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45 éves a Tinódi Vegyeskar. Az idén jubiláló kórus az elmúlt 
évtizedek alatt a hazai és testvérvárosokban tett látogatások 
mellett eljutott több más mellett Németországba, Francia-
országba, Olaszországba, Görögországba, Ukrajnába, Bulgá-
riába. Izraelben a nyírbátori énekkar volt az elsőként fellépő 
magyar kórus. Ezek a szereplések Nyírbátor jó hírét is viszik a 
világban. / 11. oldal

Kampány a nyírbátori 
bejelentkezésekért

Becslések szerint ezer fölött lehet azoknak a Nyírbátorban élet-
vitelszerűen élő embereknek a száma, akik a jogszabályi kötele-
zettség ellenére sem jelentkeztek be a város állandó lakosának. 
Ez a látszólag csak adminisztrációs probléma mind a két érintett 
fél számára komoly hátrányokkal jár. Nyírbátor elesik az utánuk 
járó normatív támogatástól, a kisebb lakosságszám miatt több 
szolidaritási adót vonnak el a várostól, miközben a feketén itt 
lakók persze simán élnek a város szolgáltatásaival. Ugyanakkor 
azok is számtalan előnytől, juttatástól is elesnek, akik, bár itt él-
nek, de máshová szól a lakcímkártyájuk.

Folytatás az 5. oldalon

Könyvtár

„Nyár. Koktél.
Fürdőruhák.” 

Tudod, milyen messze
van még?! 

CSOBBANÁSIG!

Várd Velünk a nyarat!

Keress minket a Bátor újság
hasábjain!

Hozd be hozzánk a Városi Könyvtár Gyermekrészlegére 
és váltsd be Sárkány Wellness belépőre!*

Beváltás: július és augusztus hónapban itt:
4300 Nyírbátor Szabadság tér 24.

Szólj a barátaidnak is! 
Vadásszatok Bátor újságokra és csobbanjatok együtt! 

Adj egy ötöst! 

*Az akcióban általános iskolás gyerekek vehetnek részt; 
egy személy egyszeri beváltásra jogosult.

Én
kiszámoltam! 

Pontosan 

5 
Bátor

újságnyira.

Oldd meg a
feladatokat,

gyűjtsd
össze mind

az

ötöt
és váltsd
valóra ezt
az álmot! ;)

Keresd az
újságokat

február,
március, április,
május és június

hónapban is!

Gondosan
őrizd meg
mind az 

5 
cikket júliusig 

a biztos
nyereményért!

„A szolidaritási hozzájárulás 250 millió forinttal rontja a tavalyi évhez 
képest a helyzetünket. Azt már talán mindenki tudja, elvonták a gépjár-
műadó korábban bennünket illető részét, ez újabb 50 millió forint, és a 
gazdaság visszaeséséből következően még kb. 300 millió forint iparűzé-
si adócsökkenéssel is kalkulálunk. Beszélnünk kell még a saját cégekről, 
ahol – csak a bevételkiesés miatt is – kb. 100 millió forint mínusz kelet-
kezik”… – mondja Máté Antal polgármester, aki, mindezek ellenére úgy 
látja, hogy sikerült olyan költségvetést készíteni, amivel tartani lehet 
Nyírbátor versenyelőnyét a megyében. A riporter Nagy Miklós.

KÖLTSÉGVETÉS 2021

 – Ma már tudjuk, hogy ebben az 
évben egy kb. 600 millió forintos tétel 
emeli a város költségvetését. A refor-
mátus iskola vételáráról beszélek, amit 
a beszélgetésünk napján jelentettek be. 

Ezzel az összeggel még nem számoltak 
az idei költségvetés összeállításánál. A 
közlöny megjelenése előtt volt informá-
ciójuk, hogy a református egyház meg-
kapja a vételárat a kormánytól?

 – A vételárral kalkuláltunk, de nem 
ebben az évben. A költségvetés össze-
állításánál csak olyan tételeket veszünk 
figyelembe, amelyekről biztosan tudjuk, 
hogy meg is kapjuk. Ez az emlegetett 
adásvétel és a vételár csak akkor kerül 
a költségvetésbe, amikor a szerződést 
megkötjük, és a pénz beérkezik. Annak 
idején tehát jó döntés volt, hogy a kép-
viselő-testület akkor hajlandó megválni 
egy vagyonelemtől, ha annak az ellen-
értékét kifizetik. Korábban felvetődött, 
hogy az iskolát adjuk át ingyenesen az 
egyháznak, de a képviselők ezt nem tá-
mogatták. 

Folytatás az 2. oldalon
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het spórolni. Ilyen például a működés-
hez kapcsolódó bérköltség, amit nem 
tudunk csökkenteni, a közüzemi költsé-
geken sem tudunk csökkenteni. Amivel 
idén nem kalkulálunk, azok a fejlesz-
tések, amiket a korábbi években teljes 
egészében saját forrásból valósítottunk 
meg, idén ilyenek nem lesznek. A dologi 
kiadásoknál is inkább a saját karbantar-
tóink végzik el a szükséges munkákat. 
Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy 
a mi költségvetésünk, minden nehéz-
séggel együtt is stabil költségvetés. 
Ebben csak valós bevételek vannak, és 
minden kiadási tétellel is számoltunk a 

pénzügyi terv összeállításánál. 
 – Tehát pénzhiány miatt Nyírbátor-
ban nem állnak le a szolgáltatások év 
közben?
 – Nálunk, abban mindenki biztos le-
het, minden szolgáltatás működni fog, 
mert ki fogjuk fizetni a számlákat. Nem 
szüntetjük meg az eddig kialakított tá-
mogatásokat, a szociális juttatásokat, 
ösztöndíjakat, gyógyászati kezeléseket 
sem.
 – Konkretizálná, hogy hol fáj majd 
leginkább ez a relatív pénzhiány?
 – Nézzük a Városfejlesztési Kft.-t! 
Ha a járvány után végre kinyithat a für-
dő, akkor a korábbiaktól eltérően, sok-
kal szűkebb nyitvatartási idővel üzemel 
majd. Hétköznaponként, délelőtt zárva 
lesz.
 – Ez létszámleépítést jelent?
 – Igen, sajnos ezt a lépést is meg 
kell tenni. Ilyen típusú beavatkozások 

 – Eddig, bármikor szóba került a 
költségvetésünk, nagyságrendileg kb. 
600 millió forintról beszéltem, ameny-
nyivel biztosan romlik a pozícióink. Eb-
ben a legjelentősebb tétel a szolidaritási 
hozzájárulás megemelése. Eddig, ilyen 
jogcímen 2020-ban 138 millió forintot 
fizettünk az államnak a saját bevétele-
inkből, idén ez már a tavalyi háromszo-
rosa lett, azaz 415 milliót von el az ál-
lam.
 Csak, hogy érzékeljük, mekkora té-
telről van szó: mi az államtól, az állami 
feladatok ellátására összesen kapunk 
900 millió forintot, s ehhez képest az 
említett jogcímen visszafizetünk az ál-
lamnak 415 millió forintot. Idén tehát a 
működéshez kapott állami hozzájárulás 
nem éri el az 500 millió forintot. Ez az 
állami hozzájárulás folyamatosan csök-
kent az elmúlt években. Nyírbátorban az 
állami normatíva 10 éve még 2 milliárd 
forint volt. Nos tehát az un. szolidaritási 
hozzájárulás 250 millió forinttal rontja 
a tavalyi évhez képest a helyzetünket. 
Azt már talán mindenki tudja, elvonták a 
gépjárműadó korábban bennünket illető 
részét, ez újabb 50 millió, és a gazdaság 
visszaeséséből következően még kb. 
300 millió forint iparűzésiadó-csökke-
néssel is kalkulálunk. Beszélnünk kell 
még a saját cégeinkről, ahol, csak a be-
vételkiesés miatt is kb. 100 millió forint 
mínusz keletkezik. Nem működik a für-
dő, a kemping, nincs turizmus, a gyógyá-
szat sem hozza a bevételt. Tudom, hogy 
ez így 700 millió, de abban is bízom, 
hogy év közben azért ezek a számok ja-
víthatók lesznek. Nos tehát, a működési 
mérlegünk közel 4 milliárd forint, s itt 
kell megtakarítanunk 600 milliót.
 – Pont itt könnyű felvetni a kér-
dést, hogy az iskoláért kapott 600 mil-
lió forinttal éppen be lehetne tömni ezt 
a költségvetési lyukat. Ez még akkor is 
felvetődik az emberben, ha tudja, köz-
ben vannak azért távlati célok, ame-
lyekre majd szintén kell a pénz. Ez a 
mínusz 600 milliós lyuk miben érezteti 
a hatását?
 – Azt előre kell bocsátani, hogy ezt 
a 600 milliót nem „fűnyíró” szerűen vág-
tuk le minden költségvetési tételről. A 
költségvetés kb. 60–70 százaléka olyan 
tételekből tevődik össze, amin nem le-

INTERJÚ

KÖLTSÉGVETÉS 2021
Folytatás az 1. oldalról

A kormányzat olyan sok mindenre költ 
pénzt, s mi úgy gondoltuk, hogy abba 
a körbe ez iskola, s annak megvétele is 
beleférhet. Egyáltalán nem mindegy, 
hogy most kapunk érte 600 millió forin-
tot, vagy a sima átadással semmit nem 
kaptunk volna.
 – Az idei költségvetés tervezetéről 
tartottak egy „online” egyeztetést – 
amit egyébként simán ki is hagyhatott 
volna a veszélyhelyzetre hivatkozva – 
de azt vettem észre, hogy nem igazán 
akartak változtatásokat a képviselők. 
Mi ennek az oka?
 – A hagyományos, a megszokott 
testületi üléseken sem nagyon szokott 
előfordulni, hogy strukturális változá-
sokat szeretne valaki, vagy valamely 
frakció elérni. Az idei költségvetés a 
járványhelyzetből, illetve a kormányza-
ti intézkedésekből következően sokkal 
feszesebb, és sokkal inkább meghatá-
rozott célokra költhető. Idén jóval ki-
sebb lesz a mozgásterünk, mint az előző 
években volt. Éppen ezért tényleg csak 
minimális változtatási javaslat érkezett.
 – A tavalyi költségvetési összeg 
csaknem másfél milliárd forinttal volt 
több, mint az idei. Nyilván ez nagy 
különbség nem csak az adószabályok 
megváltozásából következik.
 – Az adott nagyberuházásokat az 
adott évben, teljes összegben vesz-
szük figyelembe. Ilyen volt a kb. másfél 
milliárdos ipari parkos projekt, de a ke-
rékpárutak is hasonló módon jelentek 
meg a tavalyi költségvetésben. Azok egy 
része már megvalósult a tavalyi évben, 
idén már csak a maradékot vesszük fi-
gyelembe.
 – Idén semmi ilyen nagyobb beru-
házás, fejlesztés nem lesz?
 – Ez egy átmeneti év, ami a támo-
gatott projekteket, pályázatokat illeti. A 
régiek már kifutnak, az új pályázatokat 
pedig még nem hirdették meg. Ugyanak-
kor, szerintem lesznek idén is új dolgok. 
Vannak még határon átnyúló pályázata-
ink, amelyekben még mindig lehet pozi-
tív döntés, de jellemzően idén a meglévő 
projektjeink befejezése történik idén.
 – Mi „ütötte” meg legjobban a vá-
ros költségvetését?
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A város elmúlt 20 évére jellemző volt, hogy 
igyekeztünk a forrásainkat optimálisan elköl-
teni. Mindig megvizsgáljuk, mire van realitás, 
hogy külső forrásból tudjuk megvalósítani. 
Csak akkor költünk valamire saját forrást, ha 
már biztosan tudjuk, hogy arra nem tudunk 
szerezni valamilyen támogatást. 

történnek. Abban bízom, hogy az év köz-
beni, esetleges többletbevételek majd 
segítenek ezek helyreállításában.
 – S pont egy ilyen nehezebb évben 
kerül vissza az idősotthon, ami nyilván 
pluszforrásokat igényel, illetve itt van 
még az orvosügyelet kérdése, ami szin-
tén több pénzbe kerül.
 – Az orvosügyelet korábban is 
plusz teher volt. Koncepcionálisan 
megegyeztünk erről a kérdésről is, ami, 
valamivel kedvezőbb finanszírozásúvá 
teszi ezt a rendszert is. Ehhez tartozik, 
közben a „kistérséggel” sikerült lezárni 
minden vitás kérdést, és még kapunk 
15 millió forintot az idén. Az Idősott-
hont is átvesszük április elsejével, és 
igen, ennek a feladatnak az ellátásához 
többletforrást kell biztosítani. Nemcsak 
többletforrásról kell beszélnünk, ha-
nem többletlétszámot is szeretnénk, 
és magasabb szakmai szolgáltatást is 
akarunk nyújtani. Ráadásul még beru-
házások is lesznek az intézményben. 
Idén az intézményeinkben a felújításo-
kat a saját karbantartó brigádunk fogja 
elvégezni. Így lehet egy korábbi 10 mil-
liós tételt 3 millióra csökkenteni.
 Amikor az első tervezetet elké-
szítettük, akkor még 300 millió forint 
mínusz jött ki. Ezt követően, nagyon 
aprólékosan és gondosan számolt min-
denki és kereste a 
megtakarítási le-
hetőséget. Ennek 
a végére még 100 
millió tartalékot is 
tudtunk képezni. 
Mindenkinek jár a 
köszönet, aki részt 
vett a költségvetés 
elkészítésében.
 – Miután itt 
mindenki meg akart felelni az elvá-
rásoknak, nyilván igyekeztek minden 
tételt a lehető legfeszesebbre húzni. 
Biztos, hogy sehol nem lesz működési 
zavar év közben?
 – Nem lesz. Biztos, hogy kemény 
ez az év, és a tavalyi év is nehéz volt, és 
nagyon feszes hozzáállást követel min-
den vezetőtől és minden alkalmazottól 
is, hogy amit leírtunk a papírra, azt be 
is tartsuk. Azt azért meg kell jegyezni, 
hogy tartalék nélkül soha nem szabad 
nekimenni egy évnek, de az idei tartalék 
közel sem annyi, mint a korábbi években 
megszokott volt.

 – Említette, hogy pályázati döm-
pingre számít idén, illetve jövőre. Mi-
lyen pályázatok jönnének jól Nyírbátor-
nak, illetve ezekre mekkora összegeket 
tettek fére?
 – Kezdjük azzal, hogy a korábbi 
években mindig számon kérték, hogy 
mire is költjük el azt a hatalmas iparűzé-
siadó-bevételünket. A beszélgetés ele-
jén már szó volt arról, hogy a kötelező 
feladataink ellátásához, nettó módon, 
mintegy 500 millió forintot kapunk az 
államtól. Ezek között csak a gyermekét-
keztetéshez 60 milliót kell tennünk az 
iparűzési adónkból, a könyvtár műkö-
déséhez 30, az óvodához 70, a szociális 
szolgálathoz 100 millió forintot, a pol-
gármesteri hivatal működéséhez is 300 
millió forint plusz kell az állami támoga-
tás mellé. Itt van még a már korábban is 
említett szolidaritási hozzájárulás, ami 
több mint 400 millió forint, és akkor nem 
is marad fejlesztésre semmi. Elment az 
adóbevétel. Ugyanakkor a beruházások 
persze nem maradhatnak el, mert ak-
kor hogyan fejlődnénk. Ehhez a forrást, 
idén is, az ingatlan-hasznosításból tud-
juk előteremteni. Évente 200–300 millió 
forint profitot tudunk ilyen módon előte-
remteni. Az ilyen pénzeket, s ide tartozik 
majd a református iskola vételára is, tar-
talékba helyezzük.

 – Magyarul, itt arról van szó, hogy 
nem ebből a bevételből lesz a járda.
 – A város elmúlt 20 évére jellemző 
volt, hogy igyekeztünk a forrásainkat 
optimálisan elkölteni. Mindig megvizs-
gáljuk, mire van realitás, hogy külső for-
rásból tudjuk megvalósítani. Csak akkor 
költünk valamire saját forrást, ha már 
biztosan tudjuk, hogy arra nem tudunk 
szerezni valamilyen támogatást. Idén 
biztosra vehető, hogy rengeteg forrás 
nyílik meg az önkormányzatok számára. 
Az Európai Uniótól sokezer milliárd ömlik 
majd hazánkba. Az biztos, hogy nálunk 
rengeteg projekt van előkészítve. Ezek 

közül sok már a kormányzat asztalán 
van. Próbáljuk ezeket menedzselni, mint 
ahogy ezt tettük korábban is. Bízunk ab-
ban, hogy azok a célok, amelyekről az 
elmúlt években beszéltünk – elkerülő 
út, csapadékvíz rendezés, úthálózat kor-
szerűsítés, kerékpárúthálózat bővítés… 
és még sorolhatnám – sikerül uniós pá-
lyázatokból megvalósítani. S mégis lehet 
olyan, amire szüksége van a városnak, 
de nem kapunk rá külső pénzt – mint 
pl. a Fáy úti körforgalom – azt megvaló-
sítjuk saját pénzből.  Ehhez évekig pró-
báltunk meg pályázati pénzt szerezni. 
Amikor nem ment, akkor saját forrásból 
oldottuk meg.
 Van egy nagyon konkrét listánk, 
hogy mit szeretnénk ebben a ciklusban 
megvalósítani. Ez benne van a város 
gazdasági programjában. Ezt egyébként 
a képviselő-testület egyhangúlag fo-
gadta el. Nincs olyan képviselői javaslat, 
amit kihagytunk volna a programból, s 
most ezeket próbáljuk meg – külső for-
rásokból – végrehajtani. Itt még arról is 
kell beszélni, hogy közben azért más for-
rásokból is történnek fejlesztések. Ilyen 
például a múzeum korszerűsítése és re-
konstrukciója, a görög egyház bölcsődét 
épít majd, a reformátusok az iskolájukat 
fejlesztik. Ezek összeadódnak, és ezért 
is hiszek abban, hogy Nyírbátor ebben a 
ciklusban is, mint ahogy a korábbi ciklu-
sokban is, a megyei átlagtól lényegesen 
jobban fog fejlődni és megőrizzük a ver-
senyelőnyünket. Ez a költségvetés ezt 
megalapozza.
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„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Elnök Úr, Igazgató Asszony, Polgár-
mester Úr, Képviselő Urak!

Biztos sokakban felmerül a kérdés, hogy mi szerepem lehet ezen a meg-
nyitón, mint az egyik nagyvállalat vezetője? Sokan azt gondolhatják, 
hogy az oktatási intézmények és a nagyvállalatok között semmiféle 
hasonlóság nincsen. Két külön világot testesítünk meg, két külön világ-
ban élünk. Ezzel kapcsolatban van két gondolatom, ami azonosságra 
ad okot. Az egyik, hogy mind az oktatás és az üzleti élet befektetésről 
szól. Üzleti életben pénzt, tőkét fektetünk be egy jövőbeni megtérülés 
reményében, az oktatás során tudást szerzünk egy későbbi eredmény 
elérése kapcsán, bízva abban, hogy egy szakmai karriert fogunk tudni 
elérni, ami az üzleti élethez vezet vissza. Ilyen szempontból ez a dolog a 
két intézmény között teljes mértékben közös. A legfontosabb értékünk 
mindenképpen az oktatás. Nem tudok olyan vállalatot, akik ha hosszú 
távon gondolkozna, akkor ne abban gondolkoznának, hogyan fejlesz-
szék, oktassák dolgozóikat. Piacvezető nagyvállalatként tudom, hogy a 
jövőbe vetett hit a kulcsa a munkavállalók oktatása. Hiteles példa a Co-
loplast önmaga, aki 63 éven keresztül  piacvezető vállalatként sikeresen 

teljesít az üzleti életben. 13-14 évvel 
ezelőtt, amikor a Coloplast úgy dön-
tött, hogy egy új befektetést Nyírbátor-tött, hogy egy új befektetést Nyírbátor-tött, hogy egy új befektetést Nyírbátor
ba fog hozni, komoly technológiát és 
infrastruktúrát telepített itt le a város-
ban, ezzel is azt mutatva a városlakók 
számára, hogy hosszú távon gondol-
kozunk. 2600 főre növeltük a dolgozó-
ink létszámát, ily módon nyújtva 2600 
család számára kiszámítható és biztos 
munkahelyet illetve megélhetési lehe-
tőséget. A 2600 dolgozónkból 180 dol-

gozónk diplomás és nyelvet beszélő. Nálunk bizonyos munkakörök nem 
kaphatók meg, amennyiben diploma és nyelvtudás nem áll rendelkezés-
re a jelentkezőnél. Tehát nagyon fontos számunkra az, hogy ezt a szintet 
fent tudjuk tartani, a sikerünk ehhez köthető, hogy a dolgozóink minél 
képzettek legyenek, minél több módon tudjanak hozzájárulni a vállalat 
sikeréhez. A másik fontos dolog, ami az gondolom közös egy oktatási 
intézmény és egy vállalat között az a értékteremtés. Az érték az a tudás 
amit a tanulók megkapnak egy egyetemi oktatás során, ez az érték örö-
ké az Övék lesz, ezt soha senki nem tudja elvenni Tőlük. Érték egy vállalat 
számára az a termék amit a vásárló hajlandó fizetni. Ilyen szempontból 
már két olyan dolgot találtam, ami közös egy egyetemi intézmény és egy 
vállalat között, az értékteremtés és befektetés. Mi lehetőséget kaptunk 
a több évvel ezelőtt a várostól, hogy befektessünk és tudjunk üzemelni 
ebben a régióban. Most jelen pillanatban az egyetemek kaptak lehető-
séget arra, hogy megmutassák, tudnak képezni a városban fiatalokat, 
esetleg munka mellett tanulni hajlandó lakosokat. Számunkra ez egy 
kapcsolódási pont, most ismét a vállalatokon a sor, hogy támogassa az 
egyetemi képzést, küldjük a dolgozóinkat ebbe a képző központba, hogy 
tanulmányaikkal további sikereket tudjunk elérni a vállalatoknál.” 

Szarka Péter, gyárigazgató, Coloplast Hungary Kft.
(Nyírbátor, 2020. szeptember 4.)

Az állam szerepe az innovációban    
II. rész 
Az USA-val kapcsolatban a legtöbb szak-
ember fejében az az elképzelés él, hogy 
az amerikai állam nem avatkozik bele az 
innovációs folyamatokba, a jól működő 
piac mellett alig van szükség állami pá-
lyázatokra és támogatásokra, legfeljebb 
az innovációt és K+F-et segítő, megfelelő 
állami szabályozásra és adórendszerre. 
Ez a kép azonban messze van a tényle-
ges helyzettől. Pl. az Apple indulásakor 500 ezer USD támogatást kapott 
az állami SBIR (Small Business Innovation Research) programtól. A Goog-
le által később használt algoritmusok kifejlesztéséhez a National Science 
Foundation (USA) adott alapkutatási pályázati támogatást.

Természetesen mindezen technológiákból, megoldásokból előállítani az 
okostelefont, zsenialitást, víziót, hatalmas KFI ráfordításokat és kiváló me-
nedzsmentet igényel. De mégiscsak sokkal kevesebbet, mintha a technoló-
giák nem álltak volna rendelkezésre.

Az is kevéssé ismert tény, hogy az orvosi, gyógyszer és biotechnológiai 
kutatásokra az USA National Institute of Health ügynöksége 37 milliárd USD-
t fordított 2018-ban (a teljes magyar GDP 30%-át). A támogatások növelé-
sének dinamikája is nagy, 2003 óta megduplázták az erre szánt forrásokat.

Azonban nemcsak a hatalmas forrásokkal segíti a NIH a magánszektort. 
Specializált programok jelentős hatást tudnak kiváltani. Ilyen például a 80-
as években bevezetett „Orphan Drug Act”, ami a ritka betegségek gyógyítá-
sára szolgáló (ezért kicsi piaccal rendelkező) gyógyszerek esetén, elsősor-
ban a specializált, kisebb gyógyszergyáraknak adnak K+F és klinikai kísérleti 
támogatást, adókedvezményt és gyorsított engedélyezési eljárást. Ezzel 
nemcsak közel 400 új gyógyszer jelent meg, hanem jó néhány kis gyógy-
szergyártó ért el számottevő piaci részesedést. Szigeti Ádám

a Duális Képzési Tanács titkára

A Kelet Közösségi Felsőoktatási Kép-
zési Központ Nyírbátor és Kisvárda 
történelmi jelentősége

„A városok felkerültek a felsőoktatás tér-„A városok felkerültek a felsőoktatás tér-„A városok felkerültek a felsőoktatás tér
képére. Az elért eredményeink azt bizo-
nyítják, hogy jó úton járunk, ezért folytat-
juk az elkezdett munkát, hogy továbbra 
is biztosítani tudjuk a versenyképes, elér-is biztosítani tudjuk a versenyképes, elér-is biztosítani tudjuk a versenyképes, elér
hető tudás megszerzésének lehetőségét. 
Egyetemi partnereink kiválasztásának fő 
szempontjai: a sikeresség, a magas szín-
vonalú képzés, értékinnováció, gyakorlatorientált oktatás, versenyképes 
diploma, kutatási platformok, jól képzett diplomás munkaerő és elkötele-
zettség a tudás fejlesztése iránt.” Zichyné Belinszky Katalin, igazgató

(Nyírbátor, 2021. február)
„A közösségi képzési központ révén, helyben megszerzett diploma erő-

sebbé teszi a fiatalok kötődését. Ez az oktatási modell működtetésében új 
a magyar felsőoktatás rendszerében, azonban jelentősen segíti az egyete-
mek elérhetőségét.”

Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 
(Nyírbátor, 2020. február 4.)

„Zichyné Belinszky Katalinnal elkezdett közös tervezés egy olyan kuta-
tóhely létrehozására irányul, amely alkalmazza az izraeli tapasztalatokat 
a periférián működő hasonló intézményekkel kapcsolatban. Egy ilyen 
központ megerősítené a régió szakember és fiatal megtartó képességét, 
továbbá mintául is szolgál hazánk más perifériás régiói számára”

Korányi László, innovációs igazgató, Óbudai Egyetem 
(Budapest, 2018. augusztus 31.)

„Kisvárda és Nyírbátor olyan színterévé vált a közösségi felsőoktatási 
képzésnek, ahol a fiatalok tanulmányaik végén értékes diplomát kapnak 
a kezükbe, és közben nem szakadnak el szülőhelyüktől sem. A Debrece-
ni Egyetemmel, az Óbudai Egyetemmel és a Szent István Egyetemmel 
történő együttműködés pedig a biztosítéka annak, hogy a diplomaszer-történő együttműködés pedig a biztosítéka annak, hogy a diplomaszer-történő együttműködés pedig a biztosítéka annak, hogy a diplomaszer
zést követően gyorsan jövedelmező és stabil álláshoz juthattok. Ebben 
kulcsszerepe van a vállalatoknak is, amelyek egyre aktívabb részvevői a 
felsőoktatási képzésnek, jelzi ezt a legnagyobb cégekkel kötött stratégiai 
együttműködési megállapodások volumene is.”

Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
(Kisvárda, 2019. szeptember 4.)

Diplomázz Nyírbátorban! 
Nyírbátor Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ rovata
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Köszönjük, hogy egyetemi 
partnereink képzését választottad!
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Kiss Zsolt, görögkatolikus 
parókus Nyírbátor kapuja-
ként tekint a temp-
lomra. A történel-
mi sétány többek 
között a nyírbátori 
sárkánykultusz gyö-
kereit, a Szentvér 
utca legendáját és 
a Báthoriak törté-
netét mutatja be. 
Ehhez kapcsolódik a görög-

katolikus templom, amelynek 
felújításra váró környeze-

tében a turisták és 
a városlakók majd 
visszatekinthetnek 
arra az időre, amikor 
a magyarok megér-
keztek a Kárpát-me-
dencébe és felvették 
a kereszténységet. 
„Először a bizánci ke-

reszténységgel találkozott a 

vándorló magyarság és ezt a 
történelmi sétányban megjele-
nítenénk. A bizánci keresztény-
ség felvételét, Szent Istvánnak 
az életét egészen az 1300-as 
évek végéig, a Báthoriak törté-

nelméig. A sétányon a magyar-
ság történetét folyamatban 
látnák.” – nyilatkozta szer-
kesztőségünknek a görögka-
tolikus parókus.

Polyák Dézi 

Mind a három nyírbátori templom része lesz a Várostörténeti 
sétánynak, ami pályázati forrásból valósul meg. A református 
és a római katolikus templom mellett a múzeum előtti tértől a 
görögkatolikus templomig ér el majd a sétány.

Egy román-magyar uniós 
pályázat teszi lehetővé az 
inkubátorház bővítését. 
Az épületben az ipari célú 
kihasználtság jelenleg 100 
százalékos, a beruházás 
elsősorban a kisvállalko-
zásoknak kínál majd infra-
strukturális lehetőségeket. 
A pályázathoz kapcsolva, 
a veszélyhelyzet meg-
szűnése után egy képzési 
programot is indítanak. A 
program célja, 500 munka-
nélküli felkészítése a ver-
senyszféra munkahelyei-
nek kihívásaira.

Tovább épül a Várostörténeti sétány

VÁROSI HÍREK

A veszélyhelyzet, a járvány, 
szerencsére nem okozott 
komoly gondot a Vállalkozói 
Inkubátorház jelenlegi bérlő-
inek, mondja dr. Fülöp Enikő 
városgazdálkodási osztályve-
zető. Igény pedig van további 

ipari helyiségekre már műkö-
dő és induló kisvállalkozások 
részéről a városban. Ennek az 
igénynek megfelelve, február-
ban már meg is hirdetik a bő-
vítésre vonatkozó pályázatot.   
A nyertes pályázat finanszíroz 
még egy jelentős létszámú 

k é p z é s i 
lehetősé-
get is. A 
program-
ba 500 
m u n k a -
n é l k ü l i t 
vehetnek 
fel, és ta-

níthatják meg nekik, hogy 
milyen követelményeknek 
kell megfelelniük, ha a város 
gyáraiban szeretnének elhe-
lyezkedni. Itt konkrétan arra is 
kitér a képzés, hogyan dolgo-
zik 8 órát egy szalag mellett a 
munkavállaló.

 A városban kampány indult, hogy aki itt él, az jelentkez-
zen is be ide, állandó lakosnak. A kampányban nem szankci-
ókkal fenyegetőznek, hanem elsősorban azokat az előnyöket 
mondják el, ami azoknak jár, akik nyírbátori állandó lakcímmel 
élnek a városban. Ez végső soron sok százezer forintot is je-
lenthet egy fiatal pár esetében.
 Kezdjük azzal, hogy lakcímbejelentési kötelezettsége van 
azoknak az állampolgároknak, akik egy településen életvitel-
szerűen élnek. Eredetileg 3 napon belül jelentkezni kellene 
az adott tartózkodási hely jegyzőjénél, mondja a kampány 
felelőse, Horváthné Karsai Hédi alpolgármester. Aki pedig 
ezt nem teszi meg, a városi juttatások 
sorától is elesik: hívja fel a figyelmet az 
alpolgármester. 
 De nézzük ezeket a kedvezménye-
ket, támogatásokat, juttatásokat! Ve-
gyünk példaként egy fiatal párt! Közös 
életüket egy közös otthonban szeretnék 
elkezdeni. Az alpolgármester itt az első 
lakáshoz jutók támogatását emeli ki, ami 
Nyírbátorban 600.000 forint. Maradva még a lakhatásnál. Ha 
valaki önkormányzati bérlakásra nyújt be igényt, alapvető, 
hogy nyírbátori lakcíme legyen. De gyerek születésénél is jön 
a városi támogatás, mármint az állandó nyírbátori lakosok 
esetében. Az újszülöttek érkezését egy 15.000 forintos cso-
maggal segíti az önkormányzat. Ezt pedig az ingyenes Rota-
rix védőoltás is követheti, ha a szülő igényt tart a gyermeke 
beoltatására. A nyírbátoriak kedvezményes áron mehetnek 
a fürdőbe, és természetesen igénybe vehetik az ingyenes 
gyógyszolgáltatásokat is, ha kapnak erre orvosi beutalót. S 
végül, de nem utolsósorban a városkártya is állandó lakosok-
nak jár, amivel számos üzletben lehet olcsóbban vásárolni, 
illetve a kulturális rendezvények áránál is jár a városi kedvez-
mény. 

Az idén kiírják a pályázatot
Bővítik az inkubátorházat Kampány a nyírbátori 

bejelentkezésekért
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 – Mikor veszi át a Szociális Szolgá-
lat az Idősotthont?
 – Április elsejétől már mi működtet-
jük ezt az intézményt.
 – Tudnak-e már mindent, ami fon-
tos az idősotthon működtetéséhez? 
Azt nyilván tudják, hogy hány idős em-
ber él ott, az is tudható, hogy mennyien 
dolgoznak ott, de azt is tudják, hogy a 
dolgozók közül mennyien maradnak?
 – Minden lakót és dolgozót átve-
szünk, aki jelenleg is az intézményben 
van. A kollégákkal – online – már fel-
vettük a kapcsolatot. A nyilatkozatok 
megérkeztek hozzánk, és mindenkit át-
veszünk.
 – Ezek szerint az elején csak kisebb 
változások lesznek. Mi a helyzet az intéz-
mény vezetőjével. Ebben lesz változás?
 – Szerintem erről addig nem érde-
mes beszélnünk, amíg nem látom az 
összes papírt, például a szakképesíté-
sekről, mert addig nem is lehet nyilat-
kozni, hogy kit milyen feladatkörre és 
munkakörben tudunk foglalkoztatni. 
Valószínűleg nagy változás nem lesz, de 
valamilyen változás biztos lesz.
 – Ez a szakképesítéstől függ, vagy 
inkább arról van szó, hogy szeretne be-
vinni új embereket is?
 – Elsősorban a szakképesítés lesz a 
mérvadó. Addig semmilyen döntést nem 
hozok, amíg saját, személyes tapaszta-
latom nincs.
 – Ezek szerint majd jön egy hosz-
szabb konzultációsorozat az ott dolgo-
zókkal?
 – Ez természetes egy intézmény 
átvételénél. Nemcsak beszélgetés lesz, 
hanem a jelenlegi munkafeladatokat 
is áttekintjük, és arra törekszem majd, 
hogy a jogszabályoknak megfelelően 
lássuk el a jövőben a feladatokat.
 – Az idősotthont miből működteti 
majd Nyírbátor? Állami normatívából 
és a város költségvetéséből?

INTERJÚ

„Egy embernél már az is komoly változást hozhat, ha azt érzi, hogy rá 
mindig figyelnek, hogy őt fontosnak tartják, hogy vele kommunikál-
nak rendszeresen. A szakmaiság és az emberség sokszor megelőzi az 
anyagiakat. Ebben az ott lévő kollégák is partnerek.” mondja Bodóné 
Erős Rózsa a Nyírbátori Szociális Szolgálat vezetője az Idősotthon át-
vételével kapcsolatban. A riporter Nagy Miklós.

Áprilistól visszakerül a városhoz az idősotthon

 – Természetesen mind a két forrásból.
 – Most készül az idei költségvetés. 
Nyilván már nyilatkoznia kellett, hogy 
milyen forrásra tart igényt…
 – Valóban, már szerepel az Idősott-
hon is az új tervezetben, de még pontos 
összeget nem tudok mondani.
 – Az is egy fontos tétel, hogy akik 
ott dolgoznak, továbbra is alkalmazzák 
őket, és nyilván a bérezésük is marad…

 – Ebben az ágazatban is a jogsza-
bályok írják elő a bérezést, tehát ebben 
nem lesz változás. A cél az, hogy az át-
vétel során senki ne érezze azt, hogy va-
lamilyen hátrányba kerül. Az is cél, hogy 
az otthon lakói se vegyenek észre sem-
mit a fenntartó változásából.
 – Az nagy baj lenne, ha semmit 
nem vennének észre a lakók. Akkor 
mi értelme lenne a változásnak? A vá-
ros – nyilván nem véletlenül – még 
pereskedett is, hogy ez a váltás minél 
hamarabb bekövetkezzen.  Mindig azt 
hangsúlyozták a város illetékesei, hogy 
Nyírbátor jobb körülményeket tud biz-
tosítani, mint a „kistérség”. Most, hogy 
elérkeztünk ide, van még erről szó?
 – A költségvetési kondíciókról nyil-
ván talál erre sokkal illetékesebbet. Job-

ban szeretnék a szakmai részről beszél-
ni. Az a helyzet, hogy jelenleg még nem 
látom az aktuálisan működő szakmai 
feltételeket, hiszen nem mehetünk be, 
de az előzetes célom, hogy maximálisan 
odafigyeljünk az ellátottakra és termé-
szetesen a kollégákra is, és minden le-
hetőséget megragadva emeljük a minő-
ségi színvonalat az ellátottak részére.
 – Biztosra veszem, hogy már készí-
tettek egy szakmai programot, amit en-
gedélyeztetni kell a megfelelő hatóság-
gal. Ebben a programban mi a prioritás?
 – Nyilvánvaló, hogy az ápolás, gon-
dozás minőségére helyezzük a hang-
súlyt, ami együtt jár az ellátottak jobb 
életminőségével is.
 – Mit jelent a jobb életminőség egy 
olyan idősotthonban, amire most hir-

telen nem tudnak rákölteni 300–400 
millió forintot?
 – Persze, jó lenne ennyi pénz, s 
szemmel látható fizikai változások is 
történhetnének, de nem minden a pénz. 
Egy embernél már az is komoly válto-
zást hozhat, ha azt érzi, hogy rá mindig 
figyelnek, hogy őt fontosnak tartják, 
hogy vele kommunikálnak rendszere-
sen. A szakmaiság és az emberség sok-
szor megelőzi az anyagiakat. Ebben az 
ott lévő kollégák is partnerek.
 – Azt már tudja, hogy az otthon 
lakóinak milyen ellátásra van szüksé-
gük? Itt a fizikai és az egészségi állapo-
tukra gondolok.
 – Konkrét ismereteim erről nincsenek.
 – Ezt most komolyan mondja, hogy 
nem kapott konkrét információkat, és 
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Ez azt jelenti, hogy a városban a kevés-
bé forgalmas helyeken nem szüksé-
ges maszkot hordani. Természetesen 
a magunk és mások védelme érdeké-

ben ezeken a helyeken 
továbbra is ajánlott, de 
nem kötelező a szájat és 
az orrot eltakaró maszk 
használata.
 Ellenben tovább-
ra is kötelező viselni a 
maszkot ott, ahol so-
kan fordulnak meg, így 
a nagyobb üzletek előtt 
és azok parkolóiban, 
valamint az iskolák, az 

óvodák, az egészségügyi és szociá-
lis intézmények környékén, a vasút- 
és buszpályaudvaroknál, továbbá a 
buszmegállóban történő várakozás 
során.
 Az önkormányzati rendelet a 
maszkviselés szabályairól a http://
nyirbator.hu/2021-evi-rendeletek ol-
dalon olvasható.

Polyák Dézi

INTERJÚ / VÁROSI HÍREK

Enyhítettek a szabályokon, 
február második hetétől Nyír-
bátorban nem kötelező min-
denhol maszkot viselni.

Könnyítettek a maszkviselés 
szabályain

majd csak április elsején szembesül a 
valós állapotokkal?
 – Persze. Akkor megyünk be, s ak-
kor kapjuk kézbe a dokumentumokat.
 – Teljesen banális dolgot kérdezek: 
tehát bemegy április elsején és akkor 
veszi észre, hogy például hány matracot 
kell kicserélni, mert olyan állapotban 
vannak… Ezt csak példaként mondom.
 – Valószínű, hogy nincs így, hiszen a 
működés körülményeire jogszabályi elő-
írások vannak. Persze bármi előfordul-
hat, és ameddig nem látom, addig nem 
is tudok erről beszélni.
 – Onnantól, hogy Nyírbátor város 
működteti az idősotthont, azt is jelenti, 
hogy csak nyírbátori időseket vesznek 
fel, vagy továbbra is jöhetnek a „kistér-
ségből”, a megyéből?

 – Úgy tudom, hogy az egész ország-
ból vehet fel lakókat ez az intézmény.
 – Mennyi lehet az otthon lakóinak 
a létszáma?
 – A SZMSZ szerint ez az intézmény 
62 lakót vehet fel.
 – Teljes létszámmal működik je-
lenleg?
 – Erről nem tudok. Mielőtt bármit 
mondana, gondoljon a koronavírus-jár-
ványra. Ezeket az idősotthonokat külö-
nösen védeni kell. Nem olyan egyszerű 
ki-be járkálni.
 – Keresték már olyan idős embe-
rek, akik hallották, hogy átkerül a vá-
roshoz ez az otthon, és szeretnének 
bekerülni?
 – Igen, volt már ilyen, de még nem 
tudok erre konkrét válaszokat adni.

 – Amikor ez a téma felmerült koráb-
ban – a polgármesterrel történt beszél-
getésekre utalok – akkor kiderült, hogy 
adott esetben az idősotthont, ellátási 
színvonalat tekintve, kétszintűvé fej-
lesztenék. Nevezetesen van az alapellá-
tás, illetve építenének hozzá egy másik 
otthont, ami magasabb színvonalú, akár 
apartman jellegű otthon lenne. Ezekben 
nyilván egyedül, vagy a társával élhet 
az idős ember, természetesen az összes 
gondoskodást igénybe véve. Természe-
tesen ez egy jóval drágább ellátási for-
ma lehet. Ez a terv még létezik?
 – Természetesen létezik a terv. Ez 
persze egy komoly beruházás lenne. A 
szakmai programokat már a jövő évben 
elkezdjük ehhez az ellátáshoz is kidol-
gozni.

Helyreigazítás
Lapunk 2021. januári számá-
ban sajnálatos hiba történt a 
6-7. oldalon közölt összeállí-
tásban, melyben a város kép-
viselő-testületének tagjait 
arról kérdeztük,mit várnak 
2021-től. Balla Jánosné vá-
laszának egy része a sorban előtte szereplő 
Böszörményi Sándor neve alá került. Balla 
Jánosné válaszát az alábbiakban közöljük:
 „A 2021-es évtől azt várom én is – mint 
nagyon sokan a világon – hogy végre sikerül-
jön megfékezni a Covid19 vírus által okozott 
járványt, és visszakapjuk a korábbi életünket.
 Remélem, ebből a nehéz időszakból any-
nyi marad csak meg, hogy továbbra is figyel-
mesebbek, segítőkészebbek maradunk egy-
más iránt, jobban vigyázunk a saját és mások 
egészségére. A járvány megfékezésével ha-
marosan vége lesz a rendkívüli helyzetnek, a 
kormányintézkedések között pedig nem lesz 
olyan meglepetés az önkormányzatok szá-
mára, ami további elvonásokat jelent.
 A 2021. évtől is azt várom városunkban, 
hogy szigorú költségvetési gazdálkodás mel-
lett, igazodva a megváltozott feltételekhez, a 
járvány okozta veszteségeket kompenzálva 
sikerüljön fenntartani a város működőképes-
ségét.
 Kapják meg a városlakók a szolgáltatá-
sokat a megszokott színvonalon!
 A fejlesztési célokat ne kelljen halasztani, 
minden választókörzetben – ha kis csúszás-
sal is – valósuljanak meg az igéretek a lakos-
ság igénye szerint.
 A saját életemben egyszerűek a vágya-
im: legyek újra egészséges, mielőbb folytat-
hassam a megkezdett gyógyászati kezelést a 
fürdőben, újra járhassak színházba, rendez-
vényekre, és szabadon utazhassak.”
 Mindkét érintettől elnézést kérünk.
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Hetven éve nyilvánították védetté a Bátorligeti 
Ősláp Természetvédelmi Területet. A 12 ezer éves 
természeti képződményről Habarics Bélával, a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság tájegységve-
zetőjével beszélgettünk. 

70 éve védett a Bátorligeti Ősláp

 – Mi történt 70 évvel ez-
előtt? Mi volt az, ami miatt 
úgy döntöttek, hogy védetté 
nyilvánítják ezt a területet?
 – Vissza kell mennünk 
az időben még olyan 12 ezer 
évet, ugyanis akkor alakult ki 
ez a csodálatos természeti 
képződmény. Gyakorlatilag 
a Nyírség délkeleti részéről 
beszélünk, egy olyan homok-
buckákkal körülvett terület-
ről, amelynek egy nagyon 
sajátos mikroklímája van. Ez 
a sajátos, hűvös mikroklíma 
tette lehetővé, hogy az utol-
só eljegesedés időszakából 
– amikor itt szerencsére nem 

volt összefüggő jégtakaró – a 
mostani, mérsékelt klímában 
is ezek a növény- és állatfa-
jok meg tudtak maradni. A 
védetté nyilvánítás kapcsán 
az 1900-as évek elejére kell 
visszatekinteni, amikor Tu-
zson János felfedezte ezt a 
területet a tudomány szá-
mára. Akkoriban még csak a 
tudósok jártak ide. Nagyon 
sokan elzarándokoltak Bá-
torligetre, és kutatták ezt 
a részt. A következő fontos 

800 növényfaj, a magyar flóra egynegyede él itt 12 ezer éve

időpont 1938, amikor nagy-
jából 23 hektárt helyi védett 
területté nyilvánítottak Soó 
Rezső professzor közbenjá-
rásának, lelkiismeretes mun-
kájának köszönhetően. Ezu-
tán pedig eljött 1950, amikor 
53 hektáron létrejött a Bátor-
ligeti Ősláp Természetvédel-
mi Terület. Mind a mai napig 
ezt a területet védjük, ami 
jelenleg országosan is olta-
lom alatt áll. Nem egyedüli itt 
a megyében, 11 ilyen termé-
szetvédelmi terület van, de 
ezek közül az ősláp igen kü-
lönleges érték, mivel régi, ősi 
növényállományt őrzött meg. 

 – Ez mennyire számít 
ritkaságnak?
 – Nagyon ritkának szá-
mít. Jól mutatja ezt, hogy 
egyes fajok csak innen, erről 
a területről lettek leírva. Több 
olyan védett fajunk is van, 
ami máshol nem fordul elő 
a Kárpát-medencében. Ho-
gyan is alakult ez ki? Ennek 
a története a jégkorszakig 
nyúlik vissza. De ez nem egy 
statikus állapotot jelentett 
itt, folyamatosan változott, 

fejlődött ezen a területen. Ez 
a mikro-domborzat lehetővé 
tette, hogy a felmelegedé-
sek-lehűlések időszakában 
az a növényi együttes, ami itt 
előfordul, tudjon vándorol-
ni. Nem nagy távolságot tett 
meg. Vagy feljebb húzódott a 
buckákon, vagy lejjebb a hű-
vösebb mikroklímájú terüle-
teken, ez tette lehetővé, hogy 
itt egy olyan növényvilág ma-
radt fenn, ami páratlan, Euró-
pában is jelentősnek számít. 
Gyakorlatilag a magyar fló-
rának az egynegyede megta-
lálható ezen a pici területen. 
Ötvenhárom hektárról van 
szó és 800 faj fordul elő itt a 
növények közül. Ebből negy-
ven mind a mai napig védett, 
és ritkaságnak számít. 
 – A bátorligetiek tudták, 
hogy „hol” élnek?
 – Nem, sokáig az ott élők 
sem voltak azzal tisztában, 
hogy milyen értékekkel bír ez 
a kis település. Azért is kellett 
védetté nyilvánítani, mert az 
1900-as évek elején, köze-
pén a földéhség miatt sokat 
veszített a területéből ez a 
páratlan természeti környe-
zet. A védetté nyilvánításával 
lehetőség nyílt arra, hogy egy 
bekerített, zárt területen tud-
juk megőrizni azokat a növé-

nyeket és állatokat, amelyek 
képesek voltak 12 ezer éven 
keresztül fennmaradni. 
 – Milyen információs 
anyagok születtek a kutatá-
soknak köszönhetően?
 – Rengeteg növény ta-
lálható meg itt. Az alacso-
nyabb rendű növények közt 
vannak zuzmók, mohák, és 
akár a gombák is nagyon ér-
dekes és fajgazdag élővilág-
gal rendelkeznek itt. Nagy-
jából 500 nagygomba fajról 
beszélhetünk. Az állatvilág 
nagy tömege itt elsősorban 
az alacsonyabb rendűek-
re koncentrálódik. Mintegy 
5800 állatfaj él ezen a terüle-
ten. Hatalmas számadat, ami 
azt jelenti, hogy a hazánkban 
előforduló fajok 13 százaléka 
itt megtalálható. Hozzá kell 
tenni, hogy több mint 300 fajt 
innen írtak le először, illetve 
több mint 50 faj csak itt fordul 
elő a világon. Talán ez min-
denki számára egyértelművé 
teszi, hogy miért is kell foko-
zottan védeni és megőrizni az 
őslápot. Sokáig csak a kuta-
tók, a tudósok ismerték a te-
rületet, és ők tudományos írá-
saikban publikálták ezeket a 
kutatási anyagokat. A Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazgató-
ságnak viszont nagyon fontos 

Fotók: HABARICS BÉLA
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Álarcot fel!
“Álarcot fel!” 
februári pá-
l y á z a t u n k 
megmozgat-
ta a gyerekek 
fantáziáját. 
Arra kértük 
a nagycso-
portos óvo-
dásokat és 
az általános 
iskolás diá-
kokat, hogy 
k é s z í t s e -
nek farsan-
gi álarcokat 
s z a b a d o n 
v á l a s z t o t t 
technikával, 

majd fotózzák le magukat az álarcban. A városi és a Nyír-
bátor környéki települések óvodáiból, iskoláiból számos 
remekmű érkezett, amiket kiállítunk az aulában és a Face-
book oldalunkon is bemutatunk. “Ki van az álarc mögött?”, 
kiderül az eredményhirdetésen.

Élménysuli nevelőtestülete

VÁROSI HÍREK / KULTÚRA

missziója, hogy minél többen 
megismerjék ezt a védett te-
rületet. Nemcsak a helyben 
élők, nemcsak a Magyaror-
szágon élők, hanem akár a 
külföldről idelátogató ven-
dégek is. Az a cél, hogy képet 
kapjanak valamennyien arról, 
milyen csoda is az, ami itt egy 
pallóúton megközelíthető. 
Éppen ezért különböző infor-
mációs anyagokkal, bemutató 
egységekkel készülünk. Ezek 
a 21. századnak megfelelő in-
teraktív játékok. Nemrég újult 
meg a bemutatóházunk Bá-
torligeten, és ha nem is látja 
az ideérkező turista azokat a 
fajokat kint a természetben, 
amelyek számunkra nagyon 
értékesek és megőrizendők, 
ott bent megismerheti őket, 
az életmenetüket, és azt is, 
hogy miért olyan fontosak. 
Szakvezetővel lehet végigsé-
tálni a pallósoron. Érdemes, 
hiszen itt mindenkinek van 

mit tanulni, és lehetőség nyí-
lik egy különleges természeti 
környezetet látni. 
 – Emeljünk ki néhány 
olyan fajt, amelyeket itt, Bá-
torligeten írtak le először!
 – Mint már említettem, 
ezek jégkorszaki fajok, ame-
lyek itt, a Kárpát-medencé-
ben, az alföldi területen már 
nem élhetnének. Ilyen pél-
dául a szibériai nőszirom, a 
szibériai hamuvirág vagy a 
réti angyalgyökér, aminek az 
állománya itt, a Nyírségben a 
legnagyobb, és Európa-szer-
te a legerősebb fennmaradt 
állománnyal büszkélkedhet. 
Az orchideafélék közül a vi-
tézkosbor, vagy a hússzínű 
ujjaskosbor és a pompás 
kosbor is előfordul ezen a 
területen. Ezek a növények 
leginkább tavasszal, nyár 
elején virágoznak. De, ha az 
állatokat tekintjük, elmond-
hatom, hogy innen írták le 

először az elevenszülő gyí-
kot, amely – mint a neve is 
mutatja – jól alkalmazkodott 
ehhez a hűvös mikroklímá-
hoz. A többi gyíktól eltérően 
a lágyhéjú tojást nem lerakja, 
hanem saját testén belül kelti 
ki, így elevenen hozza világra 
a kicsinyeit. Alkalmazkodó-
képességének köszönhetően 
meg tudott maradni a vizes, 
hideg, nyirkos területen is. 
 – Ha nagyon extrém idő-
járási változások lennének itt 
a következőkben valamikor, 
ha sok más nem is, de ezek a 
fajok akkor is maradnának? 

 – Nagy valószínűséggel 
igen. Az elmúlt 12 ezer év 
már próbára tette ezt az élő-
világot, amely jól vizsgázott és 
túlélt már különböző extrém 
hatásokat is. Elmondhatjuk, 
hogy ez egy olyan terület, 
amely a túlélésről szól. Voltak 
a mostaninál sokkal csapa-
dékosabb, sokkal melegebb 
és sokkal hűvösebb idősza-
kok is, és ennek ellenére ez az 
élővilág, amely itt 1950-ben, 
70 évvel ezelőtt védetté lett 
nyilvánítva, mind a mai napig 
fennmaradt.

eni

Vezetéssel látogatható
Akik szeretnének ellátogatni az őslápra, a Hortobágyi Nem-
zeti Park honlapján (www.hnp.hu) tájékozódhatnak arról, 
mikorra érdemes a kirándulást tervezni. Ott arról is olvas-
hatnak, mi a teendő, hiszen, mivel egy zártrendszerű terü-
letről van szó, szabadon nem látogatható, mindenképpen 
szakvezetést kell igényelni.

A könyvtárak dokumentumokat (ismerethordozókat) gyűjtenek. 
A raktári rend a dokumentumok helye az állományban. Szépiro-
dalom (mesék, regények, versek) esetén a művek a rendszavak 
betűrendi sorrendjében helyezkednek el a polcokon. 
 A rendszó a mű legfontosabb adata: a szerző vezetékneve, 
vagy a mű címe (ha nincs szerző).
 Az azonos rendszó alá tartozó műveket, pl. Jókai Mór mű-
veit a címek betűrendi helye szerint rendezzük. 

Amikor válogatni indulsz a polcok között, akkor ezt a sza-
bályt követve találhatod meg a kedvenc szerződ műveit. 
A könyvtáros pedig nem irigységből ered a nyomodba és 
pakolgat minden polcon, amerre böngésztél, hanem ezt a 
szigorú rendet igyekszik fenntartani. 

 Hoppá! El is akadtam. Segíts nekem Berg Judit munkáit 
betűrendbe rakni!

Z - Rumini Datolyaparton 
R - Cipelő cicák a városban
D - Lengemesék 
Ó - Rumini Ferrit-szigeten 
S - Micsoda idő! 
E - Galléros Fecó naplója 
N - Két kis dínó a zsírkréta korban

 A betűk összeolvasásával megkapod a megoldást, ami a 
mű legfontosabb adata; ennek betűrendi sorrendjében helyez-
kednek el a szépirodalmi művek a polcokon 

_________________________ 

Máris sokat tanultál! Márciusban új dolgokat árulok el Neked a 
könyvtár titokzatos világáról. Keress minket és őrizd a cikket! ;) 

Könyvtár – csobbanásig! 

 1. cikk - február
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Szerencsére nekünk nemcsak 
a látvány jutott, hanem az illa-
tok és az ízek is elvarázsolták 
stábunk tagjait, amikor elláto-
gattunk egy farsangifánk-sü-
tés apropóján Kiss Sándor-
néhoz, „KISMAMÁHOZ”, a 
Báthori István Nyugdíjas Klub 
egyik oszlopos tagjához. Er-
zsike minden farsang alkalmá-
val részt vesz a fánk elékszíté-
sében. Látogatásunk célja az 
volt, hogy a 2021-es farsangi 
szezon ne múljon el az ünne-
pi időszak tipikus süteménye 
nélkül, és hogy megmutassuk, 
nem is akkora ördöngösség az 
elkészítése. Erzsikénél Katona 
Lajosné Szöszi és Pletyákné 
Nagy Ibolya klubtagok vártak 
még ránk. A Bátor Televízió 
február 5-ei Kulturális Maga-
zinjában láthatták elsőként a 
nézők a fánksütésen készült 
felvételt.
 A receptet Szöszi tanulta 
meg az édesanyjától évtize-
dekkel ezelőtt. A fánk, bár tipi-
kus farsangi finomság, mégis 
minden családban többször is 
asztalra kerül egy évben, leg-
inkább az unokák kérésére. A 

nyugdíjas klubban a szokásos 
farsangi összejövetel sajná-
latos módon már második 
alkalommal marad el a vírus-
helyzet miatt. Stábunk tagjai 
negatív teszttel és maszkban 
közreműködtek a fánk elké-
szítésében.
 Bátori szalagos fánk
Hozzávalók (25 db fánkhoz): 
1 kg liszt, 1 liter tej, 2 tojás, 5 
dkg élesztő, 1/2 dl olaj (vagy vaj 
vagy zsír), só, cukor.
 Az élesztőt 1 kávéskanál 
cukorral kevés langyos tejben 
megfuttatjuk, majd az összes 
hozzávalóból tésztát gyúrunk. 
Meleg helyen megkelesztjük, 
majd ujjnyi vastagra nyújtjuk. 
Kiszaggatjuk, majd még 20-30 
percet kelesztjük, utána forró 
olajban kisütjük.

VÁROSI / EGYESÜLETI HÍREK

SZÜLETÉS
Medox Szilágyi Zsolt László Alexandra 
Vanessza Erika Szilágyi Dezső  Nagy Vanessza
Noel Alex Papp Dezső Varga Hédi
Dániel Áron Juhász Lajos  Illés Mónika Éva
László Varga László  Rézműves Éva
Dorka Literát Attila Molnár Anett
Zsáklin Horváth László Csiki Natália
Áron Veress Attila  Dr. Rozmaring Zita
Gergő Máté Kiss Gergő Szabó Bettina
Zsolna  Szőke Ferenc  Svecz Anett
Fanni  Rácz Fruzsina
Áron  Varga Enikő

HÁZASSÁG
akik hozzájárultak ahhoz, hogy a BÁTOR újságban 

megjelenjen házasságkötésük:
 Varga Attila - Varga-Trifuj Katrin
 Szabó Balázs – Szabó-Ragány Zsanett

HALÁLESET
2020 október: Ducsai Lászlóné
2020 december: Balogh Mihály

2021 január: Lajos Antalné • Talpas András • Varga Norbertné
Kovács Sándor • Kovács Gáborné • Molnár Mártonné

Mészáros Győzőné • Bagi Istvánné • Kovács János
 Tóth Miklós •  Szabolcsi Pál •  Bíró Sándorné •  Nagy Mária

Anyakönyvi események
2021 január

Így készül a bátori szalagos fánk

A Vasas Horgászegyesület 40 éve, 1981-ben 81 fővel alakult 
meg Nyírbátorban. Jelenleg 180 teljes jogú taggal és mintegy 
500 pártoló taggal működik. Taglétszámát tekintve a megye 
63 horgászegyesülete közül a harmadik. Bázisa a Szénaré-
ti-tó, ami remek helyszín a megszállott horgászok és a csalá-

dok számára. Az állandó és a pártoló tagok 
mellett éves szinten mintegy 1400 horgász 
érkezik ide az ország egész területéről, és 
vált napijegyet. Évente 4-5 versenyt szer-
veznek, általában értékes díjakért. Emellett 
az egyesület több más helyszínen megren-
dezett versenyen is képviselteti magát. A 
horgásztó környezete gondozott, szépen 

rendben tartott terület, amit több mint két évtizede az egye-
sület haszonbérletben működtet. Az egyesület elnöke 2012 
óta Bauer János Róbert.
 A Szénaréti-tó egy közkedvelt terület, ahová szívesen jön-
nek egészen távolról is horgászni, kikapcsolódni. A horgásztó 
jelenlegi formáját 2001-ben nyerte el, akkor egy önkormányzati 
pályázat keretében történt meg a kotrás. Nagy szerencsénk van 
azzal, hogy a szomszédos gyógyfürdőből naponta többször egy 
csatornán keresztül folyik be a tóba a tisztított termálvíz, így 
egy jó szakaszon télen is folyamatosan lehet horgászni, hiszen 
ott nincs befagyva a tó vize. Évente összesen 100 mázsa ha-
lat telepítünk a tóba, április és november között háromhetente. 
De a kiváló horgászati lehetőség mellett az ideérkező családok 

meglátogathatják a wellness fürdőt, megnézhetik a város ne-
vezetességeit. Külföldi vendégeink a kempinget is felkeresik, ott 
szállnak meg. Ez a három-négy dolog összességében már több 
ezres látogatói létszámot vonz.
 Én egyébként nagyapámtól örököltem ezt a csodálatos 
hobbit. Gyermekkorom óta horgászom. 1985-ben települtünk 
át a szüleimmel Erdélyből Nyírbátorba, azóta a Szénaréti-tó-
nál horgászom. Büszke vagyok a társaimra, és arra, amit eddig 
elértünk. Mindenképpen sikeresnek mondható az egyesület 
működése – mondta végül a jubiláló egyesület elnöke. 

eni

Jubilál a Vasas 
Horgászegyesület
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Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepli a Nyírbátori Tinódi Kulturális 
Egyesület Vegyes Kórusa ebben az évben. Az elmúlt négy és fél évtized alatt 
a kórus saját fenntartása mellett sokat tett a zenekultúra terjesztéséért, a 
megyei kórusok számára pedig létrehozott egy folyamatos találkozási lehe-
tőséget nyírbátori helyszínnel, ezzel felkarolva a megye kórusait megjelenési 
lehetőséget biztosítva számukra. A Tinódi Vegyeskar egykor megálmodta, és 
ha a körülmények engedik minden évben meg is szervezi a Nyírségi Kórusta-
lálkozót. Útjára indították az Adventi Koncertet, a pedagógusok és az idősek 
köszöntését is a városban. A Nyírbátori Zenei Napokon is rendszeresen szín-
padra álltak.

KULTÚRA

45 ÉVES A TINÓDI VEGYESKAR

A kórus 1976-ban alakult az akkori városi 
tanács, a zeneiskola és az ÁFÉSZ támoga-
tásával. A Nyírbátor és Vidéke ÁFÉSZ egé-
szen 1999-ig volt a kórus fenntartója. A 
megváltozott gazdasági körülmények mi-
att az ÁFÉSZ ezt követően már nem tudta 

biztosítani a korábbi szintű támogatást, 
így abban az évben létrejött az egyesület, 

amely azóta keretet biztosít a kórus mű-
ködésének. Jómagam szinte a kezdetektől 
énekkari tag vagyok, eleinte a férjemmel 
együtt jártunk énekelni Szabolcsi Miklós, 
karnagy kérésére. Az induláskor 70–80 
tagot számlált a kórus. Az egy gyönyörű 

időszak volt az énekkar életében. Az 
eltelt évtizedek alatt ez a magas lét-
szám kicsit elkopott, jelenleg 40 fős a 
kórusunk. Elmondhatjuk, hogy a ta-
gok között mindig a pedagógusok vol-
tak többségben – mondta Levendáné 
Dr. Lengyel Valéria, egyesületi elnök. 
 – 2007-ben kaptam a meg-
tisztelő felkérést, hogy vegyem át a 
nyírbátori kórus művészeti vezeté-
sét. Örömmel fogadtam a felkérést, 
és vállaltam el a karnagyi feladatok 
ellátását. Már korábban is volt ré-

szem ilyen szerepben. A zeneiskolát és a 
főiskolát Lembergben végeztem, ott volt 

lehetőségem egy szintén amatőr kórus 
vezetésébe belelátni, megtanulni a leg-
fontosabbakat. Jelenleg a zeneiskolában 
zeneelméletet tanítok és zongoraórákat 
adok. Az énekkar már egy igen széles re-
pertoárral rendelkezett, amikor átvettem a 
karnagyi feladatokat Szabolcsi Miklóstól. 
Voltak operakórusok, népdalok, feldolgo-
zások, műzene és egyebek. Az azóta eltelt 
időszak alatt ezt próbáltuk kicsit fiatalí-
tani, modernizálni. Most nehéz időszakot 
élünk, hiszen nem tudunk próbákat sem 
tartani, pedig egy kórusnak rendszeresen 
gyakorolnia kell. A járványhelyzet elmúl-
tával viszont nagyon szívesen fogadjuk az 
énekelni vágyó felnőtteket a vegyeskarba 
– hangsúlyozta Bokotey János, karnagy.
 Igen széles kapcsolatrendszert alakí-
tott ki a kórus az elmúlt 45 év alatt. A ha-
zai és testvérvárosokban tett látogatások 
mellett a Tinódi Vegyeskar eljutott több 
más mellett Németországba, Franciaor-
szágba, Olaszországba, Görögországba, 
Ukrajnába, Bulgáriába. Izraelben pedig a 
nyírbátori énekkar volt az elsőként fellépő 
magyar kórus, de énekeltek például a Ma-
gyarok világtalálkozóján is. Ezek az utazá-
sok, szereplések azon túl, hogy hatalmas 
élményt jelentenek az egyesület tagjai 
számára, Nyírbátor jó hírét is viszik a világ-
ban és tovább építik a kórus művészeti és 
emberi kapcsolatait. Az eddigi eredményes 
munkát jellemzik az arany- és fesztiválkó-
rus minősítések, a nívódíjak, a Kulturális 
Minisztérium elismerése és a Pro Urbe 
Nyírbátorért kitüntetés is. 

eni
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A Nyírbátori Kerekerdő Óvodát 
több más címe mellett január-
tól már Madárbarát óvodaként 
is emlegetik. Ezt a címet sikeres 
pályázat útján nyerték el.

Madárbarát a Kerekerdő Óvoda

ÓVODAI / ISKOLAI HÍREK

„Célunk, hogy kör-
nyezetvédő és a ter-
mészetet szerető 
emberekké neveljük 
az óvodánkba járó 
gyermekeket. Ez az 
óvodai nevelésben 
egy nagyon komplex 
folyamat. Jelen van 
a mindennapjainkban reggeltől estig, 
jelen van minden spontán és tervezett 
tevékenységben, akár a játékban, a já-
tékba ágyazott tanulásban, a gondozási 
tevékenységben” – tudtuk meg Pappné 
Takács Ildikó intézményvezető-helyet-
testől.
 Az óvoda nevelési programjában ki-
emelkedő szerepe van a környezettuda-
tos nevelésnek. Az intézményvezető-he-
lyettes elmondta, hogy a mindennapi 
tevékenységekbe építik be a természet-

közeli élményeket, megfigyeléseket, ta-
pasztalatszerzéseket, így bővítik a gyer-
mekek ismereteit.
 A Madárbarát címen túl a Zöld óvoda 
címet is újra elnyerték. Mindkét pályázat 
része volt, hogy szakembert, külső tá-
mogatót is bevonjanak a folyamatba. Jó 
kapcsolatot ápolnak Tanyik Józseffel, a 

Magyar Madártani Egyesület tagjával, aki 
gyakran ellátogat a Kerekerdő Óvodába. 
Interaktív foglalkozásokat, ismeretter-
jesztő bemutatókat tart a gyermekeknek.
 Tanyik József kiemelte, hogy ez az 
óvoda fogékony az újra, nyitott a világ-
ra, folyamatosan figyeli az újabb isme-
retszerzési lehetőségeket. „A különböző 

évszakokban folyama-
tosan hívnak az óvodá-
ba, hogy előadásokat 
tartsak. Most a téli ma-
dáretetésről, tavasszal 
pedig a fészekrakásról, 
az odúban való költés-
ről, aztán a madárvo-
nulásról beszélek a kis 
érdeklődőknek” – osztotta meg velünk 
gondolatait a madarász.
 Pappné Takács Ildikó megjegyezte, 
hogy a Kerekerdő Óvodába járó gyerme-
kek szüleinek nagy szerepük van mind a 
Zöld, mind a Madárbarát óvoda cím el-
nyerésében. „Ha bármilyen gyűjtőmunkát 
meghirdetünk, akkor képeket, könyveket 
hoznak nekünk, madáreleséggel is támo-
gatnak bennünket. Továbbá gyümölcsökkel, 
zöldségekkel is ellátnak minket.  Fontos a 
szülők pozitív hozzáállása a környezettu-
datossághoz, amit otthon a családban is 
közvetítenek a gyermekek felé. Nagyon jó 
együttműködés alakult ki a szülőkkel” – 
mondta az óvodapedagógus.
 A Kerekerdő Óvoda a két fenti cím 
mellett még Bázisóvoda és Boldog óvoda 
címmel is büszkélkedhet.

Polyák Dézi

A magyar kultúra napja tiszteletére online megyei ver-
smondó versenyt hirdetett két kategóriában a Korányi 
Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium valamint a Vásárhelyi László Alapfokú Mű-
vészeti Iskola. Iskolánk öt lelkes diákja nevezett be a 
versenyre. Ők így emlékeznek a megmérettetés előké-
születeire:

Tudásélmény

„A magyartanárunk, Kóró-
diné Tóth Mária tanárnő az 
egyik irodalomórára úgy érke-
zett, hogy egy versenyfelhí-
vást lobogtatott a kezében. E 
szerint vicces, tréfás versekben 

kellett gondolkodnunk, így na-
pokon keresztül válogattunk 
Marica nénivel. Miután meg-
tanultuk a verset, felvettük az 
előadásokat digitális eszközre, 
és elküldtük a versenyt szerve-

ző iskolának. Sok időt szántunk 
a felkészülésre. Marica néni 
nagyon segítőkész volt. Ha va-
lamit elrontottunk, kedvesen 
kijavította. A hangsúlyozásban 
és a mimikánk, gesztusaink 
megfelelő alkalmazásában 
is rengeteget segített. Közös 
munkánk eredményeként há-
rom díjazottunk is lett az ötből. 
Borsos Petra 5.a osztályos ta-
nuló 3. helyezést ért el, Birta 
Luca 7.a osztályos tanuló szin-
tén 3. lett, és Ricsei Laura 7.a 
osztályos tanuló pedig külön-
díjban részesült. A tanárnénink 
támogatása nélkül nem sike-
rült volna ezt véghez vinni!”  

Bakó Hanna Panna, Birta Luca, 
Mitrócsák Lilla és Ricsei Laura

7.a osztályos tanulók

 A tanulmányi versenyek-
nek ezzel nincs vége. A Nyír-
egyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium megyei kos-
suthos versenyében tanulóink 
több tantárgyból is bejutottak a 
megyei döntőbe, amelyen cso-
dálatos eredményeket értek el.
 Matematika tantárgyból 
arany oklevelet vehetett át: 
Gulyás Luca 8.a, Tóth Tamás 
Zsombor 7.a. Ezüst oklevélben 
részesült: Baracsi Barnabás 
8.a, Baracsi Kristóf 8.a.
 Köszönettel tartozunk fel-
készítő pedagógusuknak, Vida 
Ferenc tanárúrnak.
 Természetesen kéttanos 
diákjaink ismét bizonyították, 
hogy az angol nyelvtudásuk 
igen kimagasló.
 Arany oklevelet vehetett 
át: Lukács Míra 8.a, Vámos 
Boglárka 7.a. Ezüst oklevél il-
lette: Birta Luca 7.a, Macos Ni-
cola 7.a, Nagy Dávid 7.a, Tóth 
Tamás Zsombor 7.a. Bronz ok-
levél büszke tulajdonosa lett: 
Baracsi Kristóf 8.a, Bucskó 
Balázs 8.a.
 Szeretettel köszönjük Ab-
roncsos Judit tanárnő áldoza-
tos munkáját.

 Anyanyelvünk ápolása 
igen fontos számunkra, így 
minden lehetőséget megra-
gadunk, hogy magyar tan-
tárgyból is bizonyíthassuk, 
megálljuk helyünket a megyei 
megmérettetések alkalmával 
is. Ezüst oklevelet vehetett 
át: Birta Luca 7.a, Lehoczky 
Lili 7.a. Bronz oklevél illette: 
Vámos Boglárka 7.a. A ver-
senyre a tanulókat Kóródiné 
Tóth Mária tanárnő készítet-
te fel.
 Havasiné Dudics Mónika 
tanárnő tanítványai is a dobo-
gón végeztek. Ezüst oklevelet 
vehetett át: Lehoczky Lili 7.a. 
Bronz oklevél volt a jutalma: 
Bakó Hanna Panna 7.a osztá-
lyos tanulónak.
 A hagyományok tisztelői 
vagyunk, így a magyar kultúra 
napja alkalomból rövid ünnepi 
műsort állítottunk össze. Di-
ákjaink szeretettel készültek 
erre a megemlékezésre, ame-
lyet a világjárvány miatt a su-
lirádión keresztül tartottunk. 
Az ünnepi műsort összeállí-
totta, és a gyerekek felkészí-
tésében közreműködött Kóró-
diné Tóth Mária tanárnő.

HÍREK A KÉTTANNYELVŰBŐL
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Már több hónap óta beszűkültek a sportolási lehetőségek 
a koronavírus járvány miatt. Ám mégiscsak van megoldás 
arra, hogy az otthoni tornán kívül is mozogjunk.

Mozogjunk az egészségünkért! 

Jó hír, hogy az egyéni sza-
badtéri sportok gyakorlása 
engedélyezett. Nyírbátorban is 
lehet és érdemes futni, bicikliz-
ni, a környéken túrázni. Igazol-
ják ezt azok a sportot kedvelők, 
akik szerint a természetben 
töltött idő sokat segíthet ab-
ban, hogy fizikailag és lelkileg 
is erősebbek legyünk.

Fussunk!

Kiss Gabriella, logisztikai asz-
szisztens a futást preferálja. 
Barátnőjével évek óta hű fu-
tótársak, motiválják egymást 
a hosszú távokon. Ám, ha a 
napi teendők miatt másként 

alakul a program, egyedül is 
nekivág a 8-10 km-es távnak. 
A Városi Sportpálya szerinte 
tökéletes helyszínt biztosít 
bármely napszakban a futni 
vágyóknak.
 „Sötétedés után villany-
fénybe borul a sporttelep, 
így erősítve a sportolók biz-
tonságérzetét. Heti 4-5 alka-
lommal szoktam futni. Szá-
momra ez a mozgásforma 
kikapcsolódás, feltöltődés és 
kihívás. Immár 17 éve, hogy 
a sport szerelmese vagyok” 
– fogalmazott Gabriella. Ki-
emelte, hogy a szabadtéri 
mozgás esetében öltözzünk 

Sportszeretőket kérdeztünk, ők mit tesznek azért, 
hogy formában maradjanak

rétegesen, viseljünk sapkát, 
sálat és kesztyűt. „A kezdők 
tűzzenek ki reális célokat, 
hogy fenn tudják tartani a 
motiváltságukat. Érdemes 
szem előtt tartani, hogy nem 
vagyunk egyformák, nem tel-
jesíthet mindenki ugyanolyan 
szinten. A legfontosabb, hogy 
tegyünk az egészségünkért!” 
– mondta a fanatikus futó. 

Kerékpározzunk!

Farkas László, egyéni vál-
lalkozó a leginkább lányával 
vagy a feleségével indul ke-
rékpározni. Minden hétvégén 
és, amikor csak teheti, hét-
köznap is teker. A legtöbbször 
28 km-t tesz meg 1 óra 10 
perc alatt. A bejáratott útvo-
nalai Nyírbátorból Nyírbogá-
ton át Nyírgelséig vagy Nyír-
császárin át Nyírmeggyesig.
 „A 2021-es évet úgy kezd-
tem, hogy 3 nap alatt 75 km-t 
tekertem. A harmadik napon 
egy nagy kört kerékpároztam, 
ugyanis Nyírbátorból indultam 
Nyírbogátra, ahonnan Kislé-
tán és Máriapócson keresztül 
elértem Nyírgyulajt, onnan 
pedig Nyírbátorba érkeztem 
vissza. A kiépített bicikliutakon 
tekertem, mert azok bizton-

ságosak. A kis túráim során 
felfedeztem a Nyírbátor kör-
nyéki tájak szépségét. Én 50 
évesen teljesítettem a Dra-
gon Race-Sárkány Futamot. 
A pandémiás időszakban az 
egyik legkézenfekvőbb sport a 
kerékpározás, amit elősegít az 
egyre bővülő kül- és belterüle-
ti kerékpárút-hálózat” – me-
sélte élményeit László, a hobbi 
kerékpáros.

Túrázzunk!

Tokai Gábor sportedzőt ér-
dekli az edzőtermi mozgás, 
pár éve futni is jár, amihez 
társult a terepfutás is. Így 
szeretett bele a természetbe, 
túrázni és vadkempingezni 
jár. Gyakran szervez gyalo-
gos kirándulásokat a Nyírbá-
tor környéki erdőkbe is, így a 
Gyulaji erdőbe, a piricsei dom-
bos környékre, valamint a kö-
zeli Zempléni-hegységbe.
 „A séta vagy a gyors 
tempójú gyaloglás az egyik 
leghasznosabb és a leg-
könnyebben kivitelezhető 
mozgásforma. Különösebb 
eszközigényt sem kíván. Leg-
fontosabb, hogy a terepvi-
szonyoknak megfelelő öltö-
zet mellett legyen egy ideális 
túrabakancsunk” – mondta 
Gábor. Szerinte manapság az 
emberek elkényelmesedtek, 

és elszakadtak a természet-
től. Hozzátette, fontos, hogy 
a testmozgás legyen része a 
mindennapjainknak. Még ak-
kor is, ha csak egy könnyed sé-
táról van szó, hiszen a szerve-
zetünk ezt meg fogja hálálni.
 „A vírus miatti lezárások 
leginkább azért viselnek meg, 
mert külföldi túrákat sajnos 
nem szervezhetek, viszont 
így felfedezhettem Magyar-
ország csodás helyeit. Az-
tán sajnos leállt a turizmus, 
szállást sem lehetett foglalni, 
így jött a gondolat, hogy gye-
rekkorom sátrazós élményeit 
felelevenítsem. Tavaly márci-
usban, amikor fagypont kör-
nyékén volt a hőmérséklet, 
felkerekedtem, és egy hegy 
tetején töltöttem az éjsza-
kát, teljesen egyedül. Aztán 
annyira megtetszett a dolog, 
hogy azt követően, amikor 
csak lehetőségem adódott, 
kimentem a szabad ég alá” 
említette Gábor.
 Éljünk egészségesen, 
mozogjunk rendszeresen, 
erre ösztönöznek minket a 
nyírbátori sportszerető em-
berek is.

Polyák Dézi
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20 éves a megyei sportévkönyv

Ha a híres magyar sportolók születési helyét nézzük, 
feltűnően nagy számban vannak az apró falvakból 
indulók. Ez valamennyi sportágra jellemző, igazol-
va a tételt, hogy az igazi tehetség előbb-utóbb fel-
színre kerül. Ehhez persze a csillagok állásán kívül 
sok együtthatóra van szükség. Mint például Hrács 
Piroska esetében.

HRÁCS PIROSKA – PIRI

Ahogyan az elsőben, úgy a 2021-esben is olvashatunk Nyírbátor-
ról. A városban zajló sportélet eddig minden esztendőben produ-
kált olyan eredményeket, változásokat, érdekességeket, amelyek-

nek köszönhetően Nyírbátor minden évben bekerült a krónikába. 
A megyében is népszerű labdarúgás, a nyírbátori asztalitenisz 
kiemelkedő eredményei, majd a karate és úszás, újabban pedig a 
kézilabda ad okot arra, hogy a sportkönyvbe bekerüljön a város. 
A kezdeményezés kiállta az idő próbáját, így ma már egyértelmű, 
hogy minden esztendő elején megjelenik az elmúlt év sportese-
ményeit összefoglaló, megyei sportkrónika.

eni

Bár hivatalosan Budapesten 
született 1958.09.26-án, való-
jában ez csak formaság, Nyír-
császári volt az ő első otthona. 
Hetedikes volt, amikor megis-
mertem. Ma már történelem, 
akkor fájdalmas valóság volt: 
nem tudta, hogy melyik az ug-
rólába. Nem is tudhatta, hiszen 
addig sohasem ugrott maga-
sat vagy távolt. Hamar kiderült 
az is, hogy ez a tündéri kislány 

2001-ben jelent meg az első olyan évkönyv, amely 
megyénk sportéletét mutatta be. Akkor ez a kiadvány 
egyedinek számított. A szerkesztők: Bodnár Tibor és 
Hájer Zsigmond sportújságírók.

sikerek, következésképpen én 
kevesebbet bosszankodtam. 
Néhány hónap leforgása alatt a 
járási, majd a megyei diákverse-
nyek állandó győztesének tud-
hatta magát.
 Már akkor igazolt verseny-
zője lett a nyírbátori atlétikai 
szakosztálynak. Itt Gacsályi 
János bácsi egyengette útját. 
Köztudott, hogy ő a nyírbáto-
ri sport, kiváltképp az atlétika 
kiemelkedő egyénisége volt. 
Tanulmányait a bátori gimná-
ziumban folytatta. Itt Vassné 
Kati néni (barna Kati néni) se-
gítette fejlődését. Hogy Csá-
szárit se felejtse el, oda is kijárt 
edzésekre. Ma már mosolyogni 
való, de a templom előtti járdán 
gyakoroltunk, azt a szakaszt 
simára taposták a hívek. Nem 
csak a sportban volt kiváló, a 
tanulást sem hanyagolta el. 

Nyíregyházára vágyott, a ta-
nárképzőbe. Akkoriban kevés 
volt a kollégiumi férőhely, ezzel 
őt sem biztatták. Márpedig ez 
feltétel volt részéről.
 Nincs jobb rendező az 
életnél. Az érettségi évében 
Nyíregyháza adott otthont a 
középiskolások országos atlé-
tikai bajnokságának. 100 mé-
teren Piri esélyesnek számított 
ugyan, a verseny előtt azonban 
elszállt minden önbizalma. 

vel!). Előbb nyerte az egyete-
mi-főiskolai bajnokságokat, az-
tán a junior bajnoki címek jöttek, 
hamarosan ő lett az elsőszámú 
sprinterlányunk. Bajnoki címek, 
válogatottság 100-200 méte-
ren és a 4x100-as váltóban. Ha-
zai és nemzetközi meghívásos 
versenyek, nagydíjak sorozata 
tette mozgalmassá, változatos-
sá mindennapjait. Aztán élete 
fő eseménye, ami egy ilyen csi-
nos, tündéri kislány eseténben 
elkerülhetetlen: a házasság. 
(Számomra mindig az a 13 éves, 
gyönyörű kislány marad.) Férje 
a szintén válogatott atléta Vas 
László lett.
 Nyíregyházán telepedtek 
le, ott élnek ma is. Két gyer-
meket neveltek: Ádám és Nóra 
is kiváló atléta lett, mindketten 
voltak junior bajnokok is. Piri, 
Piroska, Piri anyu, Piri nagyi. E 
néhány szó egy teljes élettör-
ténet. Kicsi faluból indult, tehet-
sége révén kitárult előtte a világ. 
Beszélgetéseink során mindig 
nagy szeretettel emlékszik 
vissza a császári iskolai évekre, 
akárcsak nyírbátori mivoltára.

 Pirikém! Mi is mindig csa-
ládtagként várunk haza, hiszen 
te egy igazi bátori lány vagy. 
Hát számomra ez egy csodála-
tos időutazás volt. Örülök, hogy 
veled utazhattam.
 Szeretettel ölel benneteket: 

Szabó Laci

Piri „a nyírcsászári gazella”

Szerencsére abban a pillanat-
ban, amikor rajthoz szólították 
őket, lehiggadt. Magabiztos 
fölénnyel lett országos bajnok. 
Egycsapásra a szakemberek 
érdeklődési körébe került.
 A kecsegtető ígé-
retek között szerepelt a 
kollégiumi elhelyezés. A 
nyíregyháziak véleménye 
is változott, itt is biztosí-
tották számára ugyanazt. 
Maradt tehát a tanárképző 
és Molnár István edző-ta-
nár, jó néhány kiváló atléta 
edzője. Míg Császáriban az 
ugróláb okozott gondot, Molnár 
Pistánál a futóiskola. Mindkettőt 
megtanulta. Két év után kiment 
levelező hallgatónak, és az NYV-
SC-hez igazolt. Bizony furcsa 
volt számára, hogy pénzt kap a 
sportolásért (nem tévesztendő 
össze más sportágak fizetésé-

mindenkitől gyorsabb. Azokban 
a napokban tulajdonképpen 
el is dőlt a sorsa. Megkezdtük 
ugyanis a rendszeres edzése-
ket. Hallatlanul szorgalmas volt 
– mindkettőnk szerencséjére. 
Neki jöttek az eredmények, a 
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Ezt a kérdést teszik fel nekünk a leggyakrabban. 
Röviden erre az a válaszunk, hogy azért, mert itt 
szabadon megvalósíthatják álmaikat a gyerekek, a 
pedagógusok és támogatóként a szülők is.

Miért élmény ez a suli?

Olyan iskolát álmodtunk, 
ahol a gyerekek élvezik a ta-
nulást, és így eredményesek. 
Mindent elárul érzéseikről, 
ahogy ők fogalmaznak a suli-
ról:
 „Azért szeretek ide járni 
mert itt a szünetben is tűzharcot 
játszok a barátaimmal. Azért jó 
a mi iskolánk, mert itt nagy ud-
var van, sok gyerek van kint és 
én olyan vagyok, mint a bárány, 
mert szeretek sokadmagammal 
lenni.” (3. osztályos tanuló)
 „Azért szeretem a mi isko-
lánkat, mert mindig van kaland.” 
(2. osztályos)
 „A mi iskolánkban kedvesek 
a tanító nénik és viccesek is.” 
(2. osztályos)
 Olyan iskolát álmodtunk, 
ahol kellő szabadsággal ta-
níthat a tanító, és így ered-
ményes.
 Így vall erről az iskolánk 
két tanítója:

 „Nekem ez az iskola a 
nyugalom szigete. Mindennap 
huncut gyermekmosoly fogad, 
tanító társaimmal kiegészítjük 
egymást, a vezetőm pedig igazi 
támogató, segítő hátteret nyújt. 
Jó itt lenni!”
 Olyan iskolát álmodtunk, 
ahol a szülő biztonságban és 
jó kezekben tudja gyermekét, 
aki örömmel jön minden reg-
gel suliba.
 Egy olyan szülő, akinek 
két gyermeke is iskolánk tanu-
lója így vélekedett a suliról:
 „Élmény attól, hogy ráérünk 
reggel 8.00-ig odaérni, és még 
azután a gyermekem kényelme-
sen ráhangolódhat a tanulásra. 
A nap erősebb tantárgyakkal 
indul, és jellemzően délután van-
nak a készségtárgyak. Hétköz-
nap nincs házi feladat, és mégis 
jól haladnak. Élmény attól, ami-
kor a gyerek elérzékenyülve jön 
haza, és kibontja a borítékot, 

amibe az osztálytársak írtak róla 
jó tulajdonságokat (mindenki 
mindenkiről), és ő maga beszél a 
jó közösségről.”
 Sikerült egy valóban csa-
ládias, gyermekcentrikus lég-
kört teremteni. Sokat tanul-
tunk egymástól. Megértést, 
türelmet, szeretetet. 
 Öröm számunkra, hogy 
az első osztályunk iránt nagy 
az érdeklődés. 
A jelentkezőket 
ismerkedős be-
szélgetés so-
rán több kisebb 
c s o p o r t b a n 
fogjuk meghall-
gatni március-
ban, majd ez 
alapján döntünk 
az osztályba 
kerülésről.
 A felső tagozat minden 
osztályába lehet jelentkezni, 
mivel a következő tanévben 
mind a nyolc évfolyamon indul 
osztály. A jelentkezési lap be-
adási határideje: 2021. május 
25. A felsősök számára is szá-
mos lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy megismerjék ér-
tékeinket, elveinket, amelyek 

alapján a szüleikkel együtt 
meg tudják hozni a döntést.
 Szeretettel várunk min-
den olyan diákot, aki
• szeretne egy családias kö-

zösséghez tartozni,
• olyan tudásra vágyik, ami a 

tapasztalatra épül,
• kreatív, vagy szívesen részt 

vesz mások ötleteinek meg-
valósításában,

• szeretné megmutatni, mi-
ben tehetséges,

• szeretné jókedvűen tölteni a 
„suli-időt”.

 Szeretettel várjuk leendő 
tanulóinkat, hogy dobogjon 
bennük is élménysulis szív! 

Karászi Csilla
LMA Nyírbátori 

Tagintézményének vezetője

Az 1.a osztály egyik cso-
portjába a testnevelést, sok 
mozgást kedvelők járnak, 
akik heti 8 testnevelés órán 

vesznek részt, amely (ha a 
járványhelyzet engedi) heti 
két óra úszást is magában 
foglal. Az emelt óraszám le-
hetőséget biztosít, hogy a 
gyerekek kiváló erőnléti álla-
potot szereznek, s több sza-
badidős sportolási lehetőség 
közül választhatnak. Az ál-
talános tantervű csoportban 
az alapkészségek elsajátítá-
sa mellett nagyobb tér jut a 
szabadidős tevékenységek-
nek. Kézműves foglalkozá-
sok, készségfejlesztő játékok 
segítségével differenciált 
képességfejlesztésben ré-
szesülnek, de ők is választ-
hatnak többfajta sportolási 
lehetőség közül.
 Az 1.b angol két tanítási 
nyelvű osztályban a gyere-
kek az olvasás, írás, számolás 

elsajátításával párhuzamo-
san játékosan, életkoruknak 
megfelelően ismerkednek az 
angol nyelvvel. Heti 4 órában, 
csoportbontásban tanulják 
az angolt, emellett a rajz és 
az énekóra is idegen nyelven 
zajlik.  A nyelvoktatás szóbeli 
és vizuális eszközökre tá-
maszkodik, valamint játékok, 
dalok, mondókák, mesék, 
rajzok, különböző technikák 
megismerése, szerepjátékok 
és szituációk segítik a nyelv-
tanulást. A beszédértés és a 
beszédkészség fejlesztése 
mellett a gyermekeknek le-
hetőségük nyílik megismerni 
egy másik ország kultúráját, 
az ott élők gondolkodásmód-
ját, értékeit, hagyományait.
 Az angol nyelv tanítása 
mellett a hétköznapokban 

nagy hangsúlyt fektetünk 
a közvetlen tapasztalat-
szerzésre, játékra, szabad, 
kötetlen tevékenységekre. 
Fontosnak tartjuk a diffe-
renciálást, a tehetségek fej-
lesztését, és azt, hogy min-
den gyerek sikerélményhez 
juthasson. Szem előtt tart-
juk egyéni adottságaikat, 
képességeiket, és törek-
szünk arra, hogy vidám, ki-
egyensúlyozott, emellett 
sokoldalú, érdeklődő és a 
világra nyitott személyisé-
gekké váljanak. 
 Az iskolaotthonos ok-
tatási forma megkönnyíti a 
kisgyermekeknek a tanulást, 
sok-sok játékidőt biztosít, 
s már a legkisebbek is igazi 
kisiskolásként, örömmel ér-
keznek reggelenként, szeret-
nek iskolába járni.

az elsős tanítók 

A Báthory István Kato-
likus Óvoda, Két Taní-
tási Nyelvű Általános 
Iskola és Gimnázium-
ban ebben a tanévben 
két általános iskolai 
első osztály indult. 
Szeptemberben 54 el-
sős kisgyermek csillo-
gó szemekkel, szülei 
kezét szorongatva, 
várakozással és sok-
sok kérdéssel lépett 
be az iskola kapuján. 
Az első napok félelmei 
és izgalmai után hamar 
megismerték a tanító 
néniket, az osztálytár-
saikat, az iskolát.

Elsősök a BIG-ben



Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szabolcs- Szatmár- Bereg megye területén 
a lomtalanítást 2020. évtől házhoz menő lomtalanítás keretében végzi el.

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalom-
mal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe.

Lomtalanításra történő bejelentkezés időszaka: 2021. február 01. – 2021. március 31.
 
A szolgáltatást kizárólag a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes 
személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet veheti igénybe. A jogosultság feltételeinek meglétét az 
ÉAK Nonprofit Kft. munkatársai az igénylés során ellenőrzik.
 Lomtalanítási időpont a naptárban – lila színnel – jelölt lomtalanításra való bejelentkezés időszakában, legalább egy 
héttel a kiválasztott időpont előtt igényelhető az alábbi elérhetőségek egyikén:
• honlapon: www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/telepulesek menüpont alatt a vevőkód megadását követően a településnél 
megjelölt időpontokra regisztrálva
• e-mailben: lomtalanitas@eakhulladek.hu címen
• telefonon az ÉAK Nonprofit Kft. lomtalanítás bejelentő telefonos ügyfélvonalán +36 42/508 369/ 3 menüpont
 
A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán belül (kapun belül) helyezhetők el, közterületre hulladék nem kerülhet. A hul-
ladékokat a kapu közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás érdekében. A lomhulladékot az ingatlanhasználónak vagy 
meghatalmazottjának kell átadnia.  A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben 
kisebb méretű hulladékok elszállítására is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerülnek átadásra. Munkatársa-
ink a hulladékokat gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával igazolja.
 
Lomtalanításkor átadható hulladékok:
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, szőnyeg, matrac, stb..) szétszerelt, mozgatható állapotban
• műanyag medence, játékok, textil, ruhanemű zsákolt, dobozolt, kötegelt állapotban
• háztartásonként maximum 4 db személygépkocsi-, kerékpár-, illetve motorkerékpár-gumi
 A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 2 m3 lehet. Amennyiben az ingatlannál a maximális meny-
nyiségnél több lom kerülne átadásra, a szolgáltató a megrendelt (többlet) szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok átadására 
a hulladékudvarokban van lehetőség, illetve elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják megrendelni.

Lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi 
hulladékok: Lehetőség a keletkező hulladékok kezelésére:

vegyesen gyűjtött települési hulladék elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt 
járatnapokon

szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag hulladék), 
zöld hulladék/növényi hulladék, kerti hulladék

elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt 
járatnapokon, illetve hulladékudvarok igénybevétele

építési-bontási hulladékok nyitott hulladékszállító konténer igénylésével, illetve hul-
ladékudvarok igénybevétele

elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számítógép 
stb.)

új elektronikai berendezés vásárlása esetén a 
kereskedelmi egységnek történő átadás (internetes 
vásárlás esetén is), illetve hulladékudvarok igénybevétele

veszélyes hulladékok (festékek, vegyszerek, akkumulá-
torok, szárazelemek, festékpatronok, izzók, fénycsövek, 
gyógyszerek, fáradt olaj, stb.)

szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek 
történő átadás, illetve hulladékudvarok igénybevétele

ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék, 
folyékony, gáz halmazállapotú hulladék, gépjármű roncs, 
bontott autó alkatrészek, karosszériaelemek, szélvédő

szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek 
történő átadás

 A lomtalanítási időpont meghatározása a belső járattervek figyelembe vételével történik. A járatnap igény megjelölését 
követően jelzi vissza a közszolgáltató a tervezett gyűjtés időpontját. A hulladék átadója illetve annak előzetesen jelölt megha-
talmazottja a lomtalanítás időpontjában köteles a helyszínen tartózkodni. Amennyiben ingatlanhasználó részéről a közszolgál-
tatóval közösen egyeztetett időpontban nem történik meg a lomhulladék átadása és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az 
esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges.

 Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladékle-
rakásnak minősül, mely szabálysértési eljárás megindításával jár. A közterületre kihelyezett lomot szállítják el!


