teremteni, hasznosan szolgál
ni, és elégedett embereket elbocsátani. A
szakrendelőből, a kórházból, a kislétai otthon
ból, no és a családi fészekből: a gyermekeket.
Akikből igazán klassz, jó szellemű és sikeres
felnőttek lettek, egy olyan társ segítségével,
akivel mindvégig számíthattak egymásra.
S hogy mennyire könnyű vagy nehéz ma
vezetőnek lenni? Azt mondja, a több évtize
des tapasztalat mit sem ér, ha nem vagy ké
pes mindig fejlődni, megújulni, az embe
rek megváltozott igényeihez, elvárásaihoz
alkalmazkodni.

Némi vita alakul ki közöttünk, ki fizesse
a számlát. —Legyen szíves! —szól a fiatal,
hasa-dereka-kint felszolgáló lánynak, de az
nem reagál. —Légy szíves! —ismétli tegezve,
s erre már fordul is a leányzó —kérném a
számlát! Kisvártatva visszajön, adja a nyug
tát, kapja a pénzt, s szívélyesen elköszön:
„Egészségetekre!” így, teljes lelki nyugalom
mal letegezve a kétszeres nagymamát, a me
gye egyik legjelentősebb kórházának főigaz
gatóját. — Na látod — mondja —erről be
széltem —ha ragaszkodsz a régi kövületeid
hez, észre sem vesznek, te meg úgy maradsz.
Ez van. Hogy ez nekünk tetszik vagy sem,
az a világot nem érdekli.
Leviczki Márta
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N yírbátor a reneszánsz városa

A z esztendő első nagy reneszánsz rendezvénye a II. Reneszánsz F arsangi Felvonulás volt feb ru ár 29-én
Nyírbátor, a reneszánszhoz sok szállal
kötődő építészeti és kulturális emlékeit
tekintve a megye leggazdagabb telepü
lése. Legjelentősebb műemléképületei a
XV. század második felében épült kö
zépkori templomok, melyek a magyarországi reneszánsz építészet legszebb
emlékei közé tartoznak.
A várkastélyról már 1498-ban említést tesz
nek a korabeli feljegyzések. Minden valószí
nűség szerint 1549-ben e kastélyban folyt az
Erdély és Magyarország egyesítéséről szóló
tárgyalás Fráter György és Ferdinánd király
megbízottjai között. A feljegyzések szerint
az udvarház 1736-ban még lakott volt.
A kastélyt a Báthoriak építették. A család
XIV. században épült udvarházát a XV. szá
zad végén várkastéllyá alakították. Ekkor a
mintegy 60x80 méteres területet övező fala
kon belül több palotaszárny és egyéb épü
let helyezkedett el a középső udvar körül. A
várkastély északi szárnyának közepén, állt az
északi (ebédlő) palota, amely erősen átala
kítva hosszabb ideje magtárként szolgált.
A felújított XV. századi várkastély épüle-

tében, a pince szinten helyezkedik el egy
kőtár, régészeti tanulmányi bemutató tér,
és itt üzemel a reneszánsz étterem is. A föld
szinten kiállító terekkel együtt egy turiszti
kai tájékoztató iroda található. A további
akban időszaki kiállításoknak ad otthont. A
tetőtérben konferenciaterem kapott helyet.
400 év e választották B áthori Istvánt feje
delemmé, 1608-ban választották meg erdé
lyi fejedelemnek Báthory Gábort, aki igazi
reneszánsz uralkodóként töltötte be ezt a
funkciót 1613-ig. Díszes temetését 1628-ban
Nyírbátorban tartották, ahol Bethlen Gá
bor fejedelem utasítására a Református Temp
lom kriptájában helyezték örök nyugalom
ra. Fejedelemmé választásának 400. évfordu
lója kitűnő alkalmat teremt a reneszánsz ün
nepségek sorába való beemelésére, egyedül
álló megemlékezésre.
H egedűs Ágnes, a Nyírbátori Közműve
lődési és Idegenforgalmi Kht igazgatója el
mondta: a várkastély és környezete felújítá
sának célja a környék új funkcióval történő
ellátása, olyan kulturális, történelmi értékek
kel bíró központ kialakítása, amely az állan
dó kiállítások, és bemutatók mellett folya-

2008 a reneszánsz éve
Szeptember 20-21: Báthori Napok —Re
neszánsz hétvége, reneszánsz álom a BáthoriVárkastélyban.
Középkori játékok, ételek és vásári hangu
lat a várkastély kertjében.
Szeptember 20-ától november 16-áig:
Reneszánsz en teriő r —kiállítás a BáthoriVárkastély lovagtermében.
Október 15-16: Báthori Gábor erdélyi
fejedelemmé választásának 400. évforduló
N emzetközi Utcaszínházi Fesztivál
Augusztus 20-29: 42. N yírbátori Z enei ja emlékére rendezett k onferencia és szo

Gazdag programmal várja Nyírbátor a lá
togatókat a Reneszánsz Év jegyében. Feb
ruár 29-én a II. Reneszánsz Farsangi Felvo
nulás nyitotta meg az ünnepi rendezvénysorozatot.
A reneszánsz jegyében rendezzük meg:
Június 20-21: „M úzeum ok éjszakája”—
Szent Iván éj.
Július 4-6: XVI. Szárnyas Sárkány H ete

Napok.

boravatás.

matos megújulással várja a város és környé
kének lakóit, valamint a turistákat. Az épü
letben kialakítandó rendezvényterem —
amellett, hogy új helyszínnel bővülhetnek a
város több évtizedes hagyománnyal bíró
zenei és színházi fesztiváljai —szélesebb le
hetőségeket nyújt a rendezvények kibővíté
sére, és újszerű programok megrendezésére.
Ugyanakkor a kht. célja, hogy minél több
turista látogasson a városba —szerte az or
szágból sőt határainkon túlról is —, akik
számára széleskörű tájékoztatást, kulturált ven
déglátást biztosítson.

anyakönyv —február
Születtek:

Vadon R egina (Vadon Zoltán, Csirmaz
Zsuzsanna), Szabó-Király Tamás (SzabóKirály Tamás, Szabó-Király Adrienn), Far
kas R ichárd (Farkas Richárd, Szilágyi Ilo
na), Varga Szimonetta (Varga Sándor, Mo
csár Brigitta), J ónás F erenc Albert (Jónás
Ferenc, Pál Rozália), Harcsa C senge Zsó
fia (Harcsa Zoltán, Vadon Andrea Mari
ann), Pataki Gréta (Pataki Attila, Dávida
Noémi), Oláh Gábos (Oláh Gábor, Tö
rök Szilvia), H orváth D ávid (Horváth Gá
bor, Gáti Petra), Szedlár D orina (Szedlár
János, Király Katalin).
Házasságot kötöttek:

K ovács J u d it és Sáfár Ákos
E lhunytak:

K ová cs D ánielné, Batay Józ sef, N agy
Kálmán, H orváth Bertalanná, N agy Mi
hály, Vincze Olívia, Szabó György, Rinyu
Ferenc, M arkovics Sándor, Berki Péter,
Sallós Andrásné, Lakatos Miklós, Fekete
Mária A ntónia, N yitrai István, Lőrincz
Ján os, M ódis Péter, id. G erstmájer lászló,
D évai Béla, K iss János.
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B átor(i) bajnokok
Az EBMAS Wing Tzun Kung-Fu egyesület
február 9-én rendezte meg II. házi bajnok
ságát Nyíregyházán. A nyírbátori klub 2 ta
nulója: Oláh J á n o s és Orosz Z solt is nagy
szerűen szerepelt a versenyen. Kategóriájuk
ban mindketten aranyérmesek lettek.
Miért jó a verseny?
Nagyszerű lehetőség, hogy a tanulók biz
tonságos, ellenőrzött keretek között, védőfelszerelésben teszteljék le, hogy a fárasztó
tréningeken mennyire sajátították el a kü
lönböző technikákat.
Ha a tanuló arra lenne kényszerítve, hogy

A m érkőzés végén Oláh Ján o s
kezét em elte m agasba a bíró

Immár 17. alkalommal rendezték meg
a sportcsarnokban az ünnepi sportve
télkedőt március 15-én délelőtt. A v i
dám és izgalmas versenyen valamennyi
oktatási intézményünk részt vett.

N ém eth Attila alpolgármester köszöntöt
te a résztvevőket. Az 5-12. évfolyamos ve
gyes összetételű váltóversenyt az iskolák kö
télhúzó vetélkedése követte.
A programot a Bátor Mazsorett Egyesü
let és az óvodások aerobic csoportjának be
mutatója színesítette. Az önkormányzat a
résztvevőket 25-25 ezer forint értékű sport
szerrel jutalmazta.
A kötélhúzás eredménye:
Középiskolák: 1. Báthory István Gimná
zium; 2. Bethlen Gábor Szakképző Iskola;
3. Éltes Mátyás Iskola.
Általános iskolák: 1. a Zrínyi úti-, 2. a
Fáy úti-, 3. az Édesanyák úti intézmény, 4.
Báthory István Gimnázium.
Külön köszönet illeti az Édesanyák úti
intézmény kollektíváját, akik mint házigaz
da szervezők gondoskodtak a rendezvény
színvonalas lebonyolításáról.

O rosz Z solt m éltán büszke az
aranyérem re
először egy éles utcai szituációban
mérje le tudását, az súlyos problé
mákat is okozhatna, mivel valójá
ban még nem tudja, hogyan is reagál a teste
egy stresszes helyzetre.
A verseny tehát egy híd a tréningek és a
valós utcai szituációk között, melyen a ta
nuló áthaladva biztonságosan és magabiz
tosabban veheti fel a harcot egy valós táma
dás esetén.
Szeretettel várunk a tréningjeinken min
denkit, —korhatár nélkül —aki el szeretné
sajátítani ezt a rendkívül hatékony harcmű
vészetet.
A tréningek az Asztalitenisz Klub épüle
tében vannak minden kedd és csütörtök dél
után.
Néző László
2. mesterfokozatú instruktor
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Alapos felkészülés
- jó r a jt
Nagyon kemény téli felkészülés után el
kezdődött a tavaszi bajnoki forduló, ahol
a csapat sikeresen rajtolt. Bízom abban,
hogy a folytatás is hasonló lesz. Úgy lá
tom, az erdélyi edzőtábor nem volt ered
ménytelen, hisz olyan terepen kezdtük el
a felkészülést, ahol minden lépés fárasztó
és kemény volt.
A csapat jelenleg a 7-8-dik helyen áll, az
ifjúsági csapat viszont tartja első helyezé
sét. Remélem sikerül megtartani ezt a baj
nokság végéig, ahogyan azt is, hogy az el
következő időszakban a felnőtt csapat is
előretör, hisz az edzőváltás pozitívan be
folyásolja a csapatmunkát. Lörincz Sándor
odaadó munkájának köszönhetően sok fi
atal már a felnőtt csapatban rúgja a lab
dát. Célunk, hogy minél több nyírbátori
fiatal tehetség legyen a pályán.
A sportpályán április elsejétől nyitva tar
tási rendet vezetünk be. Nyári időszak
ban reggel 8-tól este 9 óráig lehet szabad
idős tevékenységet végezni a pályán. Erre
az elmúlt időszakban történt rongálások
és betöréses lopások miatt kényszerülünk.
Megértésüket köszönöm, javaslataikat vá
rom.
Vadon Józsefné,
a Nyírbátori Football Club elnöke

Ünnepi sportvetélkedő

Németh A ttila alpogárm ester köszöntötte a hagyom ányos m árcius 15ei sportvetélkedőn a város versengő fia ta lja it

g

• 2007 BÁTOR

Kurjongattak, keíepeltek, kiszebábut égettek
Nem mindennapi látvány fogadta azo
kat az embereket Nyírbátorban, akik
február 29-én, péntek délután elláto
gattak a város főterére. A II. Nyírbá
tori Reneszánsz Farsangi Felvonulás
keretében idén is egy rendkívül színes
és vidám, karneváli hangulatot idéző
felvonulás vette kezdetét.
A gyülekező jelmezeseket és az érdeklődő
ket a Bürkös Zenekar vidám muzsikája csa
logatta a főtéren lévő parkba, majd a menet
- a tavalyi évhez hasonlóan —idén is az OrtIki Bábszínház gólyalábasaival együtt vala
mint egy díszes hintóval az élen érkezett meg
a rendezvény fő helyszínére, a Báthori Vár
kastély kertjébe. A rendezvény keretében
nyolc maskarába öltözött csapat, valamint
egyéni versenyzők is bemutatták jelmezei
ket, illetve rövid színpadi produkcióikat.
Meglepő módon a II. Nyírbátori Reneszánsz
Farsangi Felvonulás idén a felnőtt verseny
zők körében volt népszerűbb, de az első he-

lyezettnek járó díjat mégis
a N yírbáto ri Bölcsőde,
Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Zrínyi úti Egy
ségének első, illetve második
osztályos tanulóiból álló csa
pata vihette el. A második
helyezett a helyi mentőállo
más csapata volt, míg a har
madik helyezettnek járó dí
jat a nyírbátori József Atti
la úti Óvodai Egység nö
vendékei vehették át. Mind
Jóked vű m askarások m ulattak a városban a II.
ezek mellett a zsűri két küN yírbátori Reneszánsz Farsangi Felvonuláson
löndíjat is kiosztott, amelyet
a Vasváriak Vasváriért Egye
sület, valamint a nyírbátori Nyugdíjas Ér vagterme adott helyet. A rendezvény zárása
telmiségiek Egyesületének jelmezesei kaptak. ként a Várkastély kertjében ezúttal is elégett
A reneszánsz vásári forgatag természete a telet jelképező kiszebábu, valam int a
sen idén sem maradhatott el, ahogyan a nagy nyírvasvári csapat tél-koporsója, illetve bo
látogatottságnak örvendő kézműves foglal szorkánya is.
Bakó Ildikó
kozások sem. Utóbbiaknak a Várkastély lo

N yír-Plex — áp rilisi műsor

idősek maskarában
Zenés mulatság a Bátho
ry klubban. A Báthory Ist
ván Nyugdíjas Klub február
15 —én farsangi ünnepséget
rendezett.
Ezen a szép napon több
klubtagunk is farsangi jel
mezt öltött. Volt itt móka,
kacagás, bőséges evés —ivás.
Ezen a napon köszöntöt
ték a 94. évébe lépő legidő
sebb klubtagunkat, K ulcsár

G yörgyeié Etelka nénit.
A Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesüle
te ugyanezen a napon tartotta hagyo
mányos farsangi összejövetelét a Kulturá
lis Központban a Nyugdíjas Értelmiségi
Egyesület tagjai. Köszöntötték a Julianná-

A Báthory nyugdíjas klub tagjai
kát és Bálintot, valamint 78. születésnap
ján Oláh Já n ost , az egyesület egyik alapító
tagját. A jelmezes felvonulás helyett humo
ros versek, elbeszélések felolvasásával terem
tettük meg a farsangi kellő hangulatot.

S zín h ázi ajánló —H egedűs a háztetőn
A Csíkszeredái Csíki Játékszín Joseph Stein
—Jerry Bock —Sheldon Harnick: Hegedűs
a háztetőn —című musicaljét adja elő két
részben április 17-én este 7 órától.
Az 1964-es New York-i ősbemutató óta
ez a mű valahol a világon mindig színpa
don van. Egy oroszországi zsidó falu,
Anatevka lakói élik a maguk hagyományai
hoz hű, küzdelmes és derűs napjaikat a szá
zad elején. A musical főszereplője Tevje, a
tejesember nem csak a szegénység miatt van

gondban, hanem mert a Jóisten öt lánnyal
áldotta meg, akiket előbb-utóbb férjhez kell
adni. Ráadásul a férjhez menő lányok egy
más után lázadnak fel a tiszteletre méltó, ám
életüket gúzsba kötő hagyományok ellen. A
musical csodálatos zenéje, a bemutató óta
világslágerré lett dalai, a bensőséges törté
net, a bájos humor az évekre szóló siker
biztosítéka.
A színházpártoló kártya érvényes a jegyvásárlásnál!

4. péntek 19 óra K alandorok (Színes ma
gyar vígjáték)
5. szombat 19 óra C loverfield (Színes
amerikai akció-thriller)
12. szombat 19 óra M indenképpen talán
(Színes amerikai romantikus vígjáték)
18. péntek 19 óra Asterix az olim pián
(Színes szinkronizált francia kalandfilm)
25. péntek 19 óra 9 1/2 randi (Színes
magyar vágjáték)
Jegy ár: 700 forint, diákoknak és nyugdí
jasoknak: 500 forint.Jegyárusítás: a vetí
tések napján 18-19 óráig. Tájékoztatjuk a
Mozikedvelőket, hogy áprilistól a vetítések
este 7 órakor kezdődnek.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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