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M éltó ju b ileu m i m egem lékezés

A Talán Teátrum m ű sora m é g ünnepélyesebbé tette a ju b ileu m o t —a feh ér a s z ta l m ellett a z ünnep díszven dégei
Harmincöt éve lett újra város Nyírbátor.
Ezt ünnepelték a város lakói, vezetői, és
meghívott vendégeik április 29-én a Kul
turális Központban. Az ünnepségen el
hangzott: Nyírbátor a Báthoriak hagya
tékát megőrizve, erre alapozva, sohasem
szűnt meg a Dél-Nyírség gazdasági és
kulturális központja lenni.
„Nyírbátor, a „másodszor született” vá
ros 35 éves ugyan, de életereje 700 éves
múltjából táplálkozik, nemzedékek sokasá
gát jelenti, akik falut, mezővárost, községet,
nagyközséget, majd újra várost teremtettek.”
Ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi beszédét
Nyírbátor második várossá válásának 35-dik
évfordulóján BallaJánosné polgármester, aki
úgy véli, ennek a 35 évnek talán a legnagyobb

értéke, hogy az újbóli várossá válás lehetővé
tette, hogy a város mind gazdasági alapjai
ban, mind kulturális területen a térség köz
pontjává tudott válni, igazi várossá vált.
Seszták Oszkár; a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédé
ben hangsúlyozta: az egész országban, s hatá
rainkon túl is kulturális kisvárosként ismert
Nyírbátor mindvégig megőrizte kisugárzását,
különös atmoszféráját, térségi központ jelle
gét. S a maga több, mint 700 éves történelmi
múltjával megkerülhetetlen a megye, sőt talán
egész Magyarország számára.
Dr. VeresJános pénzügyminiszter nosztal
gikusan gondolt vissza az 1973. április 29-ei
ünnepségre, amelyet középiskolásként élt meg,
míg Gazda László•, az Észak Alföldi Regioná
lis Fejlesztési Tanács elnöke az akkori Megyei

Tanács képviseletében volt jelen. A jubileu
mi ünnepségen Pro Űrbe, és Nyírbátorért
kitüntetéseket adtak át a városért kiemelkedő
tevékenységet végzőknek.
A díszpolgári címet ez alkalommal dr. Fé
tis Mihály, a Bátorcoop Szövetkezet elnök
igazgatója vehette á t
A jubileum tiszteletére a Báthori István
Múzeum Baráti Kör az önkormányzat tá
mogatásával „Elődeinkre emlékezünk”cím
mel almanachot is megjelentetett, amelyet
Jánvári Tibor, a Baráti Kör elnöke ajánlott
a jelenlévők figyelmébe. Az elnök kedves
gesztusként egy-egy példányt adott át a ki
tüntetetteknek.
Az ünnepséget a Talán Teátrum és a mazsorettek színvonalas műsora varázsolta való
ban méltó megemlékezéssé.

A ju b ile u m i ü n n epség k itü n te te ttje i: dr. Petis M ihály d íszp o lg á r, dr. B áthori Gábor, M atolcsi Zoltán és Pó
lyák László, a P ro llr b e k itü n tetés, dr. Bársony István, Hajnal Ferencné, H arcsa Ferencné, Som ogyiné Rohály
M ária, és a N yírerdő Zrt. a „ N y ír b á to ré rt” e m lék érem tu lajdon osai
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M egk ezd ő d tek a n y írb á to ri v ízm ű
telep és az ivóvízhálózat rekonstrukci
ós munkálatai. A Nyírségvíz Zrt. veze
tői minderről, és az ezekel kapcsolatos
költségekről a hónap elején tartottak kútdokumentációk beszerzése után,
A szűrő rekonstrukció utáni
beszám olót a városházán. Lapunkat 12 db kút kamerás vizsgálatát végez
próbaüzemi tapasztalatok ismere
Torm ássi Géza, a Társaság térségi v íz ték el, búvárszivattyúkat helyeztek át
tében az I.A. és II. A. szűrőpár töl
ellátási üzemvezetője tájékoztatta.
az alközpontba és termelő csövete
teteinek a cseréjét és a membrán
ket gyártottak le. A tervezett költség
szelepek felújítását is el kell végez
NYÍRSÉG v í z ni, aminek a tervezett költsége 8
1 millió 850 ezer forint
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.
Mint ismeretes, a Nyírségvíz Zrt. 2008.
A vízműtelepen az állapotfelmé
millió 400 ezer forint.
január 2-től üzemelteti Nyírbátor város víz rés alapján a csővezetékek korrózióAz elosztóhálózaton szivacsdumüvét és elosztóhálózatát. Az új terület a védelmét, részbeni cseréjét, tolózár beépítése gós mosatási lehetőséget kell kiépíteni a
térségi vízellátási üzem szervezetébe hatodik ket és cseréket, vízóra beépítéseket és a memb másodlagos vízminőség romlás megakadá
alközpontként integrálódott.
ránszelepek vezérlését kell majd elvégezni. A lyozása érdekében. A tervezett költség 4
Az üzemeltetésre történő átvétel techni tervezett költség 3 millió 14 ezer forint.
millió 20 ezer forint.
kai lebonyolítása utáni legfontosabb feladat
A vízmű technológia állapotfelmérése
A biztonságos üzemeltetés szükségessé te
az állapotfelmérés volt, mely a vízbázisra, a alapján az is kiderült, hogy a szűrőkben lévő szi az erősáramú átalakítások elvégzését a
víztermelő kutakra, a vízműtelepre- és tech töltet mennyisége és minősége nem megfele vízműtelepen és a kutaknál, amivel párhu
nológiára, az elosztóhálózatra, valamint az lő, a membránszelepek belső egységeit cserél zamosan az irányítástechnikai rendszert is
irányítástechnikai rendszerre terjedt ki. Az ni szükséges, a visszamosató út mennyisége meg kell valósítani. Tervezett költsége 9 millió
állapotfelmérés eredményeinek ismeretében sem jó és a szűrőpárokon is nagy a szűrési 650 ezer forint.
projektterv készült, amiben rögzítettük az el sebesség. Ezért első lépésben a III. sz. szűrőpár
így a nyírbátori alközpont 2008. évre ter
végzendő feladatokat, az erőforrásigényeket, teljes rekonstrukcióját kell végrehajtani a szű vezett rekonstrukciós költségei összességében
valamint ezek felelőseit és a határidőket.
rőtöltetek cseréjével együtt, melynek tervezett 31 millió 660 ezer forintot tesznek ki —adta
A vízbázis és a kutak vonatkozásában a költsége 4 millió 600 ezer forint.
tudtunkra az üzemvezető.

M illió k a tiszta iv ó v ízé rt

in m em óriám Szabolcsi M iklós

Egy élet a ze n é é rt—N yírbátor zen ei életéért

S za b o lcsi M ik ló s
Másodszor költözött haza szülővárosába,
most már végleg —akarata szerint —itt nyert
végső nyughelyét Szabolcsi Miklós, Nyír
bátor szülötte, a város díszpolgára, az Álla
mi Zeneiskola megszervezője, első igazgató
ja, a Nemzetközi Ifjúsági Vonós Zenei Tá
bor szervezője, a Tinódi Vegyeskórus szer
vezője, első karnagya, a 4. sz. Zenetagozatos
Általános iskola és Zeneiskola igazgatója.
A város újból várossá nyilvánításának 35ik évfordulójára emlékezett, amikor Szabol
csi Miklós befejezte földi pályafutását, sok —
sok nyírbátori sikerekben gazdag életútját.

Róla elmondhatjuk, hogy szinte a város
minden lakója ismerte, hisz itt született 1943ban, itt járt általános iskolába, itt kezdte a
középiskolát is, majd Debrecenben folytat
ta a konzervatóriumban, s érettségi után
Budapesten, a Zeneakadémián szerzett egye
temi szintű diplomát, kürt szakon. Játszott
főállásban a KISZ, majd a MÁV Szimfoni
kusok Zenekarában m int kiváló vadászkür
tös. 1968-tól Zeneiskola igazgató Battonyán,
közben tanár a Szegedi Zeneművészeti Fő
iskolán. Ilyen minőségében hozott össze a
sors 1974. nyarán egy al-dunai hajóüdülé
sen bennünket, ahol régi ismeretségünket
felemlegetve —m int akkori városi művelő
dési osztályvezető — igyekeztem meggyőz
ni, hogy jöjjön haza szülővárosába, hozzunk
létre zeneiskolát. Megoldjuk a lakásproblé
máját, (mivel Kiskundorozsmán laktak al
bérletben ) a feleségének állást keresünk.
Még az év őszén Vántus István zeneszer
zővel egy csodálatos esttel mutatkozott be a
városháza dísztermében, mellyel megnyerte
a város akkori első számú vezetőit is. így a
hívó szóra 1975-ben hazaköltözött családjá
val együtt. Hatalmas tenni akarással látott
neki szinte a semmiből megszervezni a ze
neiskolát. 1976 szeptemberében 10 kis hang
szeres tanteremben, egy kisebb hangversenyteremben, néhány főiskolát végzett zeneta
nárral és utazó tanárral Állami Zeneiskola

létesült a városban. Még abban az évben
megszervezte a Városi Vegyes Kórust is,
együttműködve velünk, az oktatási intézmé
nyekkel, az ÁFÉSZ-szel, amely vállalta a fenn
tartását. A kórus 1978-ban már „arany mi
nősítést” nyert és első — akkor nagy szám
nak számított —angliai szereplésre mehetett.
Ezt követően számos külföldi és belföldi
szereplésen vitte hírét a városnak és aratta a
sikert sikerre. 1977-ben újabb feladatot is
felvállalt, a Nemzetközi Ifjúsági Vonós Ze
nei Tábor szervezésével még tovább növelte
hírét a városnak, Japántól Kanadáig. Kezde
ményezésével honosodott meg a karácsonyi
(adventi) hangverseny is. Nehéz lenne felso
rolni mindazt a munkát, amit felvállalt an
nak érdekében, hogy Nyírbátor a zenei kul
tusz fellegvárává váljon. Óriási energiával,
fáradságot nem ismerve végezte a vállalt
sokrétű feladatot, mely egy idő után egész
ségének is rovására ment. Ügy hiszem, hogy
a város hírnevének elterjedéséért, a zenei
műveltség terjesztéséért tőle senki nem tett
többet. Igazi lokálpatrióta volt. Hisz elköl
tözése után is —betegen is —a város sorsát
figyelemmel kísérte.
Emlékét, munkáját kísérje megbecsülés és
tisztelet a jelen és jövő nemzedék lelkében.
Pásztor István
ny. középiskolai tanár
müv. oszt. vezető
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Hatékony prevenció —eredményesebb bűnüldözés
B eszám o lt e lő z ő évi m u n k ájáról a lakosságnak együtt kell vállalni felelősséget.
Nyírbátori Rendőrkapitányság a város Épp ezért 2005-ben közös pályázatot nyúj
képviselő-testületének, m elyet a testü tott be a Nyírbátori Rendőrkapitányság és
a város önkormányzata, melynek célja a rend
let egyhangúlag elfogadott.
őrség és az önkormányzat együttműködésé
A beszámolóból kiderült, a rendőrség az nek erősítése volt a bűnmegelőzés területén.
elmúlt év elején célul tűzte ki a bűnözés A rendőrségi kommunikáció javításával a
visszaszorítását, a vagyon elleni bűncselek gyermek- és ifjúsági korosztály áldozattá és
ményekkel szembeni hatékonyabb bűnüldö bűnelkövetővé válásának megelőzését kíván
zést, és az állomány megtartását, megóvását. ták elérni. A programba oktatási intézmények,
A 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények a határőrség, a polgárőrség, valamint szociá
száma a Nyírbátori Rendőrkapitányság te lis intézmények és az egyházak is bekapcso
rületén 3107-ről 3044-re változott. Ez azt lódtak. A program 2006-ban folyamatosan
jelenti, hogy a bűnügyi fertőzöttségi muta
tó a kapitányság tekintetében a megyei át
lagnál jobb. Nyírbátor területén az elmúlt
négy évben az ismertté vált bűncselekmé
nyek száma hullámzó képet mutat. 2004-ről
2005-re 7,56 százalékkal nőtt, 2006. végére
pedig 9,1 százalékkal csökkent, majd 2007ben közel hasonlóan alakult.
Az előző évekhez képest nőtt a közlekedé
si, a közrend-, az államigazgatás tisztasága és
a házasság-, család-, ifjúság elleni és a gazda
sági bűncselekmények száma. Jelentős mér
tékű csökkenés következett be a testi sérté
sek, az önbíráskodások, rablások, a jármű
lopások, és a közúti balesetek okozása szá
mában. Nagymértékű növekedés tapasztal
ható azonban az ittas vezetések, a kábító
A c sa p a tzá szló átadása
szerrel való visszaélések, a hivatalos személyek
elleni erőszakok, a zsarolások és a csalások ese A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr
tében. A személy elleni bűncselekmények vo főkapitányság Nyírbátorban tartotta a Rend
natkozásában a 2005. és a 2006. évi kiugrás őrnapi ünnepséget április 25-én, melyen
után 2007. végére 32 százalékos csökkenés Szepesi István r. dandártábornok, megyei
következett be. A lopások száma is csökkent, rendőrfőkapitány elismeréseket adott át.
de a betöréses lopásoké sajnos növekedett.
Az ünnepség keretében Nyírbátor képviSzámottevően visszaesett azonban a rablások
száma, 2007-ben a városban összesen két ilyen
súlyos bűncselekmény történt.
A közterületen elkövetett bűncselekmé
nyek felderítésében sikerült a korábbi évtől
jobb eredményt elérni, 9,26 százalékpontos Módosult az iparosított technológiával
növekedés következett be. Eredményromlás épült lakóépületek energiatakarékos
csak a közrendvédelmi szolgálatnál figyelhe korszerűsítésének, felújításának tűzvé
tő meg, javított viszont a bűnügyi- és a delem re vonatkozó rendelete, és ható
sági norm akontrollja.
közlekedési szakterület.
A bűnmegelőzés területén nemcsak a rend
A módosítással számos, tűzvédelmet érintő
őrségnek, hanem az önkormányzatoknak, a

zajlott, a záró plenáris ülést 2007. elején tar
tották. A projekt sikeres volt, hiszen a város
ban kialakult a közös gondolkodás.
Erre az évre a rendőrség célkitűzései kö
zött szerepel az állomány megtartása és meg
óvása, a bűncselekmények számának vissza
szorítása, kiemelten a közterületi és a vagyon
elleni bűnözés tekintetében, továbbá az ál
lomány szakmai fejlődésének elősegítése, a
pályázati lehetőségek jobb kihasználása, va
lamint a takarékos gazdálkodás —derül ki a
beszámolóból.
S. T.

Csapatzászló és kitüntetések
selő-testülete csapatzászlót adományozott a
Nyírbátori Rendőrkapitányságnak.
A városi kapitányság állományából a fő
kapitány az eddig végzett szakmai tevékeny
ségének elismerése mellett kinevezte a Nyír
bátori Rendőrkapitányság kapitányságveze
tő beosztásába, egyben dicséretben és juta
lomban részesítette dr. Kánya Zoltán r. őr
nagyot. Az Országos Rendőrfőkapitány a
szolgálati feladatok példamutató teljesítésé
ért soron kívül előléptette rendőr százados
sá Fülöp András r. főhadnagyot. Megyei fő
kapitányi dicséretben és jutalomban része
sült Görög Zsolt r. zls., Dobos Tibor r.
hdgy., Szatmári Sándor ka. Soron kívül elő
lé p tette : K ó ró d i O ttó r. tzls.-t
fő törzszászlóssá, Farkas Zsolt r. ftőrm.-t zász
lóssá, Tündikjánosr. ftőrm.-t zászlóssá. Köz
alkalmazotti előresorolásban részesült Csá

szárné Kosik Edit.

Gyorsabban és biztonságosabban

M ise a tű zo ltó k é rt
A tű zo ltó k véd ö szen tje. S zen t
Flórián n a p já h o z k a p c so ló d ó 
an n yolca d ik a lk a lo m m a l s z e r 
v e zté k m e g a lá n g lo v a g o k é rt
szó ló sze n tm isé t N yírbá to rb a n
m ájus 5-én. A m in o rita te m p 
lom ban m e g re n d e ze tt e sem é
nyen a m e g y e ö s s z e s tű z o ltó
parancsnoksága, és m indhárom
egyh áz k ép viseltette m agát.

probléma megoldására nyílik lehetőség, hi
szen már a pályázat benyújtásakor mellékelni
kell a területileg illetékes hivatásos önkormány
zati tűzoltóság szakvéleményét, mely egyebek
mellett a külső homlokzati szigetelő anyag
megfelelőségét, a füstelvezetést, a gépészeti- és
liftaknák, a villamos vezetékek tűzbiztonsági
szempontoknak megfelelő kialakítását garan
tálja. Az építésügyi hatósági eljárásokról, vala
mint a telekalakítási és az építészeti-műszaki
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007 (XII.
13.) ÖTM rendelet a teljes homlokzatot érin
tő építési tevékenységet —pl. egy homlokza
tot énntő teljes félületszínezés, ami a külső
hőszigetelést követi — bejelentés alapján vé
gezhető építési tevékenységnek határozta meg.
A bejelentés, mint gyorsított építési engedé
lyezési eljárás szakhatósági normakontrolhoz
kötött, ami a 2007-ben nyertes panelprogram
pályázatok ez évben történő kivitelezési mun
káit is érinti.
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É letképek a z in tegrált in tézm én yből
Még néhány hét és véget ér a 2 0 0 7 /
2008-as tanév. Sokan úgy gondolják,
ahogy közeledik az iskolai év vége, úgy
fogynak a feladatok. Nem így van!
Ebben az időszakban m egsokszorozód
nak a tennivalók. Hogy miért? Azért,
m ert a tanév vége felé értékelni kell,
összegezn i, m érleget vonni és m egha
tározni a következő időszak teendőit.
A Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz
mény egy rendhagyó tanévet fog zárni.
Olyan tanévet, amely az összeszokásról, a
közös értékteremtésről, az együttgondolko
dásról szól.
Ennek eredményeként megszülettek intéz
ményünk alapdokumentumai. Újjászervező
dött a Közalkalmazotti Tanács, a szakszerve
zet, a Szülői szervezetek, a szakmai munkaközösségek és a diákönkormányzat. Műkö
désük új tartalmakkal gazdagodott.
Pedagógusaink folyamatosan továbbkép
zéseken vettek és vesznek részt, hogy szak
mailag megújuljanak, és korszerűbb mód
szereket sajátítsanak el az eredményesebb
nevelésért, oktatásért. Mindez tanulóink ér
dekeit szolgálja. Az intézmény vezetése célul
tűzte ki, hogy a fontos döntések a diákja
ink részvételével, és ne a fejük fölött szüles
senek meg. Ezért is rendeztünk Iskolai Di
ákkonferenciát, melyen minden intézmény
egység diákönkormányzatának képviselői
jelen voltak. A programot Gyermán László
igazgató nyitotta meg, majd a kérdések fél
órája következett.
Balla Jánosné polgármester „Nyírbátor
gyermekszemmel” címmel tartott előadást.
Ezután a két középfokú intézmény, a Bá
thory István Gimnázium és Szakközépisko
la, valamint a Bethlen Gábor Szakképzőiskola
és Kollégium képviselői szóltak a jelenlévők
höz: Miért érdemes tanulni?
A konferenciát egy pszichológus érdekes
előadása zárta. Témája: a Média és a gyer
mek kapcsolata.
Természetesen minden előadótól és meg
hívott vendégtől kérdezhettek a diákönkor
mányzatok képviselői. Hogy miért fontos
ez? Mert a diákkonferencia egy olyan hely
szín, ahol a demokráciában alapvető fon
tosságú készségek elsajátíthatók. A diákön
kormányzatban tevékenykedő és a diákkon
ferencián résztvevő tanulóink megtanulnak
másokkal együtt dolgozni, képviselni saját
maguk és társaik érdekeit, elmondani prob
lémáikat és megoldást keresni azokra. Meg
tanulnak tervezni, szervezni és felelősséget
vállalni.
Az új tanév új növendékeket is jelent.
Országszerte április 30-ig írathatták be a
szülők a gyermekeiket az óvodákba és általá

nos iskolákba. A harma
dik életévüket betöltött
kisgyermekeket és a tan
köteles tanulókat az önkormányzat által megha
tározott időszakban kel
lett beíratni. Ez Nyírbá
torban április 21-23 kö
zött történt meg. E há
rom nap alatt az Alko
tóházban, a Szentvér út
7. szám alatt várták az
iskola munkatársai a szü
lőket és a gyerekeket.
A d iá k parlam en t ré sztv e v ő i feln ő ttek h e z illő k o 
A 2008/2009-es tanév
m olysággal in té zté k kérd éseik et Balla Jánosné p o l
re beírt gyerekek:
gárm esterh ez.
—óvodások létszáma:
114 fő
az óvodai, illetve az iskolai életét. A legki
—iskolába beírtak létszáma: 214 fő
sebbek belépnek az iskolába, a legnagyob
—ebből óvodában maradók: 61 fő
bak elköszönnek tőle.
Az új tanévet 153 első osztályos tanuló
A nyolcadik osztályosaink ballagási ün
kezdi meg.
nepségét 2008. június 14-én, szombaton
Az, hogy a gyerek óvodában marad a szak délelőtt rendezzük meg, a Zrínyi úti Intézértők, a szülők, az óvónők közös, megala ményegységben 9, az Édesanyák úti Intézményegységben 9:30, a Fáy úti Intézménypozott döntése.
A leendő első osztályok száma: 6, az osz egységben 11 órától.
tályok létszáma 25-26 fő. IntézményegységenEzen a napon a tanulóink számára meg
ként két első osztály kezdi meg a munkát kezdődik a vakáció, melyre mindenkinek jó
szeptembertől. A szülők írásban kapnak ér pihenést, tartalmas időtöltést kívánunk.
tesítést arról, hogy gyermekük hol kezdheti
Az intézm ény vezetősége

sorokban

Sikeres tesztüzem
Sikeresen befejeződött a kábelteleví
zió és az internet tesztüzem e. Április
21- étől így m ár nincs akadálya a
végleges szerződéskötéseknek.
Elsőként a Szabadság tér, Bartók Béla út,
Eduárd út, Szentvér út az Édesanyák úti
kereszteződésig, Édesanyák út a Báthori
Várkastélyig, Fáy úti lakótelep, Munkácsy
sétány, Füveskert út, Váci út, Radnóti út,
Krúdy út, Hunyadi út a Váci úti kereszte
ződésig, Ifjúság út, Kossuth út és Kenyér
mező út területén kezdi a Nyirkom a szol-

gáltatások értékesítését illetve bekötését.
A gyorsabb ügyintézés érdekében az ügy
félszolgálati iroda meghosszabbított nyit
va tartással üzemel. A Kulturális Központ
földszintjén található irodában hétfőtől
péntekig 8-tól este 6ig, szombaton 8-tól
12 óráig várják az ügyintézők az érintett
terület lakóit.
A szerződés megkötéséhez szükségesek a
személyi okmányok, illetve az előszerződés.
Bővebb információt az 510-252-es telefon
számon, vagy az info@nyirkom.hu e-mail
címen lehet kérni.

Virággal szebb a város
A Közszolgáltatási Bizottság, valamint a
Nyírbátori Városüzemeltetési Kkht.idén is
meghirdeti a város lakosságának körében a
„Gondozott Virágos Porta” mozgalmat.
A bíráló bizottság tagjai július és augusz
tus hónapban feltérképezik a város terüle
tén lévő virágos, gondozott portákat.

A címre jogosultak névsorát 2008. októ
berben ünnepélyes keretek között kihir
detik, egyben felmérést végeznek a koráb
bi években már odaítélt díjak fennmaradhatóságára, illetve visszavonására. A moz
galom célja, hogy minél több portát dí
szítsenek gondozott, parkosított kertek, ez
által is szépítve a város esztétikai képét.
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„A bizalom szolgálatra kötelez 99
Dr. Petis Mihály
Nyírbátor
díszpolgára
séről kellett mindig is
gondoskodni —meséli —
és ez nem volt könnyű
régen sem, és most sem.
Ez a kényszer hozta,
hogy amiben csak lehe
tőség rejlett, kihasznál
tuk, s csináltunk m in
dent, amiből jövedelmet
lehetett szerezni. Én ezt
A díjáta d á s u tá n i p illa n a to k a K u ltu rá lis K ö z p o n t a mai, rettentően szorí
tó helyzetet is úgy érté
színpadán
kelem, hogy épp ebben
Dr. P etis M ihály, a B átorcoop Szövet kínálkoznak a legnagyobb lehetőségek, na
kezet elnök-igazgatója kapta 2008-ban gyon sok jó dolog is születhetne ebből Ma
a díszpolgári cím et. S bár a nyírderzsi gyarországon. A baj az — fűzi tovább gon
születésű agrárm érnök 38 éve él N yír dolatait -, hogy sok ember csak kesereg és
bátorban, s évek óta a város egyik leg  panaszkodik, ahelyett, hogy keresné ezeket
sikeresebb vállalkozója, egyben a le g  a lehetőségeket.
nagyobb foglalkoztatója, őszintén m eg
lepte a m egtisztelő kitüntetés.
Azt mondják, minden sikeres férfi mö
gött ott áll egy nő... És ez így van Petis
—Ez az elismerés nem egyedül nekem szól. Mihályéknál is. Olga asszony 35 éve támasza
Aki eredményeket akar elérni, annak szük férjének, s azt mondja, nem okozott neki
sége van segítségre — mondja Petis Mihály gondot, hogy feladja saját karrierjét érte. —
—és én ezt a segítséget meg is kaptam. Első Nem lehet, hogy egy házasságban mindkét
sorban a feleségemtől, aki 35 éve a társam, fél a saját egyéni sikerekeit hajszolja —vallja
immár 20 éve nemcsak otthon, hanem a -, s amikor látszott, hogy a férjem pályája
vállalkozásban is. De sikereimet nemcsak meredeken ível fölfelé, váltottam. Igaz, a dön
magunknak, a munkatársaimnak is köszön tést segítette egy komoly műtét is, amely
hetem —folytatja — és mindannyian büsz után az orvos életmód váltást javasolt. így
kék is a teljesítményünkre.
aztán 20 éve én is a cégnél dolgozom, ren
dezem a jogi vonatkozású ügyeket. Ami
Az elnök mindig is elsődlegesnek tartotta pedig a dolog emberi oldalát illeti: a fér
az ösztönző környezet kialakítását: már a jemnek a rengeteg munka mellett mindig
szocialista rendszerben is ez volt a siker alap jutott ideje és ereje mindarra a figyelemre
ja. Azt vallja, minden ember képes önmagá és kedveskedésre, amire egy feleségnek szük
hoz képest jobbat, többet alkotni, s nem a sége van. M inden szabad időnket együtt
másik emberhez, saját énjükhöz kell hason töltjük, s nem is vágyunk egymás nélkül ki
lítani az egyes embereket. Meg kell találni kapcsolódni —mondja mosolyogva.
azt a munkát, azt a mértéket, ami számukra
Amikor Petis Mihályt a jövő terveiről
a legjobb. Ahogy ő fogalmaz: mindenkinek kérdezem, így válaszol:
a megfelelő méretű öltöny áll legjobban. A
— Ez a most elnyert elismerés bizalmat
vezetőnek pedig az a feladata, hogy megte jelent, és egyben szolgálatra kötelez. Arra ösz
remtse azt az ösztönző környezetet, amely tönöz, ami eddig is célunk volt: tovább fej
ben mindenkinek érdeke önmagához képest leszteni a problémás tevékenységeket, s en
még jobbnak lenni. S mindeközben a rend nek meg is van már a fedezete. Szeretnénk
szer kitermeli magából a legjobbakat, akik minél észrevétlenebből működni, és meg
ből vezetők lesznek.
szüntetni a biogáz üzem okozta kellemet
lenségeket, amiben már eddig is komoly
Petis Mihály szereti a nagy közösséget — eredményeket sikerült elérni. Ami pedig a
kicsiben már nem is tud gondolkodni. S továbbiakat illeti, nos, 60 fölött az ember
szereti a nyírbátori embereket: minden le nek ideje az utódláson gondolkodni. Most
hetőséget képesek megragadni. Ebben rejlik az a feladat, hogy megtaláljam azokat a veze
az ő sikerük is. Közel 700 család megélheté- tőket, akik tovább tudják vinni ezt a hatal

mas vállalkozást. Erre legjobb megoldásnak
egy fokozott érdekeltség mentén történő
átalakulás lenne alkalmas, s úgy látom, ezt öt
éven belül meg is tudjuk valósítani.
S hogy mit jelent számára a siker és az
elismerések? —Kaptam már számos kitünte
tést — mondja —helyén kezelem őket. Ám
az, amit azoktól kap az ember, akikkel együtt
él, sokkal értékesebb. Számomra az a legnagy
szerűbb érzés, amikor az utcán érzem az
emberek megbecsülését. Szeretném, ha a
nyírbátoriak visszanyernék régi büszkeségü
ket, és úgy gondolom, az, amit együtt elér
tünk, fel is jogosít bennünket arra, hogy
felemelt fejjel, egyenes derékkal menjünk
végig az utcán.
Leviczki Márta

budapesti találkozás

N yírbá to rb ó l
in du ltak
Baráti találkozón, egy buszos budapesti
úton találkozott össze április 21-én a nyír
bátori értelmiségi nyugdíjas klub tagságá
nak egy része azokkal a Nyíregyházán élők
kel (javarészt szintén nyugdíjasokkal), akik
nek életpályája Bátorból indult.
A fő úti cél is kötődött Bátorhoz, amen
nyiben az érdeklődő, az ismeretséget fel
újító kis csapat tagjai Mátyásföldön egy
olyan botanikus kertet és hagyományőr
ző népművészeti gyűjteményt tekintettek
meg, mely a házastárs, Horváth Éva, egy
kori nyírbátori személyében kapcsolódik
városunkhoz.
A házigazda Laky Károly, 80. évén túl
is lelkesen kalauzolta a vendégeket, mutat
ta be már-már múzeumként működő ott
honát. (A tájak, korok, múzeumok soro
zat egyik bélyegző-helye a családi ház.) A
fővárosi kerület díszpolgára sok tekintet
ben példás, hazafias érzelmei többeket el
gondolkodtatott, míg mások nem tudtak
azonosulni azzal a nézetrendszerrel, ame
lyet magáénak vallott.
Az út szervezésében jeleskedő Raffayné
Oláh Katalin — sok fiatalabbnak Katica
tanárnő — gondoskodott arról, hogy a
Művészetek Palotáját belülről is megismerje
a kiránduló csapat. A Nyíregyházán élő
n y írb á to ria k pedig öröm m el vették
Kunságiné Figula Erzsébet meghívását egy
újabb közös kirándulásra. A szeptemberi
programban a testvérváros, Szilágysomlyó,
a Báthoriak ősi fészkének meglátogatása
szerepel.
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E gyütt a gyerm ekekért
Esőfelhők gyülekeztek reggel, mikor egy lel
kes kis csoport elérkezett az Iskola úti óvo
da „101 kiskutya” csoportjába. A városban
szeptembertől az óvodák közt munkaközös
ségek alakultak. A négy munkaközösség kö
zül most a vizuális csoport tagjai szerettek
volna betekintést nyerni egy óvodai csoport
délelőttiébe, amelynek kiemelt feladata a vi
zuális nevelés volt.
Mint minden ilyen alkalomra a tanító
néniket is meghívták, hogy ezzel is erősöd
jön az óvoda és iskola kapcsolata. A gyere
kek a közelgő nőnapra készítettek ajándé
kot. Az óvónő személyének köszönhetően a

íg y is lehet
„A Földet nem ő sein k tő l örököltük.
Hanem unokáinktól kaptu k kölcsön ”
Óvodánkban már évek óta nagy esemény a
Föld Napja, és az azt megelőző környezetvédelmi hét. Próbáljuk a gyermekeket egész
évben a természet és a Föld szeretetére, vé
delmére nevelni, de ez az egy hét intenzí
ven ennek a jegyében telik.
Szerveztünk többek közt takarítást az
óvoda környékén, közös tornát az udvaron,
szellemi vetélkedőt a Földről. Szó esett a sze
lektív hulladékgyűjtésről, a klímaváltozásról

gyerekek végig érdeklődve, kitartóan és fe
gyelmezetten vettek részt ezen a délelőttön.
A tanító nénik a megbeszélésen elismerően
nyilatkoztak az óvodai munkáról, a kezde
ményezést tartó óvónőről, és ígéretet tet
tek, hogy máskor is szivesen jönnek, és kö
zösen p ró b álják m egoldani a m inél
zökkenőmentesebb átmenetet az óvoda és
iskola közt.
Nagyon tanulságos és szép volt ez a dél
előtt, ami köszönhető a csoportban dolgo
zó és a kezdeményezést tartó óvodapedagó
gusnak és társának. Köszönjük
A vizuális m unkaközösség tagjai

— mindezt úgy, ahogy egy óvodás meg
értheti. Meglepve tapasztaltuk, hogy a gye
rekek mennyi mindent tudnak ezekről a dol
gokról. Vetélkedőre hívtuk a többi óvoda
egy-egy csoportját, ahol a Föld, a víz, a leve
gő és a tűz témaköre adott lehetőséget arra,
hogy a kicsik megmutathassák mennyire is
merik az őket körülvevő világot.
jól teljesítették a feladatokat és így a juta
lom sem maradhatott el, aminek nagyon
örültek. A gyümölcssaláta is jól esett a nagy
verseny után, amivel megvendégeltük őket.
A hét zárásaként az óvodában két szikla
kertet alakítottunk ki, amelyek gondozása
a gyerekek feladata lesz (locsolás, gyomok
kiszedése).

Tavaszi megújulás
A Nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségi Egye
sület áprilisi klubfoglalkozásának vendége dr.
Halász Csaba főorvos úr volt. Előadásában
szólt a test, a szellem és a lélek gondozásáról.
Hasznos tanácsokat kaptunk az egészséges
táplálkozásról, a pozitív gondolkodás jelen
tőségéről.
Szavait olyan érdeklődéssel figyeltük, hogy
észrevétlenül tanultuk meg az ellazulás és a
magunkra figyelés lépéseit. Megértettük,

hogy saját magunk is tehetünk egészségünk
megőrzéséről. Ezt követően megemlékeztünk
a költészet napjáról. Köszöntöttünk minden
költőt, minden eddig írt és ezután születő
költeményt. Megemlékezésünk középpont
jában a születésnapos József Attila versei áll
tak. A gyönyörű versidézetek mindannyiunk lelkét felfrissítették, megérintették.
Az egyesület nevében:
Szarka László tag

m egkezdődött a strandszezon
Május 17-én megnyitotta kapuit a fiir- la u. 19.) lehet címezni, illetve 42/281-855dözni és pihenni vágyó lakosság és ös telefonon is lehet érdeklődni.
vendégek előtt a Nyírbátori Strand
A felnőtt strandbelépő 700, a nyugdíjas
fürdő és Cam ping.
és diák 600, a gyermek 500 forint. A délutá
ni jegyek 200 forinttal kerülnek kevesebbe.
Az üzemeltetési és fenntartási feladato A kht. 7 napos bérleteket is kibocsátott, ez
kat ebben az évben a Nyírbátori Város zel naponta egy százast takaríthatnak meg a
üzemeltetési Kiemelten Közhasznú Társa vízimádók.
ság végzi. M inden kérelmet, észrevételt,
Úszóbérletet — reggelit, illetve reggelit és
kérdést a KHT-hoz (4300 Nyírbátor, Isko délutánit —az egész szezonra lehet vásárolni.

két hónap m érlege

Anyakönyv
M árciusban születtek:
Balogh Edit (Szilágyi Annamária, Ba
logh Dániel), Balogh Máté (Varga Erzsé
bet, Balogh Gyula), Danevics Gergely (Pztő
Ildikó Edit, Danevics Sándor), Farkas Bar
nabásJános (Mocsár Margit, Farkas János),
LinzenboldSára (Váradi Éva, Linzenbold
Csaba), SzilágyiJózsef(Farkas Ágnes, Szi
lágyi József), Tóth Tamás Zsombor (Maczucza Enikő Ildikó, Tóth Tamás), Váradi
Kevin (Varga Erzsébet, Váradi Attila), Var
ga Emília (Danó Henrietta, Varga Sándor),
Varga Ketrin Anna (Szilágyi Szilvia, Var
ga Sándor), Varga Szebasztián (Kovács Zsu
zsanna Mária, Varga Sándor), Varga Tí
mea (Varga Tímea, Varga Kálmán), Varga
Zsombor (Révész Anikó, Varga Zsolt).
Áprilisban születtek:

Durucskó Bence János (Szabó Anita,
Durucskó János), Jóni Gábor Patrik (Ba
logh Barbara, Jóni Gábor), Lehoczky Lili
(Máyer Edina, Lehoczky Péter), Pataki Irén
(Málik Margit, Pataki Gyula), Pásku/y Re
gina (Horváth Ilona, Páskuly Dávid),
Prokob Dorottya (Lengyel Beáta, Prokob
Miklós), Prokob Réka (Lengyel Beáta,
Prokob Miklós), Szabó Levente (Bákonyi
Anikó, Szabó László), Szeles Fruzsina
(Hadházi Henrietta, Szeles Béla), Szilágyi
Dorina (Balla Cintia, Szilágyi Róbert),
Varga László (László Izabella, Varga Lász
ló), Varga TündeJázmin (Málik Erzsébet,
Varga Dávid)
Házasságot kötöttek:
Bugaczi Katalin és Bunya Róbert

Kovács Mária Marianna
és Jurth Sándor
Molnár Marianna
és CsikósJános
Szilágyi Bettina és Lingurár Attila
Tárnok Márta Ágnes és Baracsi Zsolt.
M árciusban elhunytak:

Bálványkövi György, Bécsi Zoltán Sán
dor, B unyi Istvánná, Csontos Gábor,
CzeneJózsefné, KremperJózsef, Májercsik
Józsefié, Nagy Miklósné, Németh Istvánná,
Németh Jánosné, Nyíró László, Szilágyi
Lajos, Tóth Ferenc, Újlaki Béla.
Áprilisban elhunytak:

BákonyiJánosné, Balogh Tibor, özv. Bi
hariJózsefné, Daragó János, Fekete M ik
lós, Gergely Ferencné, Harcsa Jánosné,
HardiJánosné, Juhász Sándorné, Kanyuk
Ferenc, Kenyeres János, Kerezsi Vince,
Nagy György, Pintye Jánosné, Szabolcsi
Miklós, Szanics Sándor.
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Tíz évvel ezelőtt rendezte a Szár
nyas Sárkány Kulturális Vállalko
zás az első Rhythm & Blues Feszti
vált Nyírbátorban. Akkor a Papok
rétje volt a helyszín, ami egy érde
kes és emlékezetes színfolttal is szol
gált. A szomszédos templomban
éppen esküvő folyt, ezalatt szüne
teltetni kellett a zenét. A szertartás
végén az ifjú pár kijött a templom
ból és a színpadon Takáts Tamás
nekik játszotta a következő dalt.
Már az első fesztiválon külföldi
vendég lépett a színpadra az éne
kes Eb Davis személyében, aki a
blues őshazájában, az Egyesült Ál
lamokban született, méghozzá a
műfaj egyik meghatározó városá
ban, Memphisben.
A következő fesztiválok színhe
G aál Csaba B o o g ie v irtu ó z g itá r já té 
lye már a strand és kemping terü
k á tó l (m eg talán a s ö r tő l is?) tavaly b e 
lete lett, s a blues rajongók mellé
á ju lt a közön ség...
csatlakoztak a motorosok is, a he
lyi motoros klub vezetésével. A fesztivál Lengyelország legjobb blues formációja is,
hagyománnyá nőtte ki magát, csupán egyet a JJ Bánd. Nyugat-európai turnéjáról érke
len év maradt ki pénzügyi nehézségek mi zik hozzánk a Zepsession Róluk azt kell tud
ni, hogy nincs még egy banda, amelyik átüatt.
A június 6-7-én megrendezett X. Fesztivál tőbb erővel, magasabb zenei színvonalon,
sztárvendége a világszerte ismert Livin’ Blu nagyobb alázattal és tisztelettel, mégis krea
es. Természetesen itt lesz Török Ádám és a tívan és az eredeti anyagon átsugárzó, erős
Mini is. Ezúttal régi zenész barátokkal kie saját személyiséggel közvetítené a Led Zep
gészülve, mint például a legendás Piramis pelin zenéjét, m int ők. És — mint a prog
gitárosa Závodi Janó, a szaxofon virtuóz, ramból látható - a korábbi évekhez hason
Muck Ferenc, és 2 órás jubileumi koncertet lóan több kiváló banda alapozza meg a két
adnak, hiszen 40 éves az együttes. Itt lesz nap hangulatát.

J X. Rhythm & blues
• motoros fesztivál
i

.

Nyírbátor — június 6-7.

I Június 6. (péntek) 18.00 h:
t
GJam Project (Mátészalka),
Zepsession (Veszprém)
• JJ Bánd (Lengyelország)
• Török Ádám 60! (Budapest)
I Papa Blues Bánd (Tiszafüred).
• Június 7. (szombat) 18.00 h:
Chrome Rt. (Balmazújváros)
Ölveti Blues Bánd (Debrecen)
•
Holy Water (Lengyelország)
|
Hétfő Este Blues Bánd (Nyíregyháza)
I
Blúz Tér 10. (Budapest)
Livin’ Blues (Hollandia)
Chicago Combo (Debrecen)
•
Motoros felvonulás, motoros áldás| osztás, díjazott motoros vetélkedők,
■ szabad strandolási lehetőség, Blues-járat (kisvonat) a városközponttól órán
ként
•
Szpíker: Nemes Nagy Péter
I
Mindenkit sok szeretettel várunk!
I Belépőjegy:
péntek (június 06.) 2.000 forint
szombat (június 07.) 2.500 forint.
•
Motorosoknak kétnapos jegy 4.000
I forint (kempinggel, strandbelépővel
I együtt).

M úzeumok éjszakája
Június 21. szombat. 18.00- 02.00 h- ig:
M úzeumok éjszakája Nyírbátorban!
Ez az éjszaka más, m int a többi!

I y f áju s 2-án b a lla g ta k a n yírbáI to r i B á th o ry István G im n á zi
um és Sza k k ö zép isk o la v é g z ő tanulói,
kivételesen m o st csak három o sztá ly tí
pusban, h isze n a n y e lv i e lő k é s z ítő é v 
folyam d iá k ja i ö téves k é p zésb en v e s z 
n e k részt. A n y o lc évfo lya m o s g im n á 
ziu m , a n é g y évfo lya m o s e m e lt sz in tű
n ém et-in fo rm a tik a és a ven déglátás
idegenforgalom sza k k ö zép isk o la i o s z 
tá ly m a tu ra n d u sa i v e tte k bú csú t is k o 
lájuktól.

Filmvetítés, tűzugrás, reneszánsz ételekitalok vására, színes és látványos színpadi
programok Bővebb információ:
www.kulturaliskozpont.hu

Látogatás a gyárban

3 0 érettségiző,
Ö isszesen
és 7 5 szak m u n k á svizs
g a e lő tt á lló d iá k ba lla g o tt e l
a B eth len G ábor S za k k é p ző
Iskola és G im názium ból, m íg
44-en m o st fe je z ik be ére ttsé 
g i u tán i k ép zésü k et. K ép ü n 
k ö n a 13. d o sztá ly bú csú zik
a z isk o lá tó l, és Baracsi Nor
bert osztályfőn öktől.

A Nyírbátori Határőrség Nyugdíjas Egye
sületének vezetője látogatást szervezett a
Coloplast nyírbátori gyárába, melyre meg
hívta a Nyugdíjas Értelmiségi Egyesület tag
jait is.
—Meghallgattuk a gyár alapításának tör
ténetét. Megismertük a nagy gonddal gyár
tott gyógyászati segédeszközöket, terméke
ket. Végül a termelés folyamatába is bete
kinthettünk. Új ismeretekkel és pozitív gon
dolatokkal gazdagodva távoztunk. Köszön
jü k a meghívást, az együtt eltöltött kellemes
délutánt —írta lapunknak Szarka Lászlóné
egyesületi tag.

g
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Parádés

vig a ssá g o k má

Nemzetközi mazsorett fesztivál
Parádés utcai felvonulással kezdődött
május 10-én a II. Bátori Vigasságok ren
dezvénysorozata. Idén ugyanis a II.
Nemzetközi Mazsorett és Zenekari Fesz
tivállal egyidőben rendezték a vigassá
gok programjait. A harsány zeneszó
kíséretében menetelő táncosokat a vá
ros utcáin tapssal fogadták.

katos Andrea és csapata jóvoltából, egy lát
ványos aerobik bemutató is sokakat a szín
pad elé csábított.
A nap folyamán a közismert Talán Teát
rum is szerepelt. Az örömünnep keretében
a kísérőprogramokat nem csak vásári forga
tag, kézműves foglalkozás, és vidámpark szí-

Az első fesztivált 2003ban, Nyírbátor másod
szori várossá válásának 30.
évfordulója alkalmából
rendezte a Bátor Mazso
rett Egyesület, mely nagy
sikert aratott a város la
kói előtt. A szervezők
A B á to r M a zso re tt látványos zá szló s koreo g rá fiá 
ezért akkor ígéretet tet
ja m o st is elb ű vö lte a közö n séget.
tek arra, hogy 5 év múl
va hasonló módon kö
szöntik a jeles évfordulót. Az első fesztivál nesítette, hanem a Városi Vöröskereszt jó
fellépő csoportjai közül a házigazda Bátor voltából ingyenes egészségügyi méréseket
Mazsorett mellett az idén is szerepeltek Cigánd, is igénybe vehettek az érdeklődők.
Gyomaendrőd, Pócspetri mazsorett csoport
jai. A látványos programon fellépett a Nyír
Bátor-Ság Próba
bátori KoncertfúvósZenekar és a testvérváros
A II. Nyírbátori Flekkensütő Verseny,
Nagykároly Club Dance csoportja is.
valamint
a népszerű Bátor-Ság próba ter
A szintén 1973-ban városi címet elnyert
mészetesen
idén sem maradhatott el. A flek
Békés város és Mezőkövesd fúvószenekarai
és mazsorettjei is elfogadták a jubileumi ren kensütő versenyen első helyezett lett a Mó
dezvényhez kapcsolódó meghívást, így több kusőrs csapat, a 2. helyezett a helyi tűzoltók
mint kétszázan léptek a közönség elé a feszti csapata volt, míg a verseny harmadik helye
zettjének kijáró díjat a Huligánok csapata
vál keretében.
vehette át. Nyírbátor legbátrabb embere
idén dr. Péterfai Dávid lett, a második he
Tánc és forgatag
lyezés Baranyai Balázst illette, míg a harma
A II. Bátori Vigasságokon többek között dik díj nem mindennapi módon, egy hölgy
műsort adtak a Gabriella Mozgásművészeti nek járt ki. Utóbbi elismerés Illyés Lászlónét
Stúdió növendékei, a Vasváriak Vasváriért illette. A rendezvény zárásaként a fiatalabb
Közéleti Egyesület tánccsoportja, a 2Step Hip és az idősebb korosztály számára is egyaránt
Hop Dance Tánciskola táncosai, a Nyírbá ismert és közkedvelt énekes, Szandi lépett a
tori Diákszínpad növendékei, valamint La színpadra.

strand, m óka, k acagás a V árosi M ajálison
A nap esővel indult, mégsem árnyékolta be a
majálisozók jókedvét, hiszen idén is sokan
látogattak el a Nyírbátori Városi Strandfür
dő kempingjébe, a Városi Maiálisra. Együtt
szórakozhattak kicsik és nagyok, ugyanis aki
ben volt a versenyszellem, különböző mókás
vetélkedőkön mérhette össze tudását és ügyes
ségét. A nap utolsó harmadában a közönség
megcsodálhatta a szebbnél szebb kedvenceket,
felnőtt és kölyök kategóriában egyaránt.
Lánczi Ibolya
A z I. V árosi K u tya szép ség versen y
ré sztv e v ő i szívesen p ó zo lta k a kifutón

Aranyos diákszínpad
Idén XVII. alkalom m al rendezték meg
az Országos W eöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivált M átészalkán.
A N yírbátori Diákszínpad színészpa
lántái Fazekas Mihály: Ludas M atyi című
darabjának kicsit modernebb változatával
szórakoztatták a nagyérdeműt. A szakmai
zsűrinek nagyon tetszett a produkció, amit
arany minősítéssel jutalmazott. így a cso
port továbbjutott a regionális találkozóra.
A csoport színészvezetője, Márton Ildikó
elmondta, hogy nagyon büszke tanítványa
ira és idén még két megmérettetésen is
résztvesznek.
A diákszínpad várja azokat a gyerekeket
akik szeretnének megismerkedni a színját
szással , valamint előadásokban szerepelni
és egy sikeres csapathoz tartozni.

A b o ld o g „aranycsapat ’

Nyír-Plex májusi műsor
Május 25. vasárnap 19 óra:
2 7 id egen ig en (Színes, szinkronizált
am. vígjáték)
30, péntek 19 óra;
Egon & D ö n c i — m in d en ü tt jó , de
leg jo b b otth on (Színes magyar rajzfilm)
31. szombat 19 óra;
A S p id erw ick k ró n ik á k (Színes szink
ronizált amerikai kalandfilm)
Jegyárusítás: A vetítések napján 18-19
óráig. Jegyár: 700 forint, diákoknak és nyug
díjasoknak: 500 forint.
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