
2019. JÚLIUS 27., SZOMBAT

Megyei körkép 7MAGYARORSZÁG

A pedagógusi, illetve a
polgármesteri pályán
sikereket elért vezetők
kapták a megyei köz-
gyűlés kitüntetéseit.

NyírBOgáT. A jubiláló, más-
fél évtizedes múltra visz-
szatekintő Bogáti Forgatag
szervezői az idei rendezvé-
nyen is hűek maradtak a  ha-
gyományokhoz: az ünnepi
műsor részeként ismét 100
postagalambot engedtek az
égbe a  prominens vendégek,
s ezúttal is itt találtak méltó
gazdákra a megyei közgyűlés
bronz emlékérmei, amelye-
ket kiemelkedő közéleti, köz-
szolgálati tevékenységük elis-
meréseként Seszták Oszkár, a
közgyűlés elnöke nyújtott át
a kitüntetetteknek. Cikkünk-
ben őket mutatjuk be.

Iskolát alapított
Almási Katalin a  Dankó Pis-
ta Óvoda, Általános Iskola,
Középiskola, Kollégium és
AMI igazgatója, Biri község
polgármestere és sok más
közéleti és szakmai szerve-
zet tagja. Pedagógus, szoci-
ális szolgáltatás és oktatás
területen szakértő, vizsga-
elnök. Óvónőként kezdte a
pályáját, majd általános, ké-
sőbb szakiskolában folytatta.
Mindeközben folyamatosan
tanult, képezte magát. Műve-
lődésszervező, szociálpoliti-
kus, közoktatási vezető, majd
ember- és társadalomismeret
szakos tanár is lett.

– A  pedagóguspályán az
édesanyám a  példaképem,
mindkettőnknek szívügyünk

a gyermek, különösen a  rá-
szorulók, a  hátrányos hely-
zetűek, a  romák. Szociális
szakemberként hiszek abban,
hogy a  jó nevelő–oktató
munka, példaadó pedagó-
gusokkal, segít megalapozni
és irányt mutatni azoknak,
akik nehéz helyzetbe kerül-
tek, nem találnak munkát,
vagy épp szakképzetlensé-
gük miatt nem alkalmazzák
őket. Ezért is alapítottuk meg
édesanyámmal 15 éve a  Dan-

kó-iskolát Biriben –  mesélte
Katalin.

A sárkányok földjén
Baracsi Lajosné Fertőszép-
lakon, egy nyolcgyermekes
pedagóguscsalád legkisebb
gyermekeként született.
Édesapja kántortanító, édes-
anyja apácáknál nevelkedett
tanítónő volt. A  Pécsi Tanár-
képző Főiskolán szerzett bio-
lógia–testnevelés szakos dip-
lomát a  válogatott tornász,

majd általános iskolai tanár
lett. A  Nyírbátorból szárma-
zó későbbi férjével a  soproni
egyetemen ismerkedett meg,
végül a  „sárkányok földjén”
alapítottak családot.

– Pályafutásom kezdetétől
önkénteskedtem a Vörös-
keresztnél, 15 évig voltam a
megyei diáksportszövetség
vezetője Bátorban. Később
két edzővel és elhivatott
szülőkkel megalakítottuk a
városban a  Bátori Sárkány

Úszóegyesületet, melynek
a kezdetektől az elnöke va-
gyok, ma már korosztályos
bajnokokat, válogatottakat
nevelünk ki. Egész életem-
ben fiatalokkal foglalkoztam,
igyekeztem felébreszteni
tanítványaimban a  sportsze-
retetet, a  kötelességtudatot
és a tudásvágyat –  mondta el
Baracsi Lajosné.

Vezetőnek választották
Müller Istvánné Mérken szü-
letett, 1979-től két évig Bá-
torligeten és Teremen taní-
tott, majd visszatért férjével
Mérkre, ahol születtek. Majd’
három évtizeden át dolgozott
a helyi általános iskolában,
amelynek egy ideig a vezetője
is volt. 2006-tól önkormány-
zati képviselőként, 2010-től
napjainkig polgármesterként
igyekszik tenni szeretett köz-
ségéért, szülőfalujáért.

PALICZ ISTVÁN
istvan.palicz@kelet.hu

Az idén Csák István (b. 2.), Baracsi Lajosné (b. 3.), Almási Katalin (b. 5.) és Müller Istvánné (b. 6.) vehettek át a megyei közgyűlés elismeréseit Seszták
Oszkártól (b. 4.) FOTÓ: A SZERZŐ

Éremeső „hullott” Nyírbogáton

A rendszerváltás óta vezeti szülőfaluját
A negyedik „bronzérmes”,
Csák István neve mára egy-
beforrt Teremmel. A  község-
ben született, ott is csepe-
redett fel. A  rendszerváltás
óta minden önkormányzati
választáson bizalmat kapott a
település lakosságától, így 29
éve polgármestere a  szülőfa-
lujának.

– Annak idején a nyíregyhá-
zi Szamuely Tibor Kertészeti
Technikumban szereztem
kertésztechnikusi okleve-
let, majd 8 évig a  bátorligeti,
majd az egyesült Bátorliget–
Terem tsz. főkertésze voltam
– emlékezett vissza a  3 gyer-
mekkel és 5  unokával büsz-
kélkedő településvezető.

Hozzátette: nagyobb csa-
ládjaként tekint a  községre,
éppen ezért a  legnehezebb
időkben, minden körülmény
között igyekezett odafigyelni,
megoldást találni az ott élő
emberek ügyeire, gondjaira,
a fejlődés pedig, amelyen há-
rom évtized alatt Terem ke-
resztülment, magáért beszél.

NyírBáTOr. Bútorok és más
berendezési tárgyak kaptak
lángra egy lakóház szobájá-
ban Nyírbátorban csütörtök
este. A  nyírbátori hivatásos
tűzoltók vonultak ki a  Cso-
konai utcai tűzesethez, hogy
megfékezték a lángokat. KM

rOhOD. Falunapot tartanak
augusztus 10-én, szombaton
Rohodon. A program 8 órakor
kispályás labdarúgótornával
indul, 11 órától a  fakanálfor-
gatók „rúghatnak labdába” a
sportpályán. A 15 órakor kez-
dődő megnyitó után Fekete
László és fiai erőművészek,
majd Roberto, Dankó Szilvia,
Bunyós Pityu, az AK26, Burai
Krisztián és a GWM szórakoz-
tatnak, a  késő esti „utcabál”
hangulatfelelőse pedig a Bittó
Duó lesz. KM

NyírBOgDáNy. Nyolcszáz éves
„szülinapját” ünnepli az idén
Nyírbogdány; a jubileumi
falunapon, augusztus 17-én
sztárok sokaságával várják
a kikapcsolódni vágyókat.
14 órakor „befut” a  Zene-
expressz, rajta Fásy Zsüliett,
Fásy Ádám, Csordás Tibi, Kis
Grófo és Krisz Rudi. A  Virá-
gos Nyírbogdány díjátadó
ünnepség után Lil G  & Pola,
Essemm, Marcellina lép szín-
padra, a  legnagyobb „dur-
ranásnak” –  az esti tűzijáték
mellett – Horváth Charlie élő-
koncertje ígérkezik. KM

Horváth Charlie FOTÓ: INTERNET

Tűz pusztított egy
bátori lakóházban

Erőművészek
show-ja Rohodon

Sztárokkal ünnepel
Nyírbogdány

Röviden

Hulladékot és
gazt oltottak
Nyíregyháza. Tiszavasvári-
ban fél hektáron, Tuzséron tíz
négyzetméteren, Mátészal-
kán öt négyzetméteren égett
száraz fű és gaz.

A tiszavasvári önkormány-
zati, a mátészalkai és a kisvár-
dai hivatásos tűzoltók gyors-
sugárral és kéziszerszámokkal
fékezték meg a lángokat.

Tuzséron egy ingatlan ud-
varán égett a  hulladék, ame-
lyet a  záhonyi hivatásos tűz-
oltók gyorssugárral oltottak
el – adta hírül pénteken a me-
gyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság. KM

Közösen keresték a
probléma megoldását

Megyénkbeli, valamint Csehor-
szágból, Macedóniából és Romá-
niából érkezett fiatalok töltöttek
együtt tartalmas napokat Tisza-
ladányban a tiszadobi Heuréka
Regionális Egyesület szervezésé-
ben, a Közös Esély című ifjúsági
csereprogram keretében. A foglal-
kozások fókuszában az állt, hogy a
halmozottan hátrányos helyzetűek
(gyermekotthonban felnövők és
a női nemhez, roma kisebbséghez
tartozók) milyen egyéni és közös-
ségi megoldásokkal, demokratikus
eszközökkel élhetnek a jobb társa-
dalmi érvényesülésük érdekében.
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HIRDETÉS

Csupa 5-ös kupon, 2019
Töltse ki a kupont (csak eredetit fogadunk el), és a
gyermek fényképével és a kitűnő bizonyítvány fény-
másolatával küldje el szerkesztőségünk címére:

Inform Média Lapkiadó Kft. Kelet-Magyarország
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6.
A borítékra írja rá : „Csupa 5-ös”!
Beküldési határidő: 2019. július 31.

Családi név:

Utónév:

Iskola/osztály:

Szülő/gondviselő neve:

Címe:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Szülő/gondviselő aláírása:

Ön Kelet-előfizető? Igen Nem

Akik mindezt elektronikusan szeretnék megtenni: https://www.kelet.hu/csupa5 oldalra
kattintva töltsenek fel egy fényképet a kitűnő bizonyítvánnyal végzett gyermekről, vala-
mint a bizonyítványról, s töltsék ki az ott található adatlapot.

A jelentkezés kitöltésével a szülő/törvényes képviselő hozzájárul, hogy a digitális adatla-
pon feltüntetett, illetve postai úton vagy személyesen behozott gyermekének nevét, fotóját,
címét (csak település), iskoláját az Inform Média Lapkiadó Kft. a Kelet-Magyarország napi-
lapban, valamint annak digitális kiadásában a kelet.hu-n megjelentesse, továbbá a bizonyít-
vány másolatát a kitűnő eredmény ellenőrzése céljából az akció lezárásáig kezelje.

A jelentkezés kitöltésével a szülő/törvényes képviselőelfogadja az Inform Média Lapki-
adó Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) adatvédelmi tájékoztatóját (megtekinthe-
tő a www.informmedia.hu/adatvedelmi-tajekoztató oldalon) és játékszabályzatát (meg-
tekinthető www.kelet.hu/csupa5 oldalon) és hozzájárul ahhoz,
hogy a nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát az Inform
Média Lapkiadó Kft.– hozzájárulása visszavonásáig – saját köz-
vetlen üzletszerzési (reklám) célra felhasználja.

Ide ragaszd
a fényképet!

Csupa 5-ös

Idén is megjutalmazzuk a csupa 5-ösöket!
Reméljük, az idén is sok
diák vitt haza csupa
5-ös bizonyítványt.

Nyíregyháza. Az örömben
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye napilapja is szeretne osz-
tozni, ezért hirdettük meg a
Csupa 5-ös akciót. Ezzel azokat
az általános iskolásokat sze-
retnénk megajándékozni, akik
az egész tanévet szorgalmas
tanulással töltötték, s  kiemel-
kedő munkájuk jutalma nem
is maradt el: kitűnő lett a bizo-
nyítványuk. A kitűnő bizonyít-
vány mellé pedig a  Kelettől a
diákok ingyen belépőt kapnak
a Nyíregyházi Állatparkba
(alsó tagozat) és az Aquarius
Élményfürdőbe (felső tago-
zat), amihez nem kell mást
tenniük, mint befáradni a  Ke-
let-Magyarország szerkesztő-

ségébe, és felmutatni azon ol-
dalt, ahol megjelent a fotójuk.
Arra kérjük tehát a szülőket és a
gyermekeket, hogy küldjék be
(vagy hozzák be személyesen)
szerkesztőségünkbe a  fényké-
pet a  kitűnő bizonyítvánnyal
végzett gyermekről, ehhez
mellékeljék a  bizonyítvány

másolatát, valamint a  Kelet-
ben rendszeresen megjelenő
Csupa 5-ös kupont, kitöltve.

Digitálisan is jelentkezhet-
nek: a  www.kelet.hu/csupa5
oldalra kattintva töltsenek fel
egy fényképet a  kitűnő bizo-
nyítvánnyal végzett gyermek-
ről, valamint a bizonyítványról,

s töltsék ki az ott található adat-
lapot. A  jelentkezéseket 2019.
július 31-én, szerdán éjfélig
fogadjuk, a  fotókból készített
összeállításokat pedig folya-
matosan közöljük lapunkban.
Ha bármilyen kérdése van,
kérjük, írjon a  kelet@kelet.hu
címre. KM
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