
Terdikné Trifuj Dóra EFOP munkatárs: 
– Telefonon tartották egymással a kap-
csolatot, ahogy az imént kiderült, s így 
irányították egymást a városba.
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 – A járványhelyzet szerencsés alakulása miatt megszű-
nik az önkormányzati tesztelés. Ez jó hír, mert azt jelenti, 
hogy roppant kevés a fertőzött. Ugyanakkor mégis van ön-
kormányzati tesztelés, csak nem a nyírbátoriaknak. Mi most 
az önkormányzati álláspont?

 – Amíg sok volt a fertőzött, amíg a szűréseken sok pozitív 
teszt született, addig nagyon is indokolt volt a tesztelés a vá-
rosban. Mára azt tapasztaltuk az intézményi, illetve a lakossá-
gi teszteléseken, hogy szinte nem lett már pozitív minta. Ezért 
függesztettük fel a tesztelési rendszerünket, ami egyébként 
komoly logisztikával, munkaerő bevonásával is járt. Egyelőre 
csak felfüggesztjük, mert még nem tudjuk, mit hoz a holnap. 
Az intézményi rendszeren belül is csak akkor végzünk teszte-
lést, ha valakinek covidra utaló tünetei vannak. Ahol a rend-
szeres teszteléseket végeztük, minden dolgozó számára biz-
tosítunk még egy vértesztet is, amivel ki lehet mutatni, hogy 
valakinek van-e a szervezetében ellenanyag, vagy nincs. 

Folytatás a 2–3. oldalon.

Nyírbátorban a volt 2-es iskola épü-
letében alakították ki a központi 
menekültszállást. Már az első na-
pokban 20–30 közötti létszámban, 
főként gyerekekből álló csoportok 
érkeztek. Menekülnek a háború elől. 
A véletlen és a szerencse, hogy bi-
zony rokonok, családtagok találnak 
egymásra, hazájuktól többszáz kilo-
méterre, éppen Nyírbátorban. Nagy 
Miklós riportja.

AZ ANYÁK MEGÉRTIK EGYMÁST

 – Felteszem, erre készülnek, hogy 
hasonló esetek többször is előfordulnak.
 TTD: – Egészen biztos vagyok eb-
ben, s bizony ez nagyon megható, meg-
rendítő számunkra is.
 – Az EFOP irodát jelölte ki a város, 
hogy koordinálja a városban a mene-
kültellátást. Mi az első lépés?
 Vitézné Divinyi Andre irodavezető: – 
Van egy központi számunk, s ezen érnek 
el bennünket. Előre tudjuk, hogy mennyi-
en jönnek, illetve milyen a csoport össze-
tétele. Ez azért fontos, hogy a családok 
lehetőleg együtt maradjanak, igyekszünk 
úgy kijelölni a szálláshelyüket. 

Folytatás a 8. oldalon

„A város sikeressége persze, alapvetően annak köszönhe-
tő, hogy gazdaságilag nagyon stabilak vagyunk. Ezt még 
a 2000-es évek elején sikerült itt megteremteni. Ezt ma 
minden nyírbátori tudja és elismeri. Az pedig elég logikus-
nak tűnik, hogy egy, a város irányításához politikailag kö-
zelebb álló kormánnyal nagyobb sikereket lehet elérni” – 
mondja Máté Antal polgármester. A riporter Nagy Miklós.

MINŐSÉGI 
VÁLTOZÁS

A polgármesterekkel együttmű-
ködve, a településeket segíteni és 
a térséget szolgálni kell az ország-
gyűlési képviselőnek. Csak partneri 
kapcsolatot ápolva várható el, hogy 
kialakuljon és megerősödjön a biza-
lom és anyagiakban gyarapodjon az a 
hetvenezer ember is, aki a nyírbátori 
központú országgyűlési választóke-
rületben él. Tóth Viktorral az Egy-
ségben Magyarországért jelöltjével 
Nagy Miklós beszélgetett.

 – Tudom, hogy a megtámadott Uk-
rajna, s a háború elől menekülők miatt 
mostanában többször is megfordult a 
magyar-ukrán határon. Milyen tapasz-
talatokat szerzett?
 – Amikor kitört a háború, rögtön 
megmozdult az ország, s számtalan 
helyről megindult az adományáradat. 
Ezek egy jelentős része éppen az ellen-
zéki vezetésű önkormányzatoktól jött és 
jön ma is. Addig jártunk a határra, amed-
dig azt láttuk, hogy van értelme. Egy idő 
után már az látszott, hogy „túlcsordul” a 
rengeteg és mindenféle adomány, amit 
sem szétválogatni, sem jól raktározni 
sem tudnak. 6–7. oldal
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A NYÍRBÁTORIAK EURÓPÁT VÁLASZTJÁK
Folytatás az 1. oldarról

 – Most, hogy sok ukrajnai háborús 
menekült is jött a városba, nyilván fel-
merült, hogy őket szükséges tesztelni.
 – Miután a határon nem végeznek 
teljeskörű tesztelést, ezért a saját és a 
menekültek védelmében is kötelezővé 
tettük a tesztelést abban a körben. Így 
tudjuk megvédeni a lakosságot is. Ed-
dig egy pozitív esetet, egy kisgyermeket 
szűrtünk ki. Őt, az épületen belül is elkü-
lönítettük. Minden egyes döntésünknél 
azt mérlegeljük, hogy mi a legjobb a város 
biztonsága szempontjából.
 – Nyírbátor a menekültek befoga-
dásában, ellátásában alaposan meg-
előzte a kormányzati intézkedéseket az-
zal, hogy kialakították a menekülteket 
elhelyező központot, felállítottak egy 
szervezetet, biztosítják az ellátásukat, 
továbbá, ha igény merül fel, segítenek a 
munkahelykeresésben is. Az első napok 
tapasztalata alapján nagyon sok mene-
külő befogadására kellett felkészülni. 
Az elmúlt néhány napban Nyírbátorba 
már kevesebben érkeztek, és a koráb-
ban itt megálltak közül is a legtöbben 
továbbmentek.
 – Az elveink nagyon hasonlóak ah-
hoz, amit a covid idején is vallottunk. 
Azaz: alapvetően próbáljuk végrehajtani 
az állam által kitalált eljárásrendet. Egy 
ilyen helyzetben a legfontosabb az ösz-
szehangoltság és a szervezettség. Ezt 
csak kiegészítjük a mi lehetőségeinkkel. 
Ilyen például a tesztelés is. Azt azért meg 
kell jegyezni, hogy a menekülők zöme 
csak rövid ideig marad Magyarországon, 
és mennek tovább Nyugat-Európába, a 
már addig is ott élő rokonokhoz, ismerő-
sökhöz. Pont ez a helyzet okozza, hogy 
igen nehéz a rendszerszerű ellátásukat 
megoldani. Van, aki tolmácsot szeretne, 
van, aki csak egy napot pihenni akar ná-
lunk… összetett a munka. Itt nem lehet 
automatizált folyamatokat felállítani. De 
helytállnak a kollégák.
 – Hogy vizsgázott eddig a város eb-
ben a helyzetben?
 – A város, a városlakók abszolút jó 
szándékkal, segítően viszonyulnak ehhez 
az óriási bajhoz. Ami az önkormányzatot 
illeti, úgy gondolom, mi sikeresen old-
juk meg a ránk háruló feladatot, az állam 

esetében nem mindig tapasztaljuk, hogy 
mindenki pontosan tudná, mit csinál a 
másik szervezet. A civil szervezetek, ön-
kéntesek, magánszemélyek nagy szám-
ban segítenek. Itt azt szeretnénk elérni, 
hogy ez a lendület, ha kell, hosszabb tá-
von is kitartson, hiszen nem tudjuk, hogy 
meddig húzódik el a háború, és jó lenne, ha 
akár egy hónap múlva is lenne önkéntes, 
lenne adomány, lenne közreműködés. Mi 
arra törekszünk, hogy a rendszer átlátha-
tó legyen, azaz mindenki tudhassa, hogy 
az adománya, a segítsége jó helyre jutott. 
Sok adományozó eleve kéri, hogy az ő sze-
mélye ne kerüljön nyilvánosságra.
 – Jó, hogy a város a lakóival együtt 
ilyen gyorsan cselekedett. De a mostani 
helyzetet látva, nem méretezték kicsit 
túl a befogadó kapacitást?
 – Kétségtelen, hogy most kevesen 
vannak a szálláshelyeinken. Amikor kiala-
kítottuk a befogadó helyet, akkor azt kel-
lett mérlegelni, hogy ezzel meg tudunk-e 
felelni az állami elvárásnak, illetve, hogy 
a városnak se okozzunk a kelleténél na-
gyobb gondot. Ez a bázis, mármint a régi 
2-es iskola ma már államilag kijelölt befo-
gadó hely, meghatározott létszámra. A ki-
használtsága változó. Ma senki nem tudja 
megmondani, hogy 2 nap múlva esetleg 
még ez is kevés lesz-e. Nekünk minden 
eshetőségre felkészültnek kell lennünk.
 – Ezek szerint élelmezésben, tisztál-
kodásban, fekvőhelyben a lehetséges ma-
ximális létszámra is felkészült az ellátás?
 – Természetesen. Pontosan ezért 
döntöttünk úgy, hogy az étkezést az ön-
kormányzati konyhák bevonásával bizto-
sítjuk. Ezt (sem) lehet adományokra építve 
megoldani. Óriási szerencse, hogy az ön-
kormányzatok és a civilek ennyire beleáll-
tak ebbe a kérdésbe, hiszen az állam elég-
gé fejetlennek tűnő kapkodásban volt…
 – Ha áttérünk konkrétan a megszo-
kott városi ügyekre, akkor mindenkép-
pen a költségvetésről beszéljünk. Ha 
semmi nem jönne közbe, akkor ez az idei 
év pénzügyileg szilárdnak tetszett. Tény-
legesen is lehet jó éve a városnak 2022?
 – Ez az év biztosan a szomszédban 
zajló háború hatásaitól terhelt lesz szerte 
a világon, így sajnos Nyírbátorban is érez-
ni fogjuk. Egészen biztos, hogy a nemzet-
közi piacokat is erősen meghatározza 
majd ez a háború, azaz gazdasági hatása 

mindenképpen érezhető lesz. Ez kihat az 
itt működő vállalatokra is. Ez komoly bi-
zonytalansági faktor. Az elszabaduló árak 
is alaposan befolyásolják az évünket. Ezt 
minden városlakó a saját pénztárcáján is 
érezheti nap mint nap.
 – Mit gondol, hogy a „bebetono-
zott” költségvetési tartalékhoz hozzá 
kell majd nyúlni?
 – Nagyon szeretném, hogy a még 
növekvő működési költségek se vigyék el 
a fejlesztésekre elkülönített forrásainkat. 
Nem szabad a jövőt feláldozni. Azt szin-
te biztosra veszem, hogy valamekkora 
részt persze, a napi működésre majd fel 
kell használni, de az is igaz, hogy nagyon 
feszes, takarékos és célszerű költségve-
téshez ragaszkodom. Sok beruházás, fej-
lesztés indul, kezdődik idén. Ezek között 
van olyan, ami már nem tolható tovább, 
mert támogatásból és határidőre meg 
kell oldani. Ilyenek a városközpontban az 
útépítések, a zöldfelületi rekonstrukciók, 
az Inkubátorház bővítése, a helyi terme-
lői bolt építése, a már két éve halogatott, 
de 2022-re beütemezett járdaépítések. 
Egészen addig visszük ezeket, amíg még 
kezelhetőnek látszik a költségvetésünk 
oldaláról is. Nagyon reménykedünk ben-
ne, hogy az építőanyagárak már nem 
növekednek olyan drasztikusan. Haladni 
kell a csapadékvíz-elvezetésben is. Ab-
ban biztos vagyok, hogy az uniós projek-
tek nem állnak le. Egészen biztos vagyok 
benne, hogy a következő uniós pályáza-
tokon is jelentős fejlesztésekhez nyerünk 
forrásokat. Ma nem gondolom, hogy az 
idei terveinkből valamit fel kellene adni. 
Nagyon reálisan terveztünk. Talán több-
lettartalék nem lesz idén, de ez nem 
okozhat komoly problémát.
 – Nos, mindezek figyelembe vételé-
vel, mi mutatja majd a sikeres 2022-es 
évet tárgyiasult formában?
 – Az Inkubátorház bővítése már elin-
dult, a helyi termékek bolt elindul, a tör-
ténelmi sétány folytatása megkezdődik, 
a városközpont felújított útjai, zöldfelü-
letek, játszótér a városközponti áruház 
mellett. Több városrészben újítunk fel 
járdákat, a csapadékvíz-problémát is el-
kezdjük megoldani.
 – Egy nézőnk szerint, ha el kell en-
gedni valamilyen fejlesztést, rekonst-
rukciót, akkor az biztosan a vasúton túli 
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terület valamelyik projektje lesz. Jogos 
lehet ez a félelem?
 – Ez tételesen nem így van. Eddig 
is nagyon sok fejlesztés történt azon 
a területen. Az vitathatatlan, hogy inf-
rastrukturális szempontból a város 
legrosszabb helyzetben lévő részéről 
beszélünk. Most is legalább 4–5 pályá-
zatunk van, ami annak a résznek fejlesz-
tését célozza. A ciklus programunkban 
van erről egy ütemterv, amit végrehaj-
tunk. De, mondjuk ki, itt nem csak infra-
struktúrát kell fejleszteni ahhoz, hogy ez 
a rész hasonlatossá váljon, mint a város 
egyéb részei. Ott a magántulajdonú in-
gatlanok állapota, vagy a környezet, a 
szemét is alaposan rontja az ottani álla-
potokat. Ezt pedig nehéz lenne a városra 
fogni. Az ott élőkkel egy partneri kapcso-
latban egy sokkal jobb együttműködést 
kell kialakítani, mint ami korábban volt.
 – Hogy látja, mennyi idő alatt válhat 
ez a terület egy sokkal élhetőbb város-
résszé? Úgy gondolom, az ott élők és az 
a terület, együtt ma az egyik legfonto-
sabb ügye Nyírbátornak.
 – Ha csak az infrastruktúra rendbe-
tételét nézzük, arra kb. 2 milliárd forint 
kell. Ez az önkormányzati rész. Ez utakat, 
járdákat…
 – Mennyi idő alatt?
 – Ha a realitásokat nézzük, akkor 3–4 
év alatt ez megtörténhet. Ebben vannak 
uniós pénzek és van önkormányzati pénz 
is. Hiába van rendben az infrastruktúra, a 
városrész ettől még nem fog felzárkózni. 
Az ottani ingatlanok állapotán ez nem 
változtat, a szemetességen ez nem vál-
toztat, s ez még az ott élők társadalmi, 
vagyoni, jövedelmi helyzetén sem változ-
tat. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Egy 
dolog építeni valamit, és nagyon más do-
log a szemléletet, a gondolkodást meg-
változtatni. Ez legalább 15–20 év. Talán 
egy egész generációnak kell felnőni, és 
másként gondolkodni. Ebben mi csak 
annak tudunk segíteni, aki saját maga is 
partner. Óriási feladat hárul az oktatásra, 
az egészségügyre. Abban is nagy szere-
pünk van, hogy egyáltalán megkeressék 
és megtalálják a munkalehetőséget, a 
rendszeres és folyamatos munkavég-
zést, és ezzel a stabil jövedelmet az ott 
élők is. A feltételeket megteremtettük, és 
ezért fontos, hogy egy olyan együttmű-
ködés legyen végre az ott élő roma társa-
dalommal, ami végre tényleg hozhat egy 
gyökeres fordulatot. Valljuk be, az elmúlt 

időszakban ez nehezen ment. Van már 
erre elképzelésünk, sok ottani szereplőt 
szeretnénk bevonni ebbe a munkába.
 – Nyilván nem lehet igazi változást 
elérni az oktatási rendszer jóval erőtel-
jesebb hatása nélkül.
 – Az oktatás kulcskérdés. S ha ezt 20 
éven keresztül keményen végigvisszük, 
akkor igazi fordulat történik majd. De 
még visszautalok az előbbiekre: előbb az 
eddigiektől egy teljesen más típusú helyi 
érdekképviseletet kell kialakítaniuk, akik 

tudják, hogy mit akarnak, közre is akarnak 
ebben működni, és igénylik a segítséget, 
akik az ott élő emberek érdekeit hitele-
sen tudják közvetíteni, illetve képviselni. 
Ha ez a rendszer működni, kezd, akkor itt 
most megígérem, hogy ez a város nagyon 
sok erőforrást fog erre biztosítani, hiszen 
Nyírbátor jövőjének egyik záloga az, hogy 
ez a társadalmi réteg is aktív közreműkö-
dője és anyagilag biztos lábakon álló pol-
gára legyen a városnak.
 – Az országgyűlési választások ma 
nem megtippelhetők, mert nagyjából 
hasonló esélyekkel várhatja az ellen-
zék és a kormányoldal, hogy milyen 
eredmények születnek április 3-án. Ez 
a város jól fejlődött az elmúlt 20 évben, 
miközben az utolsó 12-ben jobboldali 
kormánya van az országnak és 20 éve 
pedig fideszes képviselője van a térség-
nek. Nos tehát mégis mi a tétje a válasz-
tásnak?
 – A mi városunk tényleg tudott fo-
lyamatosan fejlődni, még a jobboldali 
kormányzás alatt is, de ez nem azért tör-
tént, mert egyébként a képviselő félre-
tette volna a pártszempontjait, és csak a 
város érdekeit képviselte. Persze a város 

érdeke, hogy minden, éppen regnáló kép-
viselővel a lehető legjobban működjön 
együtt. Ugyanez vonatkozik a mindenkori 
kormányra is. A város sikeressége per-
sze, alapvetően annak köszönhető, hogy 
gazdaságilag nagyon stabilak vagyunk. 
Ezt még a 2000-es évek elején sikerült itt 
megteremteni. Ezt ma minden nyírbátori 
tudja és elismeri. Az pedig elég logikus-
nak tűnik, hogy egy, a város irányításá-
hoz politikailag közelebb álló kormánnyal 
könnyebb megtenni, s talán nagyobb si-
kerrel is kecsegtet. 
 Minden egyes szavazatnak tétje van. 
Muszáj hinnünk a demokráciában, akkor 
is, ha egyre kevésbé látjuk magunk körül. 
Muszáj éreznie minden választópolgár-
nak, hogy el kell menni szavazni, és le 
kell tenni a voksot valaki mellett. Az nem 
kérdés, hogy mi azt szeretnénk, ha kor-
mányváltás lenne, szeretnénk, hogy az 
ország más irányba haladjon, mint amer-
re most halad. Azt én biztosra veszem, 
hogy a város is erre szavaz április 3-án. Mi 
az elmúlt 20 évben bebizonyítottuk, hogy 
az a fajta gondolkodás, amit mi képvise-
lünk, sikeres a gazdaságfejlesztésben, si-
keres a városműködtetésben, a szociális 
ellátásban, az oktatási lehetőségeinket 
is igyekszünk jól kihasználni (amennyit 
még meghagytak az önkormányzatnak). 
Egyébként pedig, ha mindent félreten-
nénk, csak azt néznénk, hogy melyik kor-
mány, milyen polcra teszi az önkormány-
zatokat, akkor minden önkormányzati 
vezetőnek az ellenzékre kellene szavazni.
 Minden felmérés szerint a magya-
rok többsége a nyugathoz akar tartozni, 
s ez a kormány egy évtizede a keleti dik-
tatúrák kegyeit keresi. Hallotta valakiről, 
aki, amikor elhagyta az országot, akkor 
Üzbegisztánba vette volna az irányt? Ez 
egy tragédia, ami a mostani irányvonalat 
jelenti. Nekünk euróra van szükségünk 
és nyugati jövedelmekre. Akkor talán ke-
vesebbet vitatkoznánk még a gáz árán 
is. Nem mindegy, hogy osztrák, vagy 
magyar fizetésekből fizetjük a költsége-
inket. Ebben a tekintetben tehát ez egy 
elvi választás. A nyírbátori emberek már 
csak azért is, mert itt nyugati cégek mű-
ködnek, és egyébként is jól tájékozottak, 
pontosan tudják, hogy merre akarnak 
menni a következő 20 évben, ami biztos, 
hogy nem keletre van. Meggyőződésem, 
hogy döntő részben a nyugatos élet re-
ményét és az ellenzéki egységet fogják 
választani.
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OLVASÁS
LÁZ

CSILLAPÍTÁS
– könyvtáros módra 

Helyesírási kéziszótár. Ez fekszik itt 
előttem. Google megnyitva. Használjunk 
mindenféle információforrást, szoktam 
hajtogatni. Mégis teljesen tanácstalan 
vagyok. A lázcsillapítás oké, ezt így írjuk. 
De ha valaki olvasáslázban szenved, és 
azt akarjuk csillapítani? Olvasásláz-csil-
lapítás??? Vagy olvasás-lázcsillapítás?! 
Ez olyan furi. Pedig sokan lázasak ma-
napság. A gyerek hazaviszi, akár egy 
egész család is megfertőződhet. Ez egy 
divatos szó. Ez a fertőződés. Nézzük 
csak, hogy mi történik, ha olvasáslázzal 
fertőződik meg egy család! Van egy tuti 
receptem….

… kislányoknak:

Sári legújabb történetében a gyerekek 
kirándulni mennek az erdőbe.
 Madarakat, gyíkokat, sőt, még mó-
kust is látnak! De jó lenne úgy ugrálni 
ágról ágra, mint a mókusok!
A második mesében Pötyi baba és Puszi 
róka csúnyán összevesznek. Még ját-
szani sem hajlandóak egymással!
 Szerencsére Sári tud egy épp idevá-
gó történetet két kis mókusról, Pötyiről 
és Puszi-musziról...

… nagyfiúknak
Tudtad, hogy bizonyos lottózókban 
gyakrabban nyernek az emberek? Hogy 
2010-ben egy csodapolip megjósolta a 
focimeccsek eredményét? Hogy a NASA 
titokban állatkísérleteket folytat a Mar-
son? Vagy talán mégsem? Ezek persze 

nagyon mere-
dek állítások, 
de nem mindig 
ilyen könnyű 
felismerni az 
álhíreket. Az el-
múlt pár évben 
megsokszoro-
zódott a ránk 
ömlő informá-
ciók mennyi-
sége. Nap mint 
nap olvashatunk, hallhatunk rémes és 
borzongató híreket, hihetetlen ténye-
ket, elképesztő felfedezéseket. Nagyon 
nehéz eldönteni, hogy minek és kinek 
higgyünk – hiszen mindenhez nem ért-
het az ember! De elsajátíthatunk olyan 
gondolkodási formákat, amelyek segíte-
nek megállapítani, hogy mi a hír és álhír, 
a tudomány és az áltudomány, a babona 
és a valódi összefüggés.
 A könyv rengeteg nyelvi és képi hu-
morral, sok-sok példával és vicces kvíz-
kérdésekkel járja körbe ezt a nagyon is 
komoly témát, és bemutatja a tudomá-
nyos gondolkodás alapjait gyerekeknek 
(de felnőtteknek is!). Szól a fake newsról, 
az összeesküvés-elméletekről, az érve-
lési hibákról és a sarlatánságról – mert 
tények igenis léteznek.

… édesanyáknak

Downton Abbey 
igaz története, 
melyet lady Fio-
na Carnarvon, 
High clere Cast-
le úrnője beszél 
el. A helyé, ahol 
a hihetetlenül 
sikeres televízi-
ós sorozatot is 
forgatták. Lady 
Fiona Carnar-
von 2001-ben lett High clere Castle úrnő-
je. Az azóta eltelt esztendők alatt teljesen 
elbűvölte Highclere gazdag története és 
azok a rendkívüli emberek, akik az évszá-
zadok során itt éltek.
 Egy személy különösen megragadta 
Fiona képzeletét – lady Almina, az ötödik 
grófné. Almina a bankmágnás Alfred de 
Rothschild törvénytelen gyermekeként 
született. Az egyetlen lánya volt, akiért 
a férfi rajongott. Tizenkilenc éves korá-
ban ment nőül Carnarvon ötödik gróf-

jához, mérhetetlenül nagy hozományt 
víve a házasságba. Az élet Highclere-ben 
kezdetben fényűző, ötszáz fős foga-
dások szédítő forgatagát jelentette, és 
alkalmanként még királyi látogatójuk is 
akadt. Almina nyolcvanfős személyzetet 
felügyelt, melyből sokak családja már 
nemzedékeken keresztül High clere-ben 
szolgált.
 Ám miután kitört az első világhábo-
rú, az élet a kastélyban is örökre megvál-
tozott. A történelem közbeszólt, Almina 
és Highclere személyzete a múlt század 
egyik legviharosabb időszakában találta 
magát. Almina rákényszerült, hogy elő-
ássa bátorsága legrejtettebb tartalékait, 
és így biztosítsa valahogy családja, szol-
gálói és a kastély túlélését.
 Elveszett idők figyelemre méltó tör-
ténete ez. Highclere azonban mindmáig 
fennmaradt, és ezzel a könyvvel bepil-
lanthatunk Anglia egyik legpompásabb 
viktoriánus kastélyának örökségébe és 
történelmébe.

… édesapáknak

Az „Apadoktor 
mindig rendel” 
egy elsősorban 
a gyermekekkel 
kapcsolatos sé-
rülésekkel, illet-
ve leggyakoribb 
m o z g á s s z e r v i 
p r o b l é m á k k a l 
foglalkozó is-
meretter jesz-
tő könyv. Mely, 
bár a gyermekekről szól, de a téma ko-
molysága és összetettsége miatt nem 
kimondottan nekik, hanem az őket gon-
dozóknak, nevelőknek, szülőknek, nagy-
szülőknek... A könyv bár orvos tollából 
született, de kifejezetten laikusok szá-
mára íródott, így a tartalmát tekintve 
nem tankönyv, de nem is mesekönyv, ha-
nem egy tematikusan felépített, érthető 
és olvasmányos módon megírt útmutató.
 Édesapám bundás kenyérrel, Édes-
anyám sült szalonnával orvosolta a 
betegségeimet. Ezek működnek! Jelen-
tem egészséges felnőtt leánygyerme-
kükként. Minden más tesztelés alatt. 
Rátok bízva, Kedves Olvasóink! És ha az 
olvasásláz 8 napon túl is eltart, reméljük, 
a tünetei soha nem szűnnek majd!  

Szláma Gabriella
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TEKINTS REÁNK, SZABADSÁG!

Jelentkezz hozzánk!

MSK Hungary BT  
4300 Nyírbátor, MSK tér 1 · Tel.: +36 42 511 100 
karrier@msk.hu · www.msk.hu

Kezdje a karrierjét az MSK Hungary Bt-nél!  
Ha szeretnél egy megbízható és stabil munkahelyet:

 fBérszámfejtő
 fKontroller
 fÁrkalkulátor
 fSenior beszerző
 fTermékdokumentáció  
 készítő (Gépkönyv)
 fSzoftver BackEnd fejlesztő

 fPLC programozó
 fCAD / CAM programozó
 fElektromos tervező
 fSzerkezetlakatos
 fRaktáros
 fMechanikus szerelő / 
 Elektromos szerelő

Nyírbátor Város Önkormányzata az 
1848–49-es forradalom és szabadság-
harc tiszteletére ünnepi megemléke-
zést rendezett a Kulturális Központban. 
Majtényi Edit műsorvezető köszöntő-
jével és a himnusszal – zongorán ját-
szott Bokotey Beáta – kezdődött a vá-
rosi rendezvény. 
 Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc dalaiból összeállított nép-
dalcsokorral folytatódott a műsor, ame-
lyet Illés Dorka adott elő. A felkészítő 
pedagógus Siketné Bíró Beáta volt. 
Horváthné Karsai Hédi alpolgármester 

ünnepi megemlékezésében elmondta, 
hogy március 15. a megemlékezés mel-
lett a tavaszt és a megújulást is jelenti. 
„A megújulásért azonban tenni kell. Nem 
elég csak azt remélni, hogy jobb idők jön-
nek, és könnyebb lesz a mindennapi éle-
tünk. Nem elég várni, tenni is kell érte. Ki 
kell állni önmagunkért, a közösségünkért, 
a városunkért, küzdeni a céljainkért. Akkor 
is, ha ez olykor nehéz. Hinnünk kell a közös 
célban, hogy Nyírbátor egy olyan európai 
kisváros lesz, mely erős, biztonságos, von-
zó, élhető és szerethető. Egy olyan város, 
amely befogadó és nyitott” – folytatta. 

 Az ünnepi műsort a Leonardo Mé-
dia Akadémia Nyírbátori Tagintézménye 
tanulói adták , melynek címe „Tekints re-
ánk, szabadság!” volt. A műsort Nagyné 
Lőrincz Lilla pedagógus szerkesztette 
és állította színpadra. A városi ünnepség 
a Szózattal zárult.                     Polyák Dézi
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MINŐSÉGI VÁLTOZÁS
A polgármesterekkel együttműködve, a települése-
ket segíteni és a térséget szolgálni kell az országy-
gyűlési képviselőnek. Csak partneri kapcsolatot 
ápolva várható el, hogy kialakuljon és megerősöd-
jön a bizalom és anyagiakban gyarapodjon az a het-
venezer ember is, aki a nyírbátori központú országy-
gyűlési választókerületben él. Tóth Viktorral az 
Egységben Magyarországért jelöltjével Nagy Mik-
lós beszélgetett.

 – Tudom, hogy a megtá-
madott Ukrajna, s a háború 
elől menekülők miatt mos-
tanában többször is megfor-
dult a magyar-ukrán hatá-
ron. Milyen tapasztalatokat 
szerzett?
 – Amikor kitört a hábo-
rú, rögtön megmozdult az 
ország, s számtalan helyről 
megindult az adományára-
dat. Ezek egy jelentős része 
éppen az ellenzéki vezetésű 
önkormányzatoktól jött és jön 
ma is. Addig jártunk a határra, 
ameddig azt láttuk, hogy van 
értelme. Egy idő után már az 
látszott, hogy „túlcsordul” a 
rengeteg és mindenféle ado-
mány, amit sem szétválo-
gatni, sem jól raktározni sem 
tudnak. Miután a nyírbátori 
önkormányzat úgy döntött, 
hogy tevékenyen belép a me-
nekültellátásba, úgy gondol-
tuk, hogy az adományoknak 
jobb helye lesz a városi ellá-
tásban. 
 – Hogy látja, huzamo-
sabb ideig kitart az adomá-
nyozási kedv?
 – Az jól látszik, hogy je-
lenleg is sok helyen és sok 
ember részvételével zajlik a 
gyűjtés, szállítás, segítség-
nyújtás. A budapesti kerületek 
is alaposan kitesznek magu-
kért. Nemrég jelezte Kunhal-
mi Ágnes, hogy a XVlll. kerü-
letből hoznak egy nagyobb 
szállítmányt. Egyébként pedig 
próbálunk segíteni az adomá-
nyozóknak, hogy megmond-
juk, mire van szükség.

 Nagyon felemás érzése-
im vannak a magyar kormány 
hozzáállásával kapcsolatban 
is. Amikor a határmenti tele-
pülésen kérdeztem a polgár-
mestert, hogy ugyan mivel 
segít a kormány, akkor azt 
hallottam, hogy a kormány-
hivatal vezetője látogatta 
meg őket. Megkérdeztem, 
hogy hozott-e pénzt, vagy 
másfajta segítséget, s kide-
rült, semmit. Ehelyett azt 
mondta, hogy zárják be az 
iskolát, és ott alakítsanak ki 
egy menekülteket fogadó 
állomáshelyet. Az oktatást 
majd megoldják később. Mint 
megtudtam, mégis sikerült 
folytatni az oktatást is, de ez 
csak annak köszönhető, hogy 
volt három olyan önkormány-
zati épület a faluban, ahová 
ideiglenesen átirányították a 
gyerekeket.
 – Április 3-án lesznek az 
országgyűlési választások, 
s igaz, hogy 6 jelölt is lesz 
a szavazólapon, de nyilván 
két olyan jelölt van, akinek 
igazán lehet esélye a győze-
lemre. A regnáló kormány-
párti képviselő, illetve ön, az 
egységes ellenzék jelöltje. 
Esetleg van már valamilyen 
mérés, hogy kinek mekkora 
az esélye?
 – Nincs tudomásom ilyen 
mérésről, de azt érzékelem, 
hogy ma lényegesen erősebb 
a kormányváltó hangulat, 
mint 4 évvel ezelőtt volt.
 – Ezt ma kimondják az 
emberek?

 – Határozottan kimond-
ják, hogy kormányváltást 
akarnak.
 – Minden településen 
odamennek önhöz nyíltan is 
az emberek?
 – Ez a fajta nyitottság, 
vagy felvállalása az ellenzéki 
véleményeknek a nagyobb 
településeken az egyértel-
műbb. A kisebb települése-
ken bizony, hogy félnek az 
emberek, s ezért nem nagyon 
mernek nyíltan állást foglalni.
 – Mit lehet tenni, hogy a 
kisebb településeken is bát-
rabbak legyenek az embe-
rek? Ha nem is mennek oda a 
nyílt fórumokon az ellenzéki 
jelölthöz, de menjenek el áp-
rilis 3-án szavazni?
 – Minden településen 
voltam már, és megyek is egé-
szen a választás napjáig. Na-
gyon fontos, hogy minél több 
emberrel tudjunk személyes 
kapcsolatot kialakítani. Ép-
pen ezért állíthatom, hogy 
van félelem az emberekben. 
Ennek okán változtattunk a 
kampánymódszereken. Nem 
nagy fórumokat tartok, hi-
szen mindenki tudja, hogy 
jelen lesz a kormánypárti pol-
gármester megfigyelője, és 
felírja, hogy kik jelentek meg. 
Most tehát utcáról utcára 
járunk. Szakirányú, kiscso-
portos beszélgetéseket foly-
tatunk egy-egy szakterület 
képviselőivel. Hangsúlyt fek-
tetek a konkrétumokra, mint 
a mezőgazdaság, az oktatás, 
az egészségügy, az utak álla-
pota, vagy az idősek ellátása 
és nyugdíja. Pont, mint az 5 
pontból álló programomban 
van. Ezek a konzultációk se-
gítenek elterjeszteni, hogy 
mit szeretnék, illetve itt lehet 
még finomabbra hangolni a 
programomat.
 – Már említettük az 5 
programpontját, az oktatás- 
és egészségügyet, az idősel-

látást, a munkahelyterem-
tést, az utak felújítását és a 
mezőgazdaságot, különös 
tekintettel az öntözés lehe-
tőségének megteremtésére. 
Miért pont ez az öt téma ke-
rült a programjába?
 – Sajnos ezek azok a 
problémák, amelyek a legna-
gyobb figyelemre és támoga-
tásra szorulnak a térségünk-
ben. Ezeket az ajánlatokat 
már korábban megtettük, 
illetve nyilvánosságra hoz-
tuk. Több esetben is konzul-
táltunk, véleményeket és ja-
vaslatokat gyűjtöttünk, hogy 
mi legyen a hangsúlyosabb. 
Nyugodtan mondhatom, 
hogy a végső programot kö-
zösen alkottuk meg a válasz-
tókerület polgáraival.
 – A 33 településen nyil-
ván nem ugyanazok a prob-
lémák. Nyírbátorban például 
majdnem minden rendben 
van, már amit nem a közpon-
ti közigazgatás irányít. De 
azért nálunk is lehet alakítani 
az oktatáson, fejleszteni az 
egészségügyön, és nyilván 
az itteni nyugdíjasok sem 
elégedettek a nyugdíjukkal. 
Ahogy zajlottak a találkozók, 
erősödtek, vagy gyengül-
tek-e a programpontok?
 – Nyilván történtek hang-
súlyeltolódások. Nálunk nagy-
jából rendben az egészségügyi 
ellátás, de például Nagykálló-
ban, vagy Újfehértón már igazi 
problémák merültek fel. Ott 
konkrétan is kérték a terület 
megerősítését. Több helyen 
találkoztunk pedagógusokkal. 
Az általuk javasolt, helyi prog-
ramelemeket is örömmel kép-
viselem.
 – Felteszem, a szakkép-
zés megerősítése is alapve-
tés ebben a körzetben is.
 – Természetesen, és itt 
vetődött fel, hogy legyen elég 
gyakorlati hely is, hiszen a 
városban például korábban 
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több helyen is kaphattak gya-
korlati képzést a szakképzés-
ben részesülő tanulók, s ez 
ma már nincs meg. Mondok 
egy példát, a helyi karosszé-
rialakatos tanulókat a helyi 
vállalkozások bevonásával 
képezték.
 – Más területről is mon-
dana konkrét példákat?
 – Itt van például az út-
hálózat helyzete. Tény, hogy 
van fejlődés, de az is igaz, 
hogy helyenként iszonyatos 
az utak minősége. Évtizede 
járom a térséget, folyamatos 
a kapcsolatom a lakossággal, 
bizony az utak minőségével 
is. Vannak ám furcsa-
ságok. Bálkány-Téglás 
között nagyon rossz az 
út. Kétségtelen, hogy 
Téglás felől elkezdődött 
a felújítás. De csak Bö-
könyig készültek el. A 
rossz nyelvek szerint 
azért, mert Bökönyben 
él Orbán Viktor minisz-
terelnök násza. Bal-
kányig rázkódhatunk 
tovább.
 – Az ön 5 program-
pontja tényleg fontos, 
de ezeket beépítik az 
ellenzéki kormány-
programba is?
 – Nagyon büszke 
vagyok arra, hogy ez a prog-
ram teljes egészében beépült 
a Kelet-Magyarország Prog-
ramba, amit Máté Antal és 
Veres János neve fémjelez. 
Ugyanakkor az említett Ke-
let-Magyarország Program 
pedig az egységes ellenzéki 
program részévé vált.
 – Ez azt jelenti, hogy egy 
kormányváltás esetén en-
nek az 5 programnak a meg-
valósítására számíthatnak 
az itt élők.
 – Az a helyzet, hogy 
nemcsak a választókerület-
re, nemcsak Kelet-Magyar-
országra, de az egész or-
szágra is csak az egységes 
ellenzéknek van programja. 
Tessék keresni programot a 

kormánypárti oldalon! Nincs. 
Igaz, van helyette hatalmas 
pénzeső. Látszik, hogy na-
gyon megijedtek. Próbálnak 
mindenkit megvenni. A nyug-
díjasok eddig semmit nem 
kaptak, vészesen szegényed-
tek, most aztán a 13. havi 
nyugdíjjal szeretnék meg-
venni a szavazataikat. Vajon 
eddig miért nem voltak fon-
tosak az idősek? Meggyőző-
désem, ez nem fog sikerülni. 
 – Emlegette, hogy sok 
utcafórumot tart, és még 
akar is tartani, miközben 
igen egyoldalúnak tűnik az 
utcakép. Tele van minden 

az ellenfele plakátjaival, s 
ez minden kormánypárti 
képviselő esetében így van. 
Önnek nem volt elég pénze 
plakátolni?
 – Nekem összesen 500 
darab plakátom van, abból 
a fajtából, amivel a fidesze-
sek telepakolták magukról az 
országot. Úgy látom, hogy a 
kormánypárti képviselők öt-
ször-hatszor annyi plakátot 
raktak ki.
 – Ez nagyon érdekes 
anyagi kérdéseket is felvet-
het. Már csak a 6.000 plakát 
felerősítése az oszlopokra is 
hatalmas összegbe kerülhet.
 – Egy plakát esetében 
az a kötözőanyag, amivel az 
ellenfelem plakátjait felerő-

sítették, közel 400 forint. A 
munkaerőért nem nagyon 
kellett fizetniük, hiszen sok 
településen a közmunkások a 
település gépkocsijával közle-
kedve szerelték fel. Tettünk is 
ezért feljelentést. Azért ez is 
az állam, vagyis a köz pénzébe 
került. Na, szóval csak a gyor-
skötöző ára is megközelíti a 3 
millió forintot. A plakát pedig 
több 10 millió forint.
 – Ma mekkora kampány-
költséget kap egy jelölt?
 – Mi 5,9 millió forint tá-
mogatást kapunk. Ennyit 
költhetne egy jelölt a kam-
pányra.

 – Az jól látszik, hogy 
anyagilag a kormánypárti je-
löltek nagyon erősek.
 – Ez bizony igaz, ugyan-
akkor én ezzel szemben ren-
geteg személyes találkozót 
szervezek.
 – Mit gondol arról, hogy 
mennyire befolyásolhatná a 
választási hajlandóságot és 
esélyeket, ha nyílt vitát foly-
tathatna a kormánypárti, 
regnáló képviselővel?
 – A kormánypárti képvi-
selő 20 éve nem hajlandó vi-
tázni senkivel. Az utolsó nyil-
vános vitája 2002-ben volt a 
városi sportcsarnokban. Az-
óta semmilyen meghívásnak 
nem tett eleget. Többször is 
hívták, soha nem ment el.

 – Ön szívesen vitatkoz-
na a kormánypárti ellenfelé-
vel?
 – Természetesen kifeje-
zetten fontosnak tartanám 
az élő vitát. Fontos, hogy 
tudja mindenki, mit várhat el 
valakitől, mint képviselőtől, 
ha rá szavaz. Én ülök elébe.
 – Nos, bízzunk benne, 
hogy ez a vita létrejön. Ha 
visszatérünk a programra, 
és kiemeljük a munkahely-
teremtést, akkor esetleg azt 
mondhatják majd, igaz ez, 
de persze megint Nyírbátor-
ban fejlesztenek.
 – Ebben a választóke-

rületben van két-há-
rom nagyobb település. 
Ilyen például Nagykálló 
és Újfehértó is.  Nagy-
kállóban több, mint 
10 éve van ipari park. 
Láthatjuk, hogy a kor-
mánypárti képviselőnek 
nem volt ereje, kedve, 
hatása arra, hogy se-
gítse ezt a várost, hogy 
ezer számra jöjjenek 
létre munkahelyek. Ez 
azért mutatja, hogy mi-
ben kell a változás. Új-
fehértón még ipari park 
sincs. Ezek a települé-
sek alig-alig fejlődnek. 
Ugye látszik, hogy miért 

gondolják egyre többen, hogy 
ideje változtatni.
 – Ez azt jelenti, hogy 
amikor munkahelyterem-
tésről beszél, akkor a vá-
lasztókerület konkrét hely-
színeire gondol, és nem 
feltétlenül Nyírbátorra?
 – Meggyőződésem, hogy 
most Nagykállóban, Újfehér-
tón, Balkányban és Nyírlugo-
son van szükség új munka-
helyekre. Ezért kell gőzerővel 
dolgozni, s ezt kell támogatni. 
Nyírbátorban már olyan erős 
a gazdaság, hogy ez automa-
tikusan is fejlődik, a várossal 
harmonikusan együttműkö-
désben. Ez lehetne a minőségi 
változás és az előrelépés en-
nek a hetvenezer embernek.
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Folytatás az. 1. oldalról

Mielőtt belépnek az épületbe, covid-
ra teszteljük az érkezőket, majd felve-
szünk egy regisztrációs adatlapot. Egy-
részt tudni akarjuk, hogy ki van nálunk, 
másrészt, ha érdeklődnek valaki után, 
akkor tudjuk, hogy nálunk van-e, vagy 
sem. Ilyenkor azt is megkérdezzük, hogy 
mennyi ideig szeretnének maradni, illet-
ve, hogy van-e aki, akár munkát is vállal-
na a városban.
 Dr. Fülöp Enikő 
osztályvezető PH: – 
Az első körben már 
Ukrajna keleti részé-
ről, közvetlen a há-
borús területekről ér-
keztek a menekülők. 
A baptista szeretet-
szolgálattal kerültek kapcsolatba, ahol 
ajánlották a várost, illetve konkrétan ezt 
a szálláshelyet.
 – Sikerült-e teljesen berendezni 
ezt a szálláshelyet?
 Dr. FE: – Nagyon gyorsan elkészül-
tünk, két szintet rendeztünk be a me-
nekültek fogadására. Az iskola udvarán 
felállítottunk egy sátrat is, hogy először 
ott álljanak meg az emberek. Ott végzik 
el a covid tesztelést is. Később jó lesz 
közösségi helynek is.
 – A lakosság, a cégek és társadalmi 
szervezetek alaposan nekibuzdultak, 
ami az adományozást illeti. Mi mindent 
kapott ez a központ?
 Dr. FE: – Összeállítottunk egy listát, 
hogy mire van szükségünk, de persze 
azért sok mást is hoznak, adnak az em-
berek. Nagyon erős a segíteni akarás. 
Főleg ágyneműre, párnára, lepedőre 
volt szűkségünk. Ami óriási segítséget 
jelent, az a mosógép. Arra nagyon nagy 
szükség van ennyi ember ellátásakor. 
Ehhez kapcsolódva 
kellene még ruhaszá-
rító, törülköző, lepe-
dő, takaró.
 – Érzelmileg, 
hogy bírják ezeket a 
traumákat?
 Terdikné Tri-
fuj Dóra: – Nagyon 

megrázó, és sokszor okoz erős meg-
rázkódtatást. Itt nagyon kell a szociális 
érzékenység. Korábban a gyámhivatal 
kötelékében voltam, van már tapasz-
talatom az emberekkel való kapcsoltok 
kialakításában.
 – Mi a tapasztalata, mennyi idő 
kell, hogy egy kicsit megnyugodjanak 
ezek a földönfutóvá vált emberek?
 TTD: – Kell hozzá idő, és érezniük 
kell a segítő szándékunkat, esetleg egy-
egy ölelésre is szükségük van. De ezeket 
itt megkapják.
 – Amikor megérkeznek, mi az első, 
amit kérnek?
 Vitézné Divinyi 
Andrea: – Természe-
tesen, hogy fogadjuk 
be őket, hogy végre le-
gyen egy biztos fedél a 
fejük fölött, hogy kap-
janak egy ágyat, ahol 
lefekhetnek. Sokan 
40–50 órákat utaznak 
egyfolytában. Na és 
persze ennivalót szeretnének és mosa-
kodási lehetőséget is kérnek.
 – Felteszem, sok menekülő csak 
ukránul, vagy oroszul beszél. Hogy 
tudnak velük kommunikálni?
 VDA: – Szerencsére vannak ön-
kéteseink, akik, ha kell személyesen, 
de telefonon is segítenek abban, hogy 
megértsük egymást. Biztos, hogy szük-
ségünk lesz állandó tolmácsra itt és más 
önkéntesekre is, akik itt a helyszínen 
tudnak segíteni.

 Nedelka Zoltán 
aljegyző PH: – Az 
önkormányzat saját 
költségvetéséből napi 
háromszori étkezést 
biztosít a regisztrált 
menekülteknek. Akár 
többszáz ember el-
látására is felkészül-
tünk. Szükség esetén 
két konyhánkban is főzünk. Eleve úgy 
készültünk fel, hogy akár hétvégén is 
képesek vagyunk nagyobb létszámban 
érkező csoportokat ellátni meleg és hi-
deg étellel. Naponta egy meleg és két 
hideg étkezést biztosítunk.
 – Konkrétan a 2-es iskolába szállít-
ják ki a napi ételt?
 NZ: – Természetesen főként oda, de 
már szállítunk a Hotel Hódiban elhelye-
zett menekülteknek, illetve a sportszál-
lóban menedéket kapott embereknek 
is. Akik magánszálláshelyen vannak, és 
igényelték az étkezést és regisztráltak, 
akkor ők innen vihetik el a napi adagot.
 – Váratlan ez a helyzet nekünk is, 
önök felkészültek az érzelmi részére, 
amivel ez az itteni munka jár?
 Vitézné Divinyi Andrea: – Most azt 
kellene mondanom, hogy profi szakem-
berek vagyunk a szociális munka terüle-
tén, és persze felkészültünk, de az igaz-
ság az, hogy bizony alkalmanként azért 
elsírjuk magunkat. Épp az imént, egy-
más vállán sírtunk egy menekült anyu-
kával. Az anyák megértik egymást.

VÁROSI HÍREK

AZ ANYÁK MEGÉRTIK EGYMÁST
Nyírbátor segíti a háború menekültjeit

dr. Fülöp Enikő

Nedelka Zoltán 
aljegyző

Vitézné 
Divinyi Andrea

Terdikné 
Trifúj Dóra
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UKRAJNA A SZÜLŐHELYEM, A HAZÁM
Változatlanul dúl a harc, és szedi az ártatlan áldozatait Ukrajnában. Az 
emberek százezrei menekülnek. Sokan csupán a puszta életüket, emlé-
keiket viszik magukkal. Az „egy élet munkáját” az orosz agresszió miatt 
talán örökre maguk mögött hagyták. Hullanak a bombák lakóházakra, 
kórházakra, lövik a humanitárius folyosókat. Aki kijutott, főként Len-
gyelországot, illetve Magyarországot célozta meg. Napról napra többen 
jönnek Nyírbátorba, ahol fedelet, élelmet, együttérzést és jó szót kap-
nak. A sportszálló az egyik biztos kikötő a városban. A mindenes Imre 
Mónikát pont úgy hívják, mint aki külön is üzemeltet egy segélyvonalat. 
Nagy Miklós riportja.

 Olya Balagura: 
– Amikor meghal-
lottuk, hogy bom-
báznak, amikor ki-
derült, hogy mégis 
kitört a háború és 
megszűnt a remény 
a békében, a biz-
tonságban, azonnal 
az irataimat vettem 
magamhoz, köztük persze az útlevelet, 
mert az már érződött, nem maradha-
tunk.
 – Semmi mást nem sikerült elhozni?
 OB: – Amikor az életéért fut az em-
ber, akkor nincs idő az „apróságokra”. Az 
élet mellett minden más apróságnak 
tűnik, Átértékelődnek a dolgok halálos 
veszedelemben.
 – Ön még egy nagyon fiatal nő, 
gondolta volna, hogy háború miatt vál-
hat földönfutóvá?
 OB: – Ezt senki, én sem gondoltam, 
hogy a puszta életünkért kell majd fut-
ni. Hajnalban telefonáltak, hogy lőnek, 
bombáznak. Felkaptam az okmányokat, 
és menekültem.
 Lidia Barashuk: 
– A lányom tele-
fonált hajnalban, 
hogy megtámadták 
Ukrajnát az oro-
szok, és háború van. 
Hallottuk a robba-
násokat, és kiderült 
az ijesztő valóság. 
Itt emberek halnak 
meg, lőnek egymásra, eltapossák egy-
mást, nem kímélnek senkit. Sem idő-
seket, sem gyerekeket, sem betegeket. 
Rohantunk le az óvóhelyekre. Leginkább 
a pincékben találtunk menedéket. Mi ki-
jeviek vagyunk.

 – Mit tapasztalt, milyen volt a han-
gulat Kijevben?
 LB: – A civilek, a hétköznapi emberek 
nagyon megijedtek. Az utcák hirtelen tele 
lettek megtömött, emberekkel telepakolt 
autókkal, megrohamozták a szupermar-
keteket… mindenki menekült a városból.
 – Vegyesen, férfiak, nők, gyerekek?
 LB: – Az első napokban még a férfi-
ak is elfutottak, de a kezdeti sokk után 
már csak a nők, gyerekek, idősek. A férfi-
ak maradni akartak, hogy megvédjék a 
várost, az országot.
 – Ön már átélte a II. világháborút, 
s most ismét menekülnie kell, mert 
megtámadták a hazáját az oroszok. Mit 
érez most?
 Halina Tris-
csenko: – Nagyon 
nyugtalan vagyok, 
mert maradtak ott 
gyerekeim, unoká-
im. Aggódom értük.  
Én már nyugalom-
ban szerettem vol-
na élni, hiszen 85 
éves vagyok. Nekem 
van barátnőm Oroszországban. A szom-
szédaim oroszok, akikkel nagyon jól 
voltunk, soha nem veszekedtünk. Nem 
értem, hogy történhetett ez meg, nem 
értem mi lehet az, ami miatt szabad egy 
háborút elindítani. Nagyon féltem, ami-
kor megtámadtak bennünket.
 – Felmerült bármelyikükben is, hogy 
az oroszok megtámadják Ukrajnát?
 Lidia Barashuk: – Soha nem gon-
doltam volna, hogy ez a szörnyűség 
megtörténhet. Mi testvéri kapcsolatban 
vagyunk az orosz emberekkel. Moszkvá-
ban barátaink vannak, Oroszországban 
rokonaim élnek. Elképzelni nem tudtam, 
hogy egyszer ránk támadhatnak.

 – Mit gondol, Kijev ki fog tartani?
 LB: – Nagyon erősen bízom benne, 
hogy a főváros kitart. Mi is szeretnénk 
majd visszatérni. A teljes életünket ott-
hagytuk. Kitartanak, és ezzel a háború-
nak is vége lesz. Mi 6 napig voltunk a 
pincében. Elfogyott az ennivaló, s akkor 
vittek ki bennünket a pályaudvarra. Ak-
kor már hullottak a bombák.
 – Egy háború elől menekült 85 éve-
sen. Mit gondol, hazajuthat még valaha?
 Halina Triscsenko: – Nagyon remé-
lem, hogy vége lesz a háborúnak, és még 
életemben haza tudok menni.
 – Hogy látja, mennyire elszántak 
az ukrán emberek, hogy megvédjék a 
hazájukat?
 HT: – Ha kapunk segítséget Euró-
pától, akkor az ukrán emberek megál-
lítják az orosz katonákat. Elszántak, és a 
végsőkig harcolni fognak.
 – Lidia! Mivel foglalkozott Kijevben?
 Lidia Barashuk: – Kozmetikus va-
gyok, egy szalonban dolgoztam, de nem 
hiszem, hogy a háború után az lesz a 
legfontosabb dolga az embereknek, 
hogy kozmetikushoz menjenek. Egyál-
talán, ki tudja, hogy a szalon, de akár a 
házunk megmarad-e.
 – Az édesanyja megélte a II. vi-
lágháborút, a lánya vajon békében fog 
megöregedni Ukrajnában?
 LB: – Az biztos, hogy olyan életünk 
már nem lesz, mint a háború előtt volt, 
de ha jön a béke, akkor képesek leszünk 
felépíteni egy új, egy más életet. S ebben 
a lányomnak is szerepe lesz, öregkoráig.
 – Biztos benne, hogy megmarad 
Ukrajna?
 LB: – Abban biztos vagyok, hogy az 
országunk, a hazánk megmarad. Persze 
kell hozzá Európa segítsége.
 – Mit gondol a jövőről?
 Olya Balagura: – Győzni fogunk, és 
visszamegyek a hazámba. A férjem Ki-
jevben maradt, hogy védje az országun-
kat. Ukrajnáért harcol mindenki.
 – Miért akar visszamenni?
 OB: – Ukrajna az én szülőhelyem, az 
én hazám.
 – Lesz elég erő a hazájának, a váro-
sának, s egyáltalán önnek is újrakezdeni?
 Lydia Barashuk: – Az a szólás, hogy 
Jézus ad erőt, új napot és végül minden 
jó lesz.

Olya Balagura

Halina Triscsenko

Lidia Barashuk
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TAVASZKÖSZÖNTŐ
 
A Nyírbátori Fúvószenekar és a Bátor Mazsorett Egyesület közös műsorát lát-
hatták és hallhatták 2022. március 5-én a Nyírbátori Kulturális Központban. 
 A rendezvény elején Máté Antal polgármester elmondta: a koronavírus miatt átren-
deződött az elmúlt két évben az egyesületek élete, így a zenekaré és a mazsoretteké is. 
A 2020-as Újévi koncert után megállt az Újévi koncertek képzeletbeli számlálója. A két 
együttes az idén január első napjára tervezett fellépés repertoárját mutatta be a Tavaszt 
köszöntő koncerten a nagyérdeműnek. Megszólaltak többek között magyaros zeneszá-
mok, szamba, foxtrott és operettslágerek. A fúvószenekar két nyírbátori ősbemutatót is 
játszott: a Karib-tenger kalózai filmek legújabb melódiáit és a The Great Race című da-
rabot. A mazsorettek bemutatták sikerszámukat, az Írtáncot. Dixie és charleston stílusú 
dalokra pörgős táncokat láthatott a közönség. A mazsorett boton kívül színes szalagok-
kal és pomponokkal is táncoltak a lányok, valamint egyik kedvencüket, a világító botos 
műsort is előadták. A koncerten közreműködött Böjte Sándor magánénekes is. A zena-
kart vezényelte Fazekas Mihály és Kasellák Zsolt. A mazsorett csoportot felkészítette 
Kovács-Balla Erika, Kovácsné Molnár Nóra és Polyák Dézi.

Polyák Dézi 
Bátor Mazsorett Egyesület

VÁROSI HÍREK

RÉGI ÁLOM VÁLT VALÓRA
Elektromos autót vásárolt a Nyírbátori Kerekerdő Óvoda. A tisztán 
elektromos üzemanyagú járművel végzik az ételek kiszállítását a kony-
ha és a székhely- illetve tagintézmények között. A környezetbarát jár-
mű költségét az intézmény saját megtakarításából finanszírozta.

Pappné Takács Ildikó intézményvezető elmondta: 2021 szeptembe-
rében a konyha a Kerekerdő Óvodához került. Hozzátette, a gépjármű-
vet a szabványoknak és 
a törvényeknek megfe-
lelően át kellett alakíta-
niuk, hogy ételszállítás-
ra alkalmas legyen. Az 
elektromos autó vásár-
lásakor az intézmény 

vezetése a költséghatékonyságot vette 
figyelembe. Ezzel az új járművel régi ál-
muk vált valóra.

Polyák Dézi

90 ÉV, 
EZ MÁR SZÉP!

Örömteli hagyomány, hogy a 90. életévü-
ket betöltött nyírbátoriakat a város veze-
tői személyesen is felköszöntik. Március 
elején Takács Jánosnét és Zelizi István-
nét köszöntötte 90. születésnapján Máté 
Antal polgármester. 
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VÁLASZTÁS 2022
Április 3-án országgyűlési választásokat 
tartunk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
6. számú (Nyírbátor) választókerületében 
hat egyéni jelölt indul a választáson. Ők a 
következők:

1. Koroknai Zsolt 
Normális Párt

2. Polyák Csaba 
Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt (MKKP)

3.  dr. Simon Miklós
Fidesz-KDNP

4. Szathmári Lajos 
Mi hazánk

5.  Tóth Viktor
Demokratikus Koalíció (DK),
Jobbik, Momentum, 
Magyar Szocialista Párt (MSZP),
Lehet Más a Politika (LMP),
Párbeszéd

6.  Czakó Zoltán
Megoldás Mozgalom (MEMO)

MEGHÍVÓ
Jótékonysági bált rendez a Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium 
és Általános Iskola Nyírbátori Tagintézménye április 9-én, szombaton 19 órai kez-
dettel a Nyírbátori Kulturális Központ épületben (Szabadság tér 8.), melyre szeretet-
tel vár minden érdeklődőt. Fővédnök: Máté Antal polgármester.
 A belépőjegy ára 5.000 forint, támogatói jegy 2000 forint. 
Információ: Szentvér u. 20., telefon: 06-30/319-3742, e-mail: elmenysuli@gmail.com.
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lényegi megváltoztatása nélkül – 
szerkesztett, rövidített formában közölje.

A női kézilabda nyírbátori története sajátos hullám-
vasúthoz hasonlít. Sokáig játszottak a megyei I. osz-
tályban, az NBII-ben, sőt, egy időben közel kerültek 
az NBI/B-hez is. Időnként pedig egyik osztályban 
sem szerepeltek. A folytonosságot néhány társával 
együtt Forgács Vilike jelentette. 

FORGÁCS VILMA – VILI

1958. április 3-án született 
Nyírbátorban. Családi neve az 
idősebb szurkolókban szép em-
lékeket ébreszt, hiszen édesapja 
– Forgács 
László, Ta-
csi – a nyír-
bátori foci 
egyik kivá-
lósága volt. 
Felhőfeje-
sei Kocsist 
idézték. Rokonságának másik 
ága, a Pásztor család szintén 
szorosan kapcsolódik Nyírbátor 
sportjához. Pásztor Jancsi kivá-
ló futballista volt, Mária és Géza 
pedig a nyírbátori kézilabdasport 
ikonjai. Vilike semmiképpen nem 
kerülhette el a sportot. Az álta-
lános iskolában – mint oly sok 
mindenkinek – Ballóné Juci néni 
volt a testnevelője. Számomra 
is meglepő módon ekkor még 
atletizált. Gyors volt és rugal-
mas, az iskolai versenyzésen túl 
Gacsályi János bácsi is szeretett 
volna belőle atlétát nevelni.
 Az igazi fordulat a gimnázi-
umban következett be. Testne-
velője az a Bücs Jánosné lett, aki 
maga is nagyszerű kézilabdázó 
volt. A gimnáziumban ő volt a 
szőke Kati néni, mivel volt barna 
is (Vasné). Az már a kezdeteknél 
kiderült, hogy van érzéke ehhez 
a csodaszép játékhoz, szóval 
nem volt fakezű, nem kellett 
surcot kötnie a labda átvéte-
lekor. Már elsős korában tagja 
volt a gimi csapatának, pedig 

nem akárkik játszottak ott. Csak 
néhány név a teljesség igénye 
nélkül: Erdei Joli, Kecskés Ani-
kó, Svecz Mária, Sárga Erzsi, 
Takács Böbe, akik felnőttként 
is nagyszerű játékosai voltak 
az NYBSC-nek. A gimnázium jó 
utánpótlás bázisa volt a városi 
egyesületnek.
 Persze, mint a legtöbb diák, 
ő sem volt ellensége a huncut-
ságoknak. Még játékos korom-
ban egy ideig edzőjük voltam. 
Idegenbeli meccsre készültünk, 
együtt a csapat a Kakukk előtt, 
Vilike sehol. Fülest kaptam, 
megkerestem. Barátnőivel egy 
deszkabódéban szívták a ci-
git. A füstfelhő túlszárnyalta 
a BÓNI gyárkéményét is. Nem 
fogtam vissza magam. Javára 
szóljon, hogy szó nélkül futott a 
csapathoz. 
 A BSC-ben csapattársa 
volt még Bánki Joli és Vasvári 
Erzsi is. Az egyik mérkőzésen a 
felugrás utáni talajfogás súlyos 
térdsérülést okozott neki. Ez 
kritikussá tette további pálya-
futását is, hiszen a tanárképző 
főiskolára készült földrajz-test-
nevelés szakra. Ott pedig köz-
tudottan nagy szerepük van a 
fizikai képességeknek. A felvé-
teli szerencsére sikerült, Sallai 
Ernő irányításával pallérozódott 
tovább. Ernő a megye kézilab-
dasportjának kiemelkedő egyé-
nisége volt. Mind a testnevelő, 
mind az edzőképzésben kima-
gasló teljesítményt nyújtott. 

Vilike sérülése után már nem 
tudta azt a szintet teljesíteni, 
amire adottságai révén képes 
lett volna. Főiskolai tanárai kö-
zül kedves szavakkal emlékezik 
Molnár Istvánra is, az országos 
hírű atlétikai szakemberre. Ő 
gyakran zongorázott a „hernyó-
ban” (atlétikai csarnok), s mo-
solyogva tartott a hallgatóknak 
gatyarohasztó edzéseket.
 A főiskolán jött össze férjé-
vel, Petrikovics Lajossal. Nya-
ranként munkát vállaltak, hogy 
kiadásaik fedezetét előteremt-
sék. Pincérked-
tek, gyümölcsöt 
szedtek.
 D i p l o m á -
zás után rögtön 
hazajött az 1. 
sz. iskolába. Egy 
évig volt nap-
közis nevelő, 
majd szaktár-
gyait tanította. 
Célja volt, hogy 
minél több ta-
nítványával sze-
rettesse meg a 
sportot. Emellett persze kitűnő 
versenyeredményei is voltak. 
Sári Jóska, Tóth Marci, Albecz 
Bence is tagja volt annak az öt-
tusa csapatnak, amely országos 
bajnokságot nyert. Sportember-
hez méltó korrektséggel mond-
ja, hogy ebben része volt Ispán 
Sándornak, Munkácsi Tamás-
nak és Gyenes Józsefnek is. Ké-

zilabdás tanítványai közül Pataki 
Matild, Huszti Csilla és Salánki 
Emese NBI/B-s játékos lett. 
Első igazgatója Meggyesi Gyula 
volt, akit Takács Gábor váltott az 
igazgatói székben. Vilike jó szív-
vel emlékezik rájuk. 2008-tól a 
református iskolában tanított. 
Gyerekként a dohánybeváltó 
egyik lakásában laktak – édes-
apja ott dolgozott –, később a 
Szőlő utcában építkeztek szülei. 
Alig hiszem, hogy a nemrég még 
cserfes kislány ma már nyugdí-
jas. A Fáy utcában lakik, a régi 

családi ház fia, II. Lajos otthona 
lett. Tündéri unokája tölti ki a 
mindennapjait, aki a jelek szerint 
átvette a család feletti hatalmat. 
Úgy látszik, a kislány örökölt va-
lamit a nagymamától, aki szur-
kol a városnak, hogy fejlődése 
maradjon töretlen. 
 Vilikém! Szeretettel ölel: 

Szabó Laci
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Mivel a diákönkormányzat a 
diákok szolgálatában műkö-
dik, így céljait, tevékenységét 
a diákjaink igénye határozza 
meg. A diákönkormányzat 
feladata a tanulók érdekeinek 
képviselete a nevelőtestület-
ben, valamint a diákjogok és 
kötelességek ismertetése, 
elmélyítése. Úgy véljük, hogy 
a diákképviseletnek számos 
erőssége és szépsége van. 
Segít megismerni a demok-
ráciát, bevezet az önkor-
mányzatiság világába.
A DÖK önállóbbá teszi a diá-
kokat, változatosabbá teszi a 
diákéletet. A nebulóink javas-
latai alapján keressük azokat 

az új elemeket, amelyekkel 
még vonzóbbá, tartalmasab-
bá tehetjük rendezvényein-
ket. A tanulók több örömöt 
lelnek az általuk szervezett 
programokban, sikerélmény-
hez juttatja mind a progra-
mot előkészítő, mind az ab-
ban részt vevő gyermekeket. 
Határozottan érezzük, hogy 
az alsósok képviselete és 
lelkesedése fellendíti a DÖK 
munkáját.     
 Az első diákönkormány-
zati ülésen elfogadtuk az 
éves munkatervünket, majd 
az osztályok által delegált 
képviselők közül megválasz-
tottuk a DÖK elnökét és két 

helyettesét. Örömmel vál-
lalta megbízatását Lehoczky 
Lili 8. osztályos tanuló, va-
lamint két helyettese, Májer 
Dorka és Kóródi Kornél Ede a 
7. osztályból. 
 Hálásak lehetünk ne-
kik, hiszen aktívan vállalnak 
feladatokat, képviselik diák-

társaik érdekeit, ötleteikkel 
segítik a diákönkormányzat 
működését. A képviselők 
rendszerint részt vesznek a 
rendezvényeink megvalósí-
tásában, lebonyolításában. 
Tehát fontos szerepe van a 

közéleti és szabadidős tevé-
kenységek szervezésében. A 
tanévet akkor tekinthetjük si-
keresnek, ha a hagyományos 
rendezvények, iskolánkban 
szokássá vált programok 
mellett új elemekkel is gaz-
dagíthatjuk a mindennapo-
kat. Büszkék vagyunk arra, 

hogy a mi DÖK-ünk megfele-
lő kapcsolatot ápol a pedagó-
gusokkal, az iskola vezetésé-
vel, a diákokkal, az iskolai élet 
minden érintettjével.

ISKOLAI HÍREK

Folytatás a 14. oldalon.

DIÁKÖNKORMÁNYZAT AZ ÉLMÉNYSULIBAN 
A Leonardo Média Akadémia Nyírbátori Tagintéz-
ményében a 2021/2022. tanévben a felső tagozat 
beindulásával egyetemben megalakult iskolánk di-
ákönkormányzata is. Intézményünk apraja-nagyja 
képviselteti magát benne a legkisebbektől a végző-
sökkel bezárva, évfolyamonként két-két tanulóval.

CSIBEAVATÓ A B.I.G.-BEN
Nem mindennapi eseményben volt részünk 2022. feb-
ruár 15-én a Báthory István Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium falai között. Iskolánk teljes jogú 
tanulóivá fogadhattuk a legkisebbeket, az 1. a osztály 
tanulóit. 

Ünnepélyes keretek között feltűztük nekik a csibejelvényt, 
majd a második osztályosok köszöntőjét követően előadtuk 
Kormos István: Vackor elbúcsúzik az óvodától, és iskolás lesz 
című verses meséjét. Majd az igazi klasszikusnak számító kis 

történetet – angol-magyar két tanítási nyelvű osztályként - 
egy kedves kis angol szövegű dallal zártuk. 
 A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot, hogy be-
mutatkozhassanak az iskola alsós kisdiákjai előtt. Előadásu-
kat sok-sok gyakorlás és próba előzte meg, amelyet színvo-
nalas műsorral koronáztak meg. Hálásak vagyunk, hogy ez az 
esemény ebben a rendkívüli, pandémiás időszakban megvaló-
sulhatott.

Angelné Kozma Krisztina
osztályfőnök

 Lehoczky Lili Májer Dorka Kóródi Kornél Ede
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Minden ember tehetséges valamiben. Ki egyet, ki 
többet kapott ebből. Az óvodai, iskolai évek alatt a 
pedagógusoknak a nevelő-oktató munka mellett 
feladata, hogy minden gyermekben megtalálja azt, 
amiben tehetséges. A Báthory Anna Református Ál-
talános Iskola és Óvoda valamennyi nevelője folya-
matosan azon dolgozik, hogy ezt a megkapott talen-
tumot minden gyermekben erősítse és fejlessze.

Évek óta végzek effajta te-
vékenységet. Természetesen 
mint DÖK-öt segítő pedagó-
gus, nem az a célom, hogy 
a diákönkormányzatot irá-
nyítsam, vezessem. Inkább 
szemléletformálást végzek 
abból a célból, hogy a diákok 
képesek legyenek döntése-
ket hozni, véleményüket ki-
alakítani és érvényre juttatni 
a saját, iskolai életüket érintő 
kérdésekben. A vélemények 
ütköztetésével fejleszthetik 
vitakultúrájukat és kommu-
nikációjukat, részt vehetnek 
az intézmény közösségfej-
lesztésében. 

 Hatalmas élmény a gye-
rekekkel tanórákon kívül, 
kötetlenebb légkörben talál-
kozni, beszélgetni, tevékeny-
kedni. Sok diák óriási krea-
tivitással van „megáldva”, jó 

érzés látni, ahogy ez felszínre 
kerül a közös munka során
 Lehoczki Lili DÖK elnök tol-
lából néhány értékes gondolat: 
 „Elnökként kitűzött célom 
az, hogy a tanulók és a taná-

rok közti csapatmunka zök-
kenőmentes legyen. Olyan 
közösséget alakítottunk ki, 
amelyben büszkék vagyunk 
egymás sikereire. Számos 
program valósult meg az el-
múlt félévben. Kezdtük a sort 
a szüreti felvonulással, majd 
folytattuk az őszi rajzpályá-
zattal. Megemlékeztünk a 
legfontosabb emléknapokról, 
teremszépségversenyt, vala-
mint halloweeni és farsangi 
jelmezversenyt hirdettünk. 
A tanév hátralévő részére is 
érdekességekkel szeretnénk 
előrukkolni.”

Kóródiné Tóth Mária 
DÖK-öt segítő pedagógus

Folytatás a 13. oldalról

Számos lehetőséget bizto-
sítunk, hogy szakkörökön és 
tehetséggondozó foglalko-
zásokon felszínre hozzuk, és 
továbbfejlesszük azt. Bene 
Boldizsár iskolánk 8. c osz-
tályos tanulója, kiemelkedő 
tanulmányi munkáját, a ben-
ne megtalált tehetséget már 
alsó tagozatos korában sike-
rült felszínre hozni, és folya-
matosan fejleszteni. Tanárai 
mellett szülei is támogatták 
mindenben. Intézményünk-
ben az óvodától egészen a 
felsőoktatási tanulmányig a 
szülőkkel együtt alapozzuk 
meg a gyermekek biztos tu-
dását, a lelki fejlődésüket. 
Boldizsár esetében a kölcsö-
nös segítségnyújtás meg-

Mindannyian kaptunk talentumot...

PEDAGÓGUSSZEMMEL

történt. Büszkék vagyunk 
arra, hogy az iskolai tanul-
mányait kiválóan teljesíti 8 
éve, emellett évek óta több 
tehetséggondozó szakkö-
rünknek is állandó tagja. En-
nek köszönhetően ismeretét 
megmutatta az Országos 
Logo Versenyeken, a II. Robot 

Exatlon Versenyen, ahol 1. 
helyezést ért el. Számos ma-
tematikaversenyen is kiváló 
eredménnyel végzett. A Zrí-
nyi Ilona Megyei Versenyen 
10. helyezést, az Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimnázium 
által szervezett matematika-
versenyen aranyminősítést, a 
nyírbátori gimnázium Big Tipp 
Online matematikaversenyén 
csapatban 1. lett. Ebben a 
tanévben a debreceni Tóth 
Árpád Gimnázium matema-
tikaversenyén a 2. helyezést 
hozta el, amely 8. osztályos-
ként 100 százalékos szóbeli 
felvételi eredménynek szá-
mít. A jelenleg folyamatban 
lévő levelezős Sziporka, Zrí-
nyi matematika és a Kossuth 
versenyen szintén részt vesz. 
Mindezek mellett az idegen 
nyelv is érdekli, s ezen a terü-
leten is gyönyörűek az ered-
ményei. 
 Iskolai elfoglaltságán kí-
vül szabadidejében a Nyír-
bátori Diákszínpad Egyesü-
let tagjaival újabbnál újabb 
színdarabokat tanul, melye-

ket a városi rendezvényeken 
adnak elő. Számos iskolai 
műsorban is szívesen sze-
repel. Első osztálytól kezdve 
a nyírbátori Alapfokú Művé-
szeti Iskolának is tagja, ahol 
nyolc évvel ezelőtt furulyát 
kezdett tanulni, de 5 éve 
klarinéton játszik. Szomba-
tonként több társával együtt 
kamarazenét adnak elő. Az 
egyházi iskolánkban tanú-
sított példaértékű maga-
tartásáért, szorgalmáért, a 
hitéleti elkötelezettségéért 
Timóteus-díjban részesült 
a 2020/2021-es tanévben. 
Ha mindezen elfoglaltságok 
mellett akad szabad ideje, s 
elmondása szerin van ilyen, 
akkor szívesen kosarazik, ke-
rékpározik, kutyáját sétáltat-
ja, túrázik, síel.
 Bízunk abban, hogy a 
további tanulmányaiban 
szintén sikereket ér el, és 
fejlesztheti a kapott talentu-
mait. A nálunk töltött nyolc 
év alatt pedig sikerült a biztos 
tudást, az ismeretek széles 
alapjait átadni. 

Dankóné Lucsánszki Erika
osztályfőnök

matematika-fizika szakos 
tanárnő  
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Iskolánkban február 17-én, csütörtökön, a farsangi 
hagyomány egy újabb népszokással, a kiszebáb ége-
téssel egészült ki.

A várva várt nap a télteme-
tő hagyomány ápolásával 
kezdődött. Pedagógusaink 
kíséretében, nagy izgalom-
mal vonultak le alsós növen-
dékeink az iskola udvarára, 
ahol saját készítésű csörgő-
ikkel, hang- és zajkeltő esz-
közeikkel űzték el a hideget. 
A közösen készített kiszebáb 

KÜLÖNLEGES TÉLBÚCSÚZTATÓ 
A KÉTTANNYELVŰBEN

HÚSVÉTI HIDEGTÁL
Ajánljuk figyelmükbe a kizárólag 

húsvétra készített 6 fős
(nettó súly: 2100g) hidegtál 

különlegességünket, amelyet most 
17.500 forintos áron rendelhetnek meg.

Húsvéti megrendeléseiket honlapunkon, illetve az alábbi 
telefonszámon 2022. április 11-ig várjuk, kiszállítás 16-án. 

06-30/215-0576

Húsvéti megrendeléseiket honlapunkon, illetve az alábbi Húsvéti megrendeléseiket honlapunkon, illetve az alábbi 
telefonszámon 2022. április 112022. április 11 ig várjuk, kiszállítás várjuk, kiszállítás 

Bővebb információ:   www.somosbt.hu
Húsvéti megrendeléseiket honlapunkon, illetve az alábbi Húsvéti megrendeléseiket honlapunkon, illetve az alábbi 

Bővebb információ:   www.somosbt.huBővebb információ:   www.somosbt.hu Hidegtál

Hidegtál alap 14.500,- Ft 6 fő/tál 
(2000g)

Stefánia, Csemegekaraj, 
Sonkatekercs, Gömbfasírt, Sült 

Csirkecomb

Hidegtál bőség 16.000,- Ft 6 fő/tál 
(2000g)

Stefánia, Csemegekaraj, 
Sonkatekercs, Töltött, Csirkemell, 

Mézesmustáros csirke

Hidegtál extra 17.500,- Ft 6 fő/tál 
(2200g)

Csemegekaraj, Sonkatekercs, 
Töltött Csirkemell, Sóstói tekercs, 
Gömbfasírt, Mézesmustáros csirke

Töltött káposzta 11.500,- Ft kb. 
90db Igény szerint Chafing is igényelhető 

körbehordozásával, majd el-
égetésével a telet, a betegsé-
geket, a bajokat űztük el.
 Közben gyermekeink tél-
űző rigmusokat skandáltak, 
és tavaszváró kedves dalo-
kat énekeltek. Az iskolánk-
ban tanító néptánc pedagó-
gus gitár és dob kíséretével 
színesítette a programot. 

Intézményünk tanulói sza-
lagokra írták le gondjaikat, 
bajaikat, amelyeknek a tűz-
ben elégetésével remélték 
a jó eljövetelét. Igyekeztünk 
felébreszteni a természetet 
téli álmából, és reménykedve 
várjuk a napsütést a szürke, 
hideg időszak után. 
 A délután farsangi ala-
koskodással folytatódott. 
Alsós osztályaink táncos mű-
sorral mutatták be jelmezei-
ket, majd minden osztály fel-
vonultatta a jelmezversenyre 
benevezett Ludas Matyiját. A  

gyermekek örömére a szín-
vonalas jelmezbe öltözött ta-
nulókat a zsűri tortával jutal-
mazta. A farsangi mulatság 
közös tánccal zárult.  
 A nap folyamán tanítvá-
nyaink ismereteket szereztek 
a farsangi népszokások sok-
féleségéről, megismerkedtek a 
farsangi hagyományőrzéshez 
kapcsolódó versekkel, kikiáltó 
dalokkal.
 Maszkok, maskarák, 
hangszerek készítésével fejlő-
dött a kreativitásuk, a problé-
mamegoldó készségük, a szé-
pérzékük, az átélt élmények 
pedig hozzájárultak a közös-
ségi érzés erősítéséhez. 

Nyírbátori Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola



„Az emberiség legfőbb motivációja a szabadság, a valódi énünk kifejezése, és álmaink 
követése korlátozás nélkül a személyes szabadság megtapasztalása érdekében.” Brendon B. 

„Optimista vagyok. Hiszem, hogy jót hoz a jövő. És ha csekély mértékben ehhez én is 
hozzájárulhattam, akkor meg vagyok elégedve.” 
 Kármán Tódor, Szabadság-díjas, gépészmérnök, fizikus, matematikus

Nyitunk a jövőre!  •  Felvi.hu

Diplomázz Nyírbátorban! 
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Zichyné Belinszky Katalin, 
igazgató

Beiskolázási program


