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A KirályteleKi csAtA hősi hallottainak emlékére koszorú-
zási ünnepséget szervezett Nyírtelek Város Önkormányzat a Hősi teme-
tőben október 27-én. /7 

„csicsKAKént vAgy szAbAd emberKént élsz?” 
címmel tartott nagy sikerű, teltházas előadást Dr. Csernus Imre október 
15-én – a Nyírteleki Közösségi Ház és Városi Könyvtár szervezésében – 
Nyírteleken. /8

nem zártáK el. Még-
sem zárta el a gázvezetéket 
Orosz Mihály, Kótaj polgár-
mestere az október 16-án a 
nyírteleki gázelosztó-állomá-
son tartott demonstráción. /4

Kereszt- 
áldás 
Nyírtelek Város 
Önkormányzata 
a település 800. 
és a keresztállí-
tás 140. évfor-
dulója alkalmá-
ból felújítatta a 
Tokaji út men-
tén található 
keresztet, me-
lyet november 
1-jén, Kiss Tibor 
római katolikus 
plébános áldott 
meg. /5

Foci Az előítéleteKKel 
szemben Immáron harma-
dik alkalommal vehettek részt 
a nyírteleki fiatalok az OZ Stará 
škola Kanaš civil szervezet jó-
voltából szlovákiai testvérvá-
rosukban, Nagysároson (Vel’ký 
Šariš) rendezett futballtornán, 
mely a „FARE Action Weeks 
2013” akció keretében zajlott. /5
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1956-rA emléKeztünK. Nyírtelek város ünnepi műsorral, 
a Nyírteleki Általános Iskola színjátszó körének előadásával emlékezett 
október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulóján 
a történelmi eseményekre. Az ünnepséget követően emléktábla-ava-
tást tartottak ’56 tiszteletére a Királytelek Vigadó előtti téren. /6-7
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IMPRESSZUM l Nyírteleki Újság, a Nyírtelek Város Önkormányzata által alapított kultu-
rális és közéleti havi lap. Felelős kiadó: NyíR-tEL-SZoL Nonprofit Kft. Szerkeszti a szer-
kesztőbizottság. Főszerkesztő: Kovács László. A levelezési cím: 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 
tel.: 42/210-786. Az olvasói észrevételeket várjuk a nyirtelekiujsag@gmail.com e-mail 
címen is. tördelés: Szentpáli Szabolcs. Nyomda: tóth Imre.

Állatorvosi helyettesítés Nyíregyháza térségében
November 09-10. dr. gonda gedeon 42/441-663, 20/944-0111
November 16-17. dr. bánhidi lászló 30/606-8469; 42/475-546
November 23-24. dr. Poncsák miklós 42/480-022,  30/985-7031
November 30- dec. 1. dr. Fölker Krisztina 30/973-1018

Orvosi ügyelet

Helye:  Központi ügyelet, 
 Nyíregyháza, Szent István u. 70.

telefon:  Felnőtt ügyelet 42/402-377.
 Gyerek ügyelet 42/445-500.

munkanapokon:  Este 6-tól reggel 8 óráig 
 Központi ügyelet, Nyíregyháza.
 Reggel 8 és este 6 között 
 sürgős esetben háziorvosát keresse!

munkaszüneti  A járóbetegek reggel 8-tól este 8 óráig az 
napokon: Egészségházban, Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 48.   
 található ügyeletes orvost kereshetik fel.   
 Innen az orvos beteghez NEM hívható el! 

Este 8 óra után a nyíregyházi központi ügyelethez forduljon személyesen vagy 
telefonon. Fekvőbeteghez a nyíregyházi központi ügyeletet kell hívni.

A Közösségi Ház heti rendje (Állandó foglalkozások)

Klubterem 

Kedd:  8.00-12.00 Falugazdász ügyfélfogadás  
  Rákos Terézia +36-20-25-52-320
  Buzai Csaba +36-30-457-4621
 18. 00-19.00 Y Dance Factory (táncoktatás) 
Csütörtök: 18.00-19.00 Y Dance Factory (táncoktatás) 

Számítástechnika terem

Hétfő: 16.30-19.30 gépkocsivezetői tanfolyam
Kedd:  15.00-18.00 Internetklub
Szerda: 17.00-19.00 gépkocsivezetői tanfolyam 
Csütörtök: 15.00-18.00 Internetklub
Péntek: 16.30-19.30 gépkocsivezetői tanfolyam 

vásárok,  
termékbemutatók, 

tréningek  
hétfőtől-péntekig.

Közérdekű telefonszámok

nyírteleki általános iskola 
– székhely:  
4461, iskola u. 2. 42/525-033 
– telephely:  
4461, Petőfi u. 42. 42/210-007 
intézményvezető: 42/525-029
városi Könyvtár  210-698
Kastélykert Óvoda  
– Petőfi u. 42.  201-022 
– iskola u. 2.  210-030
belegrád 15.  730-920
nyírségvíz  523-600
nyír-tel-szol nonprofit Kft.  210-786

szennyvíz-szállítás  20/3675-726
őrangyal gyógyszertár  210-071
védőnői szolgálat  211-333
Posta  210-091
Polgármesteri hivatal  210-500
rakamaz és vidéke  
takarékszövetkezet  210-026
nyírteleki szociális szolgáltató 
Központ (Puskin u. 2-4.)   
 210-798, 525-002
térségi Hulladék- 
gazdálkodási Kft.  314-976

Köszönet a gazdáknak
n Október 19-én sikeres tettenérés 
történt a Nyírtelek felsősóskúti gyü-
mölcsösben. Ezen a napon az egyik 
gazda telefonon értesített engem, 
hogy illetéktelenek garázdálkod-
nak a szomszéd gyümölcsösében. 
(Reménykedem, ha ehhez hasonló 
esettel találkozik bárki, így fog csele-
kedni.) Kiérkezésemkor kettő darab 
utánfutó almával megrakodva lefog-
lalásra került. Az elkövetőket feltar-
tóztattam a rendőrség kiérkezéséig. 

(Megjegyzem, nem volt könnyű fel-
adat!) A rendőrség hét személyt őri-
zetbe vett és 72 órás vizsgálati fog-
ságba helyezett. Ezúton szeretném 
megköszönni Nagy Lászlónak, Kiss 
Jánosnak, Kovács Tibornak és nejé-
nek a segítséget, hogy ezeket a sze-
mélyeket sikeresen „ki tudtuk vonni 
a forgalomból”. Az alma visszakerült 
a tulajdonosokhoz.

Tódik Gábor
mezőőr

Rendőrségi hírek

n Betörők tartják rettegésben a la-
kótelepen élőket. Különösen a víz-
torony melletti lakótelep otthonait 
„nézték ki” maguknak. Éppen ezért 
a rendőrség is kéri, ha valaki bármi-
lyen gyanús jelet észlel, mely eset-
leg nem tisztességes céllal jár-kel az 
úton, jelezze azt a hatóságoknak, 
vagy írja fel az autó rendszámát. Ké-
rik a szomszédokat is, hogy figyeljék 
jobban egymás lakását. Különösen, 
ha a gazdája nem tartózkodik otthon. 
„Érdemes elgondolkodni, valamiféle 
figyelőszolgálat megszervezéséről 
is!” – vette fel az egyik lakó. Mások, 
utcai kamerák felszerelését támogat-
nák. Szerintünk, lehet előrelátóan 
védekezni, de az a legbiztosabb, ha 
mindenki figyel, s jobban törődik a 
másikkal.

Szerszámokat lopott
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság lo-
pás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indított nyomozást 
egy 17 éves nyírteleki fiú ellen.  A fiatal 
október 17-én egy nyírteleki lakatlan 
családi ház ablakát betörte, bement és 
onnan szerszámokat tulajdonított el. 
A rendőrök a 17 éves fiút elfogták.

Hamar kezdték
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 
tulajdon elleni szabálysértés elkö-
vetése miatt indított eljárást egy 14 
éves nyírteleki fiú és egy 14 éves nyír-
egyházi lány ellen. A két fiatal októ-
ber 24-én egy nyíregyházi üzletből a 
táskájukba és ruházatuk alá elrejtve 
különböző árucikkeket kíséreltek 
meg eltulajdonítani.

Betörők a lakótelepen

Apróhirdetések

Szabolcs-Coop Zrt. 93. sz. Iparcikk üzleténekNOvemBeRi AKció
Kandalló 8 KW 48 990 Ft
Salgó tűzhely 89 990 Ft
Hősugárzó 2000 W 4 490 Ft
Kályha (elektromos, hűtő-fűtő) 29 990 Ft
Fagyasztóláda (Zanussi, 210 l, A+) 78 990 Ft
Hűtőgép (Zanussi, kombi, 132/41) 69 100 Ft
TV LCD LED (Orion, 56 cm) 54 990 Ft
TV LCD LED (Orion, 81 cm) 88 990 Ft
Aszalógép (Zelmer) 11 990 Ft
Porszívó (Samsung 1600W porzsák nélküli) 18 990 Ft
Kávéfőző (Szarvasi) 13 490 Ft
Cruiser kerékpár 41 300 Ft
Elektromos kerékpár 99 990 Ft
Robbanómotoros kerékpár 158 000 Ft

Hitelakció: akár 0% előleggel! Bankkártyát, utalványt is elfogadunk!

TOvÁBBÁ: TűzeléSTecHNiKAi ciKKeK, 
BARKÁcSgépeK, műTRÁgyÁK STB.

Nyitva tartás: H–P-ig: 8–17 óráig Szo.: 8–13 óráig 
Nyírtelek, Arany J. u. 21. Telefon: 42/210-518

A fenti árak 2013. november 30-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek!

eladó! 210 literes fagyasztóláda és egy 260x160-as, drótbetét-üve-
ges előtető kedvezményes áron eladó. Érdeklődni: 42/210-188-as, 
vagy a 06-30/667-5958-as telefonszámon.

Földterület. Nyírteleken kialakuló lakó övezetben 4115 m2 földterü-
let (3 db telek!) eladó, vagy lakás, ház csere érdekel (beszámolok). 
Irányár: 9.5 millió forint. Érdeklődni a 06-20/355-4008-as, vagy a 
06-20/222-1728-as telefonszámon lehet este 19 óra után.
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Felhívás

Halottak napja

Tisztelt ingatlantulajdonos!

November elseje a minden-
szentek, november máso-
dika pedig a halottak. 

n Ezek a napok a halottakra való 
emlékezés ünnepei nálunk, ilyen-
kor az ország legtávolabbi pontjá-
ról is hazalátogatnak a hozzátar-
tozók, hogy az elhunyt szeretteik 
sírján gyertyát gyújtsanak és el-
helyezzék a kegyelet, az emléke-

zés virágait. Nem volt ez másként 
a nyírteleki temetőkben sem.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. október 28. napjától a 
kommunális hulladékot kizárólag

– az ingatlantulajdonos által biztosított 1 db szabvány 120 l-es 
gyűjtőedényből, vagy

– a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésében rögzített űr-
tartalmú és darabszámú szabvány gyűjtőedényből, illetve a szab-
vány gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladék 
esetén

– a Társaságunk emblémájával ellátott, Társaságunktól megvá-
sárolható szürke hulladékgyűjtő zsákból szállítjuk el. 

Egyéb, gyűjtőedénynek használt hordóból, dobozból, zsákokból, 
szemmel láthatóan rossz állapotban lévő hulladékgyűjtő edényből, 
valamint a Társaságunk által a papír- és műanyaghulladék gyűjté-
sére kiosztott zsákokból nem szállítjuk el a kommunális hulladékot.  
A jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően minőségű hulladék-
szállítási feladatellátás és a településük tisztasága érdekében segítő 
közreműködésüket előre is köszönjük.

Nyíregyháza, 2013. október 21.

Tisztelettel:
 
Éberhardt Gábor ügyvezető Petró Árpád ügyvezető
 Észak-Alföldi TÉRSÉG HULLADÉK-
 Környezetgazdálkodási Kft. GAZDÁLKODÁSI Kft.
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ingyenes internet
Free wifi

virágoK Bőséges volt a virágkínálat a Tokaji út mentén a halot-
tak napja alkalmából.
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A képviselő-testület 2013. 
október 1-jei testületi ülésén 
elfogadta a Nyírségi Többcélú 
Kistérségi Társulás 2013. I. félévi 
tevékenységéről szóló szakmai 
és pénzügyi beszámolóját. 

n Döntés született továbbá a Nyírte-
leki Szociális Szolgáltató Központ ke-
retében működtetett gyermekjóléti 
szolgáltatás kálmánházai helyiségé-
nek az ideiglenes átköltöztetéséről. 
Ezzel kapcsolatban a Nyírteleki Szo-
ciális Szolgáltató Központ Alapító 
Okiratának módosításra került sor.

A képviselő-testület ezen az ülésén 
arról is határozott, hogy az 1956-os 
forradalom és szabadságharc tiszte-
letére emlékkövet és táblát állít fel a 
Királytelek Vigadó (Nyírtelek, Arany 
János u. 27.) előtti téren. Az október 
23-ai városi megemlékezés kereté-
ben felavatásra került az ismert és 
ismeretlen hősöknek, áldozatoknak, 
köztük településünk ’56-os áldozatá-
nak, Pécsi Józsefnek is méltó emlé-
ket állító emlékhely.

Arról született döntés, hogy je-
lentős mértékű költségmegtakarí-
tást remélve az önkormányzat az 
E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel 
szerződést köt az önkormányzat és 
intézményei vonatkozásában  2014. 
január 1-től a villamos energia ver-
senypiacon történő vásárlására.

A képviselő-testület arról ha-
tározott, hogy a Kossuth utca 
– Felsősóskúti út – Ipari utakat 
felújítja. Az útszakaszokat érintő 
munkálatokhoz szükséges forrást 

az út-híd keretből biztosítja. Határo-
zat született a Nyírtelek településen 
lévő közlekedési táblák felmérésére 
és szükség szerinti pótlására.

Az október 18-i ülésen Magyar 
László polgármester úr tájékoztatást 
adott arról, hogy  Kótaj település pol-
gármestere által október 16-ára beje-
lentett – Nyírteleket is érintő – gázel-
zárás nem történt meg.

Örömmel értesültünk arról, hogy 
az Új Széchenyi Terv Államreform 
Operatív Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott „Nyírtelek Város 
Önkormányzatának Szervezetfejlesz-
tése” című ÁROP-1.A.5-2013-0129 jelű 
pályázatunkat 21.520.000 Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélték. A 
támogatási szerződés megkötésére a 
közeljövőben kerül majd sor.

Az Alsó-Szabolcsi szennyvízel-
vezetési és tisztítási projekt meg-
valósulási szakaszában Nyírtelek 
város szennyvíztisztító telepének 
és szennyvízcsatorna hálózatának 
kiépítése kapcsán megtörtént a 
munkaterület átadás-átvétel, illetve 
elkezdődött a kiviteli tervek egyez-
tetése.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasó-
kat, hogy a képviselő-testületi 
ülésről készült jegyzőkönyv 
munkaidőben a Nyírteleki Vá-
rosi Könyvtárában (Nyírtelek, 
Petőfi Sándor u. 42.) megte-
kinthető, illetve megtalálható 
az önkormányzat honlapján – 
www.nyirtelek.hu – is.

Önkormányzati hírek

pénzügyi beszámoló

Településünket is érintő vita 
alakult ki a kótaji önkormány-
zat és a Tigáz-DSO Kft. között, 
melynek eredményeként Orosz 
Mihály, Kótaj polgármestere 
kilátásba helyezte, hogy október 
16-án elzárja a gázt, amely Nyír-
egyháza és Nyírtelek települést 
is érintheti.

Közös közlemény
Ezzel kapcsolatban dr. Kovács 
Ferenc, Nyíregyháza polgármes-
tere és Magyar László, Nyírtelek 
polgármestere a következő közle-
ményt adta ki: 

„Megdöbbentő és érthetetlen, 
hogy Orosz Mihály, Kótaj polgár-
mestere a kótaji önkormányzat és a 
Tigáz-DSO Kft. között fennálló jogi 
vitában a nyíregyházi és nyírteleki 
lakosok szolgáltatásának korláto-
zásával kíván nyomást gyakorolni 
a gázszolgáltatóra. Megengedhe-
tetlennek tartjuk, hogy a kilátásba 
helyezett, megítélésünk szerint 
súlyosan aránytalan beavatkozás 
(gázszolgáltatás részleges korláto-
zása) bármilyen hátrányt vagy kárt 
okozzon a nyíregyházi és nyírteleki 
lakosoknak. Ezért felszólítjuk Kótaj 
polgármesterét, illetve a település 
képviselő-testületét, hogy tartóz-

kodjanak a megítélésünk szerint 
jogellenes magatartástól, valamint 
felszólítjuk a Tigáz-DSO Kft.-t, hogy 
gondoskodjanak a gázszolgáltatás 
zavartalan és folyamatos biztosítá-
sáról. Felelős településvezetőként 
minden rendelkezésünkre álló jog-
szerű eszközt készek vagyunk hasz-
nálni a Nyíregyházán és Nyírteleken 
élők érdekeinek védelmében.”

Hogy miről is van szó?
Orosz Mihály az önkormányzat ál-
láspontját ismertetve elmondta: 
a gázvezetéket 1993-ban a kótaji 
önkormányzat és a Nyíregyházával 
szomszédos település lakói közö-
sen építtették mintegy 40 millió 
forintért, hogy végre vezetékes gáz 
lehessen náluk. Később az ország 
egészét érintő gázprivatizáció során 

nem adták el, megtartották tulajdo-
nukat, s szerződés alapján bérleti 
díjat kértek a használatáért. Majd 
miután vita alakult ki arról, hogy kié 
a vezeték, 2007-ben pert indítottak, 
és 2010-ben jogerős bírósági döntés 
mondta ki Kótaj tulajdonjogát.

– A vita azonban ennek ellenére 
folytatódott, végül 2012. szeptem-
ber 28-án az önkormányzat szer-
ződést kötött a Tigáz-DSO Kft.-vel. 
Ebben az áll, hogy a szolgáltató 
2013. október 15-éig használja a ve-
zetéket, közben pedig kiépít egy új 
csatlakozóhálózatot. A cég azonban 
ennek nem tett eleget, és rendszer-
használati díjat sem akar fizetni 
Kótajnak – tette hozzá a polgármes-
ter. – Ezért fordultunk a médiához, 
s határozott úgy a testületünk, hogy 
zárjuk el a gázt itt Nyírteleken. Most 

mégis úgy döntöttek október 16-án 
nyírteleki gázelosztó-állomáson 
nem zárják el a vezetéket, de ha 
nem történik semmi, később sor 
kerülhet a vezeték elzárására. De 
ha kell, Brüsszelig megy a kótaji ön-
kormányzat az igazáért.

 
Tart a per
A Tigáz vitatja, hogy a gázfoga-
dóból kiinduló 3+29 m vezeték a 
kótajaké lenne. Száraz Gábor, a 
cég sajtószóvivője korábban azt 
mondta, folyamatban van a veze-
ték tulajdonjogának megállapítá-
sát célzó polgári per. Ha ez lezá-
ródott, csak akkor rendeződik a 
tulajdonviszony. A szóvivő szerint 
az érintett felek abban állapodtak 
meg, hogy ha ez megtörtént, akkor 
az üzemeltetési díjról a Nyíregyhá-
zi Városi Bíróság dönt majd.

Intézkedtek
Nyírtelek képviselő-testülete a 
szükséges intézkedéseket megtette, 
hogy a település gázellátása min-
den körülmények között biztosított 
legyen. Érdekesség, hogy Nyírtelek 
gázellátása 1978 óta ezen a vitatott 
szakaszon történik. Kótaj irányába 
menő vezeték 1992-ben épült ki, 
erre a vezetékrészre csatlakoztatva. 

mégsem zárták el a gázt a kótajiak!

meglesz az első kapavágás

Nincs lehetőség igényelni

A nyírteleki szennyvízberu-
házás kivitelezési szerződé-
sének megkötését követően, 
október 15-én megtörtént a 
munkaterület átadása. 

n Ezzel párhuzamosan elkezdődtek 
a kivitelezési tervek elkészítésének a 
munkálatai. Az első ütemben azok a 
gravitációs vezetékek kerülnek meg-
tervezésre, amelyek a már meglévő 
rendszerre csatlakoztathatóak. Az 
ígéretek szerint, a tervek jóváhagyá-
sa után – ha az időjárás lehetővé teszi 
–, ez év november második felében 

elindulhatnak a munkálatok is. A 
várható munkálatokról az érintett 
lakosságot a kivitelező és az önkor-
mányzat folyamatosan értesíti.

Tiszalökön is aláírták
Újabb fázisához érkezett az „Alsó-
szabolcsi szennyvízelvezetési és 
tisztítási projekt”. Mint azt lapunk 
múlt havi számában megírtuk Nyír-
teleken szeptember 30-án, most 
október 16-án pedig Tiszalökön 
írták alá a vállalkozói szerződést, 
miután sikeres volt itt is a közbe-
szerzési eljárás.

n A Magyar Közlöny  164. szá-
mában jelent meg a helyi ön-
kormányzatok szociális célú 
tűzifa vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló 
57/2013. (X.4.) BM rendelet.

Sajnálattal vettük tudomá-
sul, hogy a rendelet csak az 

5000 fő lakosságszám alatti 
önkormányzatok számára ad 
lehetőséget ilyen irányú igény 
benyújtására a Belügyminiszté-
rium felé, ez oknál fogva szoci-
ális célú tűzifa osztására önkor-
mányzatunknak a 2013. évben 
nincs lehetősége.
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l Felsősóskúti u. kátyúzá-
sa martaszfalttal 25 tonna 
keret mennyiségig (3600 
m2). l Ipari u. kátyúzása 
hideg aszfalttal és az út 
teljes szélességében mart 
aszfalttal történő terítése 
(1200 m2). l Kossuth u. 
kátyúzása martaszfalttal 
(1050 m2)
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egy felújítás margójára

Közel 40 éve kerültem érintési 
közelségbe a Tokaji úti kereszt-
tel. Az az igazság, hogy mindig 
érdekeltek történelmi emléke-
ink tárgyiasult formái környe-
zetünkben, így szerettem volna 
tudni, ki, mikor állíthatta ezt az 
út menti keresztet.

n Akkortájt orgonával volt körbe 
ültetve, vagy talán inkább benőve 
a kereszt. Széthajtva az orgonahaj-
tásokat, egyetlen számot találtam 
a talapzatán: 1873. Egyből átvil-
lant bennem, hogy ez egy ismerős 
évszám, a kedvenc 100 évig élt 
dédnagyapám születési éve. Azóta 
ehhez a dédnagyapámmal együtt 
született kereszthez érzelmileg is 
kötődöm, őrá is emlékeztet.

Azt tudjuk, mikor állították, de 
arra, hogy ki készíttette, arról az 
eddigi ismereteink szerint nem áll-
nak rendelkezésre írásos emlékek. 

Nagyon nagy valószínűséggel azon-
ban csak a terület akkori birtokosai, 
Dessewffy Gyula (1820-1878) és 
neje báró Sennyei Anna (1821-1879) 
lehettek a kiviteleztetők. Ekkor már 
szolgálta  a híveket a Ferenctanyai 
kápolna (1860 körül készült) és eb-
ben az időben határozzák el, hogy 

Királyteleken templomot építenek. 
(A templomot már haláluk után 
1880. november 22-én szentelték 
fel.) A krónika szerint  1873-ban 
nagy kolera járvány pusztított Ki-
rályteleken, de hogy a járvány és 
keresztállítás között van-e össze-
függés, nem tudjuk.

Száznegyven év hosszú idő, azóta 
6 nemzedék született, az öntöttvas 
kereszt mégis kiállt minden viszon-
tagságot. Sok nemzedék helyezte el 
virágait terméskő alapzatára. Renge-
teg vándort láthatott. Ökrös-, lőcsös 
szekerek, úri hintók, postakocsik ez-
rei bandukolhattak el előtte a bakon 
ülő, magára keresztet vető kocsissal. 
Elvonultak előtte az I-II. világhábo-
rú harci járművei, bakái, huszárai. 
Kereskedők hada hozta-vitte áruját. 
Manapság már naponta több mint 

tízezer autó száguld el a fák között 
megbúvó keresztünk mellett, talán 
észre sem véve létét. A település 
800., a keresztállítás 140. évfordu-
lóján az önkormányzat felújította az 
út menti keresztet, hogy utat mutas-
son, úgy mint tette ezt 140 éven át.

Te, mai Tokaji úti vándor, ha 
meglátod a keresztet, lépj egy kicsit 
a fékre, ne rohanj, ha hited úgy kí-
vánja, vessél keresztet, ha nem, pi-
cit gondolj bele, hová is rohansz!

Lassíts, hogy úgy lásd a melletted 
lévő világot, mint az előtted járó, 
bakon ülő kocsis.

Lassíts, mert gyalogátkelőhely 
következik, és a gyalogos végre-va-
lahára át szeretne jutni az út túlol-
dalára.

Magyar László
polgármester

140 éve mutatja az utat a kereszt
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A cím alapján azt hihetné a 
Kedves Olvasó, hogy új rova-
tot indít az újság „Könnyen, 
gyorsan szlovákul” címmel. 
Megjegyzem, ennek akár 
alapja is lehetne, hisz nem 
is túlságosan rég évtizede-
ken keresztül folyt szlovák 
nyelvoktatás Nyírtelken, te-
kintettel az itt élő lakosság 
nemzetiségi gyökereire. 

n Tanulhatták a nyelvet hajdanában 
azoknak az általános iskolás fiúk-
nak szülei, akik most településün-
ket képviselték szlovákiai testvér-
városunkban, Nagysároson (Veľký 
Šariš). Immáron harmadik alkalom-
mal vehettünk részt vendéglátónk, 
az OZ Stará škola Kanaš civil szer-
vezet jóvoltából egy futballtornán, 
mely a „FARE Action Weeks 2013” 
akció keretében zajlott. A FARE 

hálózatát etnikai kisebbségek szer-
vezetei, szurkolói csoportok, civil 
szervezetek és önkéntes aktivisták 
hozták létre. Céljuk, hogy a labda-
rúgás minden területén - a lelátón, 
a pályán, az öltözőben - küzdjenek 
az emberek közötti megkülönböz-
tetés ellen. A futball népszerűség-
ét felhasználva széles tömegeket 
igyekeznek megszólítani. E nemes 
célhoz megnyerték az UEFA támo-
gatását is. Olyan nagynevű labda-
rúgók álltak arcukat adva program-
juk mellé, mint Messi, Ronaldo, 
Ribéry vagy Figo. Idén októberben 
már nem csak Európában, hanem 
Észak- és Dél-Amerikában is meg-
rendezték az akcióhét eseményeit, 
mely során 50 országban 270 ren-
dezvényen hangoztatják a résztve-
vők, hogy „We are football people!” 

-  „Mi futball-emberek vagyunk!”, 
elutasítva ezzel a diszkrimináció 
minden megnyilvánulását. (www.
fare.org)

A nagysárosi futballtornán részt-
vevők a hangsúlyt a nemzetek kö-
zötti előítéletek felszámolására, 
valamint a roma kisebbséggel szem-
beni megkülönböztetés elutasításá-
ra helyezték. Vendéglátóink két csa-
pattal vettek részt a küzdelmekben, 
melyhez a lengyel testvérváros, 

Grybów fiataljai csatlakoztak. Gyö-
nyörű őszi időben a műfüves pályán 
küzdelmes, de sportszerű mérkőzé-
seket látott a szépszámú közönség. 
A grybówi fiatalok megállíthatatla-
nok voltak és magabiztosan utasí-

tottak mindenkit maguk mögé. A 
második helyért a végletekig kiéle-
zett küzdelem folyt a többi három 
csapat között. Az ezüstérmet végül 
hajszállal a nagysárosi általános 

iskolások szerezték meg a nyírtele-
kiek előtt. Míg a vendéglátók másik 
csapata lemaradt a dobogóról. Kü-
lön öröm számunkra, hogy a torna 
legjobb játékosának a mi fiúnkat, 
Oláh Csabát választották.

Idén a fiatalok találkozója túlmu-
tatott a sporteseményen. Megelőző 
este a Nagysárosi Művészeti Álta-
lános Iskola által szervezett színes 
kavalkádban vehettünk részt. Itt 
megtanulhattuk mire ügyeljünk, 
ha igazán jó profil fotót akarunk 

feltenni a facebookra. Különleges 
technikával üvegpoharat festhet-
tünk, megcsodálhattuk helyi ifjú 
művészek grafikáit, illetve tehet-
séges fiatalokból álló zenekar dalait 
hallgathattuk és az ismert sorokat 
együtt énekelhettük. Mindez jó 
alapot teremtett a fesztelen barát-
kozásra. Előkerültek a nyelvórákon 
tanult angol és német szavak, mon-
datok. Mindez folytatódott más-
nap, a mérkőzéseket követő közös 
ebéden. Itt a csapatok mellett részt 
vettek a bírók, a szervezők és az 

önkéntes segítők, köztük fél tucat 
szemrevaló nagysárosi iskolás lány. 
A futballista fiúk érmeiket hozva 
foglaltak helyet az étteremben. Bár 
az aranyérem nem a nyírtelekiek 
nyakában lógott, a szlovák lányok 
némi pírral az arcukon mégis azt 
kérdezték a szervezőktől: ,,Určite 
si sadnú Maďarskí chlapci za náš 
stôl?!” – „Ugye a magyar fiúk a mi 
asztalunkhoz ülnek majd?!” 

… és akik odaültek ahhoz az asz-
talhoz bronzéremmel büszkélked-
ve: Kovács Norbert csapatkapitány 
és Laczkó Zsolt - 7.a, Szabó Kriszti-
án és Lónárt Patrik - 8.a, Oláh Csaba 
- 6.a, Batta Szilárd és Marcsek Lász-
ló - 6.b osztályos tanulók. Felké-
szítő tanáruk Miklósné Kinyik Éva 
tanárnő volt.

dr. Kerényi Attila

,,Určite si sadnú Maďarskí 
chlapci za náš stôl?!”
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Idén a Királytelek Vigadó 
adott otthont a városi meg-
emlékezésnek. Az ünnepi 
szónok Kovács László, a 
Nyír-Tel-Szol-Nonprofit Kft. 
ügyvezetője volt.  Részletek 
az ünnepi beszédből:

n „1956. október 23-a a világ nagy-
szerű, maroknyi népének történel-
mében fontos dátum”. – kezdte 
mondandóját. „Emlékezni nem csak 
kötelesség, de felelősség is. Fiatal-
nak, idősnek, civilnek és politikus-
nak, távolba szakadtaknak és itthon 
maradottaknak egyaránt. Felelősség 
azért is, hogy meglássuk, mire tanít 
minket 1956. október 23-a. Aki erős, 
kiáll magáért, aki erősebb, kiáll 
másokért is. Mindennap értenünk 
és éreznünk kell ’56 azon üzenetét, 
hogy a vezetőknek akkor is és most is 
komoly szerepük volt/van az esemé-
nyek, a közösségek életének alakulá-
sában” – hangsúlyozta. „Ez a fontos 
szerep nemcsak lehetőség, hanem 
óriási felelősség is, amellyel lehet 
élni, vagy visszaélni. ’56 harcosai 

együtt akartak egyenként szabadok 
lenni. Ma együtt, EGYSÉGBEN azzá 
lehetünk. De csak ha összefogunk. 
Ha egy győz, mindenki győz. Ha egy 
veszít, mindenki veszít! Az emlékezés 
persze HÍD is lehet. Biztonságot adó 
folyosó, mely összeköti a múltat a 
jelennel, így segít tovább a jövőbe. 
Kívánom, hogy ne csak a mai ün-
nepen, hanem a hétköznapokban is 
válasszuk a hidat. Vállvetve halad-
junk rajta közös jövőnk felé” - zárta 
gondolatait Kovács László.

Ezt követően a Nyírteleki Álta-
lános Iskola színjátszó köre ünne-
pi műsorral elevenítette fel a törté-
nelmi eseményeket (műsorukkal 
külön cikkben foglalkozunk).   

A 800 éves a település program-
sorozat keretében, a centenáriumi 
évben Nyírtelek Város Önkormány-
zata a forradalom és szabadságharc 
tiszteletére emléktáblát állított a 
Királytelek Vigadó előtti téren, me-
lyet Magyar László polgármester 
leplezett le. A település első em-
bere avató beszédében szót ejtett 
az emléktábla születésének körül-

ményeiről, hangsúlyozta az össze-
fogás fontosságát, megköszönte 
azoknak a munkáját, akik részt 
vettek valamilyen formában az idei 
október 23-ai rendezvény szervezé-
sében. A történelmi egyházak kép-
viselői: Györfi Mihály, evangélikus 
lelkész, Kiss Tibor, római katolikus 
plébános és Szabó Pál, református 
lelkipásztor szolgálata után követ-
kezett a koszorúzás. A Nyírteleki 
Honismereti és Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület segítségével 
Nyírtelek Város Önkormányzata, 

a város intézményei, az Ősziró-
zsa Nyugdíjas Klub, a belegrádi, a 
nyírteleki, a varjúlaposi Polgárőr 
Egyesület, a Nyírfa Nyugdíjas Klub 
és a nyírteleki Asszonykórus ko-
szorúzott. 

A kellemes, napsütéses októberi 
napon méltóképpen emlékeztünk 
nemzeti ünnepünkre.   

     Fintor Gábor 
kulturális vezető  

,,mindennap éreznünk kell ’56 üzenetét”

1956.október 23-a 20. száza-
di történelem legközelebbi 
emléke, amely még szüleink, 
nagyszüleink múltjának élő 
eseményei közé tartozik. 
A méltó megemlékezésre 
napjainkban már lehetősége 
van az utókornak.

n Mi már hetekkel a megemlékezés 
előtt elkezdtük a készülődést. A 
2013-as tanév elején megalakítot-
tuk a Nyírteleki Általános Iskola 
színjátszó szakkőrét, amelynek 
tagjai (felső évfolyamos tanulók) 
heti rendszerességgel vetik ma-
gukat bele a drámapedagógia és 
az előadó művészet rejtelmeibe.  
Megtisztelő feladatunk a városi 
rendezvényeken való fellépés, a 
megemlékezéseken való részvé-
tel.  Első „fellépésük” az október 
23-a tiszteletére rendezett ünnepi 
műsor volt.  Izgatottan próbáltunk, 
arra készültünk, hogy emlékeze-
tessé tegyük a „szabadság napját”. 
A prózai szövegek és a versek nem 
bizonyultak elegendőnek, így ze-
nei betétekkel és kivetítéssel tettük 
mozgalmassá műsorunkat. A szín-
padkép s a szöveg végül hatásos 
egységgé alakult. 

Elérkezett a tiszteletadás napja.  
Színjátszó csapatunk sokkal ko-
rábban érkezett meg, mint a mű-
sor kezdete. Mindenki izgatottan 
figyelte, amint megtelik a Vigadó 
és ez az izgalom még akkor sem 
enyhült, mikor Kovács László, a 
Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft veze-
tője elmondta ünnepi beszédét. 
Miután Fintor Gábor, kulturális ve-
zető felkonferált minket, már nagy 
bátorsággal léptünk a színpadra és 
magabiztosan, a történelem emlé-
keit átélve, felidéztük a jeles nap 
eseményeit. Mindenki kitett ma-
gáért és felkészülten, komolyan, 
fegyelmezetten adta elő a műsort 
– bár amint mondták: közben azért 
meg-megremegett a lábuk. De jó 
volt a színpadon állni! 

 A közönség elégedettségét a csak 
nehezen megszűnő tapsvihar mu-
tatta – amelyet a hozzátartozók sze-
meinek csillogása megkoronázott.  

Méltóan emlékeztünk közösen 
e nemes napra, gyertyák, virágok 
között meghatódva.

Megelevenítettük az elégedet-
lenség, szabadságvágy, zsarnokság 
elleni küzdelem érzelmeitől fűtött 
ifjú egyetemistáit. Emlékeztünk 
a bátor és merész tüntetőkre, a 
zsarnokság jelképét szimbolizáló 
Sztálin szobor ledöntőire. Tisztele-
tünket tettük a forradalmi kormány 
előtt, mi is kiáltottuk követelése-
inkben a Kossuth-címer visszaállí-
tását, március 15. nemzeti ünneppé 
nyilvánítását. Emlékeztünk arra, 
hogy pár napig semleges állam 
lehettünk, szabad szellemben. 
Felidéztük Nagy Imre szavait, és a 
szovjet túlerővel szembeni egyhe-
tes elszánt küzdelmet. Színpadra 
állítottuk a magyar szabadsághar-
cosokat, akik nem törődve mással, 
– csak a szabadsággal – egyik pilla-
natról a másikra kezükbe vették a 
haza sorsát. 

A végén egyszerre énekeltük:
„Míg a múlt ezer harcról és 

gyászról mesél / Van egy út, és a 
holnap tán békét ígér./

Ez Föld tele könnyel, kit a szó 

melegével/ És a szívünkkel szárí-
tunk fel.”

A mi szívünk benne volt ebben 
a műsorban, és hogy másokat is 
megérintett - jelezte a számos pozi-
tív visszajelzés. Köszönjük! 

A forradalmi eseményekre való 
méltóságteljes megemlékezés 
azonban nem csupán a gyerekek 
ügyességén múlott. A műsor zenei 
szerkesztése Szabóné Lukács Éva 
tanárnő szakmai hozzáértését di-
cséri. A hangulat megteremtését 
Zagyva Klára tanárnő díszletei és 
Szekeres József könyvtáros film-
összeállítása segítette. Köszönetet 
érdemelnek ők is munkájukért!

 Fejet hajtottunk azok előtt, akik 
értünk, utódaikért is küzdöttek, és 
az emberi méltóságnak visszasze-
rezték a jelentőségét. Szüleink és 
nagyszüleink generációja olyan ér-
tékrendet állított föl amely nélkül 
nem teljes az élet. Legyünk méltók 
örökségünkhöz!  

Horváth-Bócsi Irén, 
a színjátszó kör vezetője

,,...üdv, dicséret és hálaének tenéked,  
magyar Fiatalság, ki voltál a bátrak bátra!”

Az emlékműsor szereplői:
8. évfolyam: Váradi Bence, Fazekas 
Gergő, Lónárt Barbara, Kozma Klau-
dia, Kovács Beatrix, Csurilla Gábor.

7. évfolyam: Szabó Bence, Kövesdi 
Zoltán, Toldik Milán, Kovács Patrik, 
Szendrei Dániel, Zsignár Zsolt, Novák 
Alexandra, Rusznyák-Orosz Zsu-
zsanna, Zajácz Beatrix, Hudák Lau-
ra, Tanyi Bernadett, Nagy Georgina, 
Horányi Boglárka. 

6. évfolyam: Kovács Vivien, Henzsel 
Enikő, Borbély Noémi, Batta Szilárd, 
Klepács Edina, Sutka Edina, Hajas 
Fanni, Fekete Gabriella, Tarsoly Vivi-
en, Hok VivIen, Csurilla Eszter.
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Tisztelt Ünneplő Közönség! 
Köszöntöm Önöket az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
emlékére készült emlékhely 
avatási ünnepségén.

n Az előző percekben a beszédben, 
az általános iskola műsorában méltó-
képpen emlékeztünk ’56 eseményei-
re, de a mai ünnepen ezen túllépve, 
tárgyiasult emléket is állítunk ’56 
hőseinek, áldozatainak.

800 éves a település, 8 éves a város. 
A fiatal város fokozatosan, lépésről lé-
pésre, gyökereit, múltját felkutatva, 
keresve a hiányszó láncszemeket rakja 
le a városi lét alapjait. Egy ilyen hiány-
zó, az ismert és ismeretlen hősöknek, 
áldozatoknak, köztük településünk 
’56-os áldozatának, Pécsi Józsefnek 
is méltó emléket állító láncszemmel 
gazdagodunk a mai nappal.

A naptárban két piros betűs nemze-
ti ünnepünk van, amely a forradalom 
és szabadságharcról emlékezik meg. 
Az előző megemlékezésen, de szá-
mos irodalmi alkotásban jelenik meg 
az 1848-as és az 1956-os események 
együttes említése.

A mai naptól a mi 48-as és 56-os 
emlékhelyünk is egymás mellett állva 
vigyázza a hősök emlékét és az emlé-
kezés fennmaradását.

Ez a gyalogjárda, melyen most ál-
lunk, egy kicsit szétválasztja a 48-as 
hősöket, az aradi vértanúinkat az 56-
os hőseinktől, áldozatainktól, talán 

azt jelezve, hogy ember, ki itt jársz, 
lásd ezek a hősök különböző korokban 
születtek, éltek és harcoltak a hazáért, 
a szabadságért.

Az út alapvető funkciója azonban 
nem a szétválasztás, hanem éppen az, 
hogy összekössön. A 48-at az 56-tal, a 
ma emberét, ifjúságát az akkori idők 
példát mutató hőseivel. 

1956 eseményeinek méltatása mel-
lett teljesen eltörpülnek kis városunk 
’56-os emlékhelyének kialakítási kö-
rülményei. Én azt gondolom, ez is pél-
daértékű. Itt szeretném megköszönni 
a lelkes tervezőknek, ötletelőknek, 
Rudi Jánosnak, aki ezt az igen értékes 
természetes szépségű kőzetet fel-
ajánlotta, ide szállította, Szekrényes 

Andrásnak, aki az első hívó szóra fel-
ajánlotta a tábla elkészítését, felsze-
relését, a Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. 
dolgozóinak, akik közreműködtek az 
elkészítésben, és mindenkinek, akik 
bármilyen módon részt vettek e ne-
mes ügy megvalósításában. 

Megköszönöm a mai nap valamennyi 
szereplője, (gyerekek, tanárok, egyház) 
közreműködője munkáját, és minden 
megjelentnek, hogy elfogadta meghí-
vásunkat és együtt ünnepelhettünk. 

Ezen gondolatok jegyében átadom 
Nyírtelek lakosságának az 1956-os for-
radalom és szabadságharc emlékére 
készült emlékhelyet.

Az ismert és ismeretlen 
hősöknek állít emléket

Részletek Magyar László avatóbeszédéből

Tradíció, hogy minden évben, 
a Királyteleki csata hősi hal-
lottainak emlékére koszorú-
zási ünnepséget szervez Nyír-
telek Város Önkormányzata. 
A Hősi temetőben rendezett 
eseményre október 27-én, 
vasárnap került sor.  

n Az ünnepség elején a Nyírteleki 
Általános Iskola 7. osztályos diákjai 
ünnepi versekkel tisztelegtek a hő-
sök előtt. Horányi Boglárka, Dsida 
Jenő: Súgás az ősznek, Hudák Lau-
ra, Dsida Jenő: Temetőben c. versét 
szavalta el. 

1944. október 27-én Kováts Tibor 
főhadnagy (mint nehéz páncéltörő 
ágyús szakaszparancsnok) felvette 
az első harcérintkezést a Királytelek-
Felsősóskút területén beásott orosz 
erőkkel szemben. – kezdte ünnepi be-
szédében Kruttilla István, a Magyar 
Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 
Objektumparancsnokság mérnők 
őrnagy objektumparancsnoka, Nyír-

telek város helyőrség parancsnoka.   
Gyalogharcot kellett megvívniuk az 
ellenséges aknavetők, sorozatvetők, 
valamint géppuskák tüzében. Az 
oroszokat fedezékbe kényszerítették, 
majd megrohamozták. A roham si-
került, hiszen sok foglyot ejtettek. A 
kemény küzdelem másnap reggelig 
tartott, ekkor sikerült felszámolni, il-
letve visszavonulásra kényszeríteni az 
orosz erőket. Azonban komoly veszte-
ségeik voltak. Tíz hősi halottuk és sok 
sebesültjük. Árkászaik halottaikat – a 
helyi katolikus pap segítségével – a ki-

rályteleki temetőbe temették el. A Ki-
rályteleknél folytatott harcokkal sike-
rült mintegy 150.000 főt visszavonni a 
Tisza mögé, ezzel az oroszok bekerítő 
akcióját megakadályozni. - tudhattuk 
meg.  

Vitéz Lovag Dr. Kováts Tibor – aki 
94 évesen tisztelte meg jelenlétével 
a megemlékezést – saját élményei 
alapján mesélte el a csata körülmé-
nyeit. Kezdeményezésére Nyírtele-
ken 1984. október 27-én a helyiek egy 
emlékművet állítottak a királytelki 
harcok hősi halottai részére. Ez az 
emlékmű (ahol az ünnepség zajlott) 
volt az első az országban, amelyet a 
Magyar Királyi Honvédség egy alaku-
lata hősei tiszteletére állítottak.

A folytatásban a történelmi egyhá-
zak képviseletében Szabó Pál refor-
mátus lelkipásztor tartott szertartást, 
majd az önkormányzat, a honvédség, 
az intézmények és a civil szervezetek 
vezetői, képviselői elhelyezték ko-
szorúikat az emléktáblánál. A meg-
emlékezés végén Magyar László, 
Nyírtelek város polgármestere fe-
jezte ki tiszteletét a II. világháborús 
hősök előtt, felidézte történelmünk 
nyírteleki eseményeit, kiemelte az 
emlékezés idejének fontosságát.

Fintor Gábor 
kulturális vezető 

A Királyteleki csata

Fo
tó

k:
 K

er
én

yi
 A

tt
ila

vitéz lovAg dr. 
Kováts tibor.  1951-
ben doktorált, majd 30 évig 
dolgozott jogtanácsosként 
Nyíregyházán. Egerben vitézzé 
avatták. 2011-ben az Eötvös Ló-
ránt Tudományegyetem rubint 
oklevelet és gyémánt díszokle-
velet adományozott számára.
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n Az előadó nem hisz abban, hogy 
ha egy ember belesétál egy gödör-
be a saját lábán, abból nem tudna 
kisétálni, szintén a saját lábán. 
Ezért nem hisz abban, hogy van-
nak reménytelen esetek. Szerinte 
nincsenek. Mindig van kiút. Gyer-
mekkorában jó orvos szeretett vol-
na lenni. „Ez volt az álmom. Meg-
valósítottam tegnapig. Mert MA ma 
van, újabb nap a bizonyításra.”

Ehhez a fenti hitvalláshoz kap-
csolódva az jutott eszembe, hogy 
José Mourinho, a világ egyik leg-
jobb labdarúgó edzője elért sikerei 
miatt, akit szókimondásáról is is-
merhetünk, a rekordpontszámmal 
megnyert spanyol bajnokság után 
azt mondta, hogy ez már törté-
nelem. A szurkolókat csak a mai 
mérkőzés érdekli, ha ma nem tel-
jesítesz jól, könnyen elbukhatsz és 
feledésbe merülnek korábban elért 
sikereid. Tehát mindig bizonyítani 
kell a szurkolóknak.  

Még továbbfűzve ezt a gondola-
tot, a mi szervező csapatunk is le-
tett jó néhány kiváló eseményt az 
idén a 800 éves a település prog-

ramsorozat jegyében. Járt nálunk 
Müller Péter, Rubint Réka, Kasza 
Tibi, a Magna Cum Laude, voltak 
bálok és kiállítások, pályázatokon 
nyert átadó ünnepségek. Minden 
rendezvényre olyan lelkesedéssel 
készülünk, mintha az lenne az 
első, mintha akkor szerveznénk 
először rendezvényt, mert a mi 
esetünkben bizonyítanunk kell a 
közönségünknek…  

„A férfiak miért jöttek el ma 
este? Tudom, hogy utálnak” – 
kezdte provokálóan előadását a 
legnépszerűbb magyar pszichiá-
ter. Beszélt arról, mit vár el egy 
Nőtől a társadalom, a család, a 
barátok. Szót ejtett arról, kinek és 
miért kell megfelelnie különböző 
szerepekben (anyaként, feleség-
ként, dolgozóként). A lelkes kö-
zönség „vevő” volt az interaktív 
diskurzusra, többen nyilvánosan 
beszélgettek, különböző szerep-
játékokat játszottak el „Csernus 
dokival”. Olykor tapsvihar, más-
kor hangos nevetés törte meg a 
csendet. Az élménydús estét a 
szervezők egy férfias ajándékkal 
köszönték meg a szókimondó író-
nak, aki kiosztott néhány autogra-
mot is a rajongóknak, akik nagyon 
sok helyről – Tokaj, Tiszaeszlár, 
Rakamaz, Miskolc, Nyíregyháza, 
Levelek, Kisvárda és még lehetne 
sorolni honnan – jöttek. 

Summázatként három fontos 
tényt emelnék ki az esttel kapcso-
latban. 

Az egyik, hogy Csernus Imre lett 
eddigi rendezvényeink legmeg-
osztóbb személyisége, de bizton 

állítom, a közönség 90%-a újra 
eljönne a programra. Sőt tény, és 
egyáltalán nem vicc vagy marke-
ting csúsztatás, legalább kétszer 
annyi ember eljött volna az elő-
adásra a Királytelek Vigadóba, ha 
a jegyek egy héttel korábban már 
nem fogytak volna el. 

A másik tény, többször elmond-
tam már, mennyire jó érzés, hogy 
távoli településekről jönnek 
olyan emberek Nyírtelekre, akik 
még sosem jártak településünkön, 
mindezt egy-egy rendezvény ked-
véért. Most is így volt, köszönet 
érte nekik. 

A harmadik dolog, ez volt az a 
rendezvény (az előadóestek, a Vi-
gadóban zajló eseményeink kate-
góriában), mely a legtöbb nyírte-
leki érdeklődését felkeltette.      

Fintor Gábor
kulturális vezető 

„Ha ott volt azért, ha nem, azért!”
A rendezvényről készült fotókat 

és videót a www.nyirtelek.hu 
oldalon tekinthetik meg.

A dekorációért köszönet illeti 
Zagyva Klára tanárnőt.

cSicSKAKéNT vagy 
SzABAd emBeRKéNT élSz?
„Tudom, hogy utálnak a férfiak.” – Dr. Csernus Imre olykor 
merész kijelentésekkel hozta tűzbe a nyírteleki közönséget
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„Olyanok is érkeztek településünkre, akik először látogattak el a rendezvény kedvéért, nemcsoda, 
hogy egy héttel korábban elfogytak a jegyek”
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csevegj 
unokáddal!

n„A Nyír-Tel-Szol Nonprofit KFT. 
összefogja a városi intézmények 
együttműködését, támogat minden 
olyan törekvést, mely a nyírteleki 
lakosság képzettségének növelését, 
ismereteinek bővítését szolgálja.” - 
árulta el Kovács László ügyvezető 
lapunk érdeklődésére. 

„A Nyírteleki Városi Könyvtár fel-
újítási munkálatai közepette fogal-
mazódott meg a gondolat,  hogy to-
vább kívánjuk bővíteni könyvtárunk 
- egyébként is színes - programjait.” 
emlékezett vissza Fintor Gábor 
kulturális vezető. „Egy, a lakosság 
számára széleskörű, hasznos ismere-
teket nyújtó program megszervezése 
volt a fő cél, ezért döntöttünk az in-
gyenes számítógép használói ismere-
tek elnevezésű tanfolyam mellett.” 
- folytatta. „Mivel könyvtárosunk, 
Szekeres József szakmailag alkalmas 
a tanfolyam koordinálásához, és 
korábban is közreműködött hason-
lóban, örömmel kezdtünk ennek a 
meghirdetésébe.” - mondta.  

A tanfolyam megszervezésének 
gyümölcseként két nyugdíjas cso-
port és egy óvodapedagógusokból 

álló csapat (képünkön) jött össze, 
akik jó hangulatú foglalkozások 
keretében hasznos ismeretekkel, 
a számítástechnika alapjaival gaz-
dagodtak, és részletesen megis-
merték az internet világát.  

„Az újonnan indított, térítésmen-
tes tanfolyam után a következőt 
emelhetjük ki: egy fiatal, agilis és a 

település iránt elkötelezett kis csa-
pat megálmodta, nyertes pályázat 
segítségével a feltételeket megterem-
tette, fáradhatatlanul megvalósí-
totta, a lakosság pedig elégedetten, 
örömmel vett részt benne.” - zárta 
gondolatait Kovács László. 

Szekeres József
könyvtárpedagógus

Az ingyenes számítástechnikai 
tanfolyam pozitív tapasztalatai

Ingyenes tanfolyam kezdők 
és újrakezdők részére. „Szá-
mítástechnika alapjai, kutass 
az internet világába, böngéssz, 
CSEVEGJ UNOKÁDDAL!”- IN-
GYENES TANFOLYAM KEZDŐK 
ÉS ÚJRAKEZDŐK RÉSZÉRE.

A Nyírteleki Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár számító-
gép használói tanfolyamot hir-
det.

Helye: Nyírtelek Petőfi út 42. 
(Városi Könyvtár)

Kezdete: 2013. december 4. 
(szerda) 10 óra 

Hetente 2 órában a jelentke-
zők gyakorlati tudnivalókkal 
gazdagodhatnak az internet 
világából és a számítógépekről. 
Egyeztetés alapján kerülnek a 
foglalkozások kialakításra. A 
célunk, hogy kezdők és újra-
kezdők ellenérzés nélkül mer-
jenek belevágni a XXI. század-
ban szinte már elengedhetetlen 
számítógépes világ megismeré-
sébe. 

Előzetes jelentkezés a 210-
698-as telefonszámon.

Szekeres József  
könyvtáros

A Magyar Népmese Napja 
tiszteletére szervezett ren-
dezvényt a Nyírteleki Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtár 
Benedek Elek születésének 
évfordulóján, szeptember 
30-án, hétfőn. 

n A szebbnél szebb magyar mesék 
mellett más nemzetek kincseiből is 
kaphattak ízelítőt az ellátogatók. A 

diákok több mint 15 nép műveiből 
válogathattak, amelyhez a könyv-
tár biztosította a tematikus mese-
gyűjteményeket. 

A megújult olvasóterem tágas 
és ízlésesen kialakított termében 
kézügyességüket is próbára te-
hették a gyermekek. Fakanálból 

és kukoricacsuhéból készültek az 
egyedi bábok, amelyeket a fogla-
kozást követően boldogan vihet-
tek haza. 

Természetesen felcsendültek a 
magyar népmesék dallamai is, és 
számos mese elevenedett meg a ve-
títővásznon, amelyeket a gyerekek 

nagy élvezettel néztek végig. Jö-
vőre is szeretettel várunk kicsiket 
s nagyokat egyaránt, hogy együtt, 
közösen hívhassuk fel nemzeti ér-
tékünkre, a népmesére mindenki 
figyelmét.

Szekeres József 
könyvtáros

Barangoltunk a népmesék világában
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Sikeres vizsgát tettek az internetező nyugdíjasok
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együtt lenni jó!
Több éves hagyomány a 
belegrádi óvodában, hogy 
ősszel játékos családi napot 
tartunk, melynek célja a 
közösség összekovácsolása. 

n Így történt ez 2013. október 11-
én is, amikor mintegy 22 család 
töltött együtt jó hangulatú órákat. 
Ekkor nem csak a nyárias időnek 
örülhettünk, de készültünk jobb-
nál jobb programokkal.

Szülői segítséggel, játékos sport-
vetélkedővel indult a családi nap, 
mely garantálta a jókedvet, majd 
különféle kézműves foglalkozá-
sok színesítették a programot. Volt 
töklámpás faragás, gyöngyfűzés, 
csörgőkészítés őszi termésekből, 
faliképkészítés őszi falevelekből. 

Az óvoda fejlesztőpedagógusa 
Gálné Merza Beatrix arcfestéssel 
gazdagította a családi napunkat. 

Táncos jókedvet pedig a 
Kedvesház munkatársa Balogh 
László szolgáltatott. A családi nap 
zárásaként, együtt kicsik és nagyok 
elfogyasztottuk a jól megérdemelt 
ebédet (töltött káposzta), ami a 
központi óvoda konyháján készült. 
Desszertről pedig a dajka nénik gon-
doskodtak, ami lekváros fánk volt. 

A rendezvény az óvoda dolgo-
zói, valamint a szülők összefogásá-
val valósulhatott meg. Felnőttek, 
gyerekek kellemesen és hasznosan 
elfáradva zárták ezt a napot.

Kunkli Miklósné 
és Szakácsné Ignáczy Diána 

óvónők

Csodálatos őszi napsü-
tésben ellátogattunk az 
Iskola utcai óvoda összes 
gyermekével a közeli 
tehenészetbe, ahol a boci-
kon  kívül nagyon sokféle 
állatot láthattunk.

n A gyerekek hoztak magukkal 
almát, sárgarépát, hogy mege-
tethessék az állatokat. A gyere-
kek nagy örömére szolgált, hogy 
ők etethették a nyuszit, a bocit, 
a kiscsibéket, láthattunk lovat 
a kiscsikókkal, kismalacokat, 
kacsát, libát... – és mindenféle 
háziállatot. 

Megnézhettük hogyan élnek, 
mivel táplálkoznak a különbö-
ző háziállatok. Sétánk végén 
elénekeltük a Boci-boci tarka... 

kezdetű dalt, és ezt meghallva 
Hudákné Erzsike néni már hozta 
is a gyerekeknek a finom tejet és 
kakaót, amit boldogan szürcsöl-
tek apróságaink.

Nagyon szép és hasznos nap 
volt, útunk végén többen azt 
mondták, itt szeretnének lakni! 
Nem csak azért mert tejet kapni, 
hanem annyira jól érezték magu-
kat, és megszerették ezeket az ara-
nyos háziállatokat és kicsinyeiket.

Köszönet a Hudák családnak, 
amiért olyan szeretettel fogad-
nak és gardíroznak minket év-
ről évre, és köszönjük még a 
nyírteleki polgárőröknek, hogy 
átsegítettek minket az útkeresz-
teződéseken, épségben, egész-
ségben.

Boros Katalin Marianna

látogatás a tehenészetben
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Töklámpás kiállítás
A központi óvodában 
október 25-én töklámpás 
kiállítást szerveztünk.

n Az ügyes kezű apukák, anyukák, 
nagypapák otthon is készítettek 
gyönyörű lámpásokat tökből, az 
oviban pedig a gyerekekkel is farag-
tunk különböző figurákat. Készült 
sajt, amiből kisegér kandikál, volt 
Hamupipőke hintója,de nagyon 
huncut szemű, és klasszikus, de ér-
dekesnél érdekesebb ábrázatú alko-
tások, melyek dicséretül szolgáltak 

mind az óvó nénik, mind a gyerekek 
és szülők ügyességének. A kiállított 
lámpások megtekinthetők az Iskola 
úti  óvoda ablakában.

Boros Katalin Marianna

n Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, a Nemzeti Tehetség-
program keretében meghirdetett Óvodai tehetségsegítő programok, erdei 
óvoda támogatása című, NTP-OTM-MPA-12 jelű pályázaton óvodánk közel 
kétmillió forintot nyert. Programunk célja két tehetségterületen tehetség-
jeleket mutató óvodás gyermekeknek intézményen kívüli tehetségsegítő 
tevékenységek szervezése. Biztosak vagyunk abban, hogy az élménydús 
környezetben a változatos programok, tevékenységek során a teljes szemé-
lyiségfejlődést elősegítjük.

Erdei óvoda (logikai-matematikai-környezeti tehetségterület)
Célunk, hogy a tájvédelmi területen megszervezésre kerülő program 
elősegítse a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.

1. Az erdő és víz világának megismertetése, megszerettetése
2. Környezetvédelmi munkánk kiteljesítése
3. A természettel való szoros együttlét megtapasztalása
4. Természetbarát magatartásforma gyakorlása
5. Egyszerű ökológiai ismeretek felfedeztetése, megfigyelése

Színvilág (térbeli, vizuális tehetségterület)
Célunk a többnapos program során a kreativitás a képzelet képi kifeje-
zése a vizuális kommunikáció fejlesztése.

1. A gyermeki fantázia, élmény sajátos módon jelenjen meg, kiemel-
ve a gyermek személyiségjegyeit

2. Változatos módon, szakember segítségével az alkotás örömének meg-
ismerése és a kreativitás érvényesítése az ábrázolás, a képzőművészet esz-
közeivel, technikáival. Fejlődjön személyiségük, látásmódjuk, ismerkedje-
nek meg különböző stílusú festményekkel, szobrokkal.

Az Erdei óvoda program október utolsó hetében került megvalósításra 
Bodrogkeresztúron, harminc óvodásunk részvételével. A Színvilág prog-
ramba 24 fő gyermeket tudunk bevonni, akik november első hetében a 
nyírteleki Vigadó épületében készíthették el alkotásaikat. A Színvilág 
programot a gyermekek munkáinak kiállítása, valamint festmények, kis-
plasztikák tárlata és a Szeredás együttes fergeteges műsora zárta. (A két 
eseményről bővebben lapunk következő számában olvashatnak.)

                                                      Czipó Józsefné, 
intézményvezető

Nyertes pályázat az óvodában
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n A Nyírteleki Általános Iskola 
évek óta tart nagycsoportos óvo-
dás gyerekek részére Iskolacsalo-
gató foglalkozásokat. Ezeknek a 
találkozásoknak az a célja, hogy 
az iskolás kor előtt álló lurkók fo-
kozatosan ismerkedjenek meg az 
iskola légkörével és a leendő taní-
tó nénikkel. Az október közepén 
megtartott foglalkozásra közel 
hatvan kisgyerek jött el. Az első 
találkozás a 4. a otthonos osztály-
termében zajlott. Pár percnyi izga-
lom után mosolygósan vett részt 
a játékos munkában mindenki. A vidám és mozgalmas foglalkozá-

son énekeltek, verset mondtak, 
mesét hallgattak, feladatlapot 
oldottak meg és termésfigurát 
készítettek az óvodások. Csodál-
kozó szempárok nyugtázták, 
hogy ügyesen, játszva lehet piros 
pontot és „mosolykát” szerezni. 
Elégedetten, megnyugodva vit-
ték magukkal a résztvevő gyere-

kek a kincseiket. Többen jelezték, 
hogy legközelebb is eljönnek. 
Reméljük, hogy a következő Is-

kolacsalogatón már ismerősként 
köszönthetjük egymást.

Borika és Enikő tanító néni

iskolába készülünk

n „A mesék olyan elevenek, mint 
az élet, olyan régiek, mint az öre-
gek, olyan ifjak, mint a gyerekek, 
olyan kegyetlenek, mint saját 
esztelenségeink, és olyan böl-
csek, mint az igazság, amit kere-
sünk.”/Bruno Bettelheim/

E bölcs mondás Bruno 
Bettelheim, amerikai gyermekpszi-
chológus gondolata, s érezhető be-
lőle, mennyire fontosnak tartotta a 

mesét a gyermekek és a felnőttek 
életében. Neves szakemberek is 
vallják e nézetet, hiszen a mese se-
gít eligazodni az életben, és olyan 
kikapcsolódást nyújt, amely so-
rán fejlődik személyiségünk. Erre 
épít a meseterápia, amely önma-
guk megtalálására és rendezésére 
nyújt lehetőséget mindazoknak, 
akik életük bármely szakaszában 
krízishelyzetbe kerültek.

Iskolánkban a gyerekek nap 
mint nap találkoznak a mesével, 
azonban fontosnak tartjuk, hogy 
meg is emlékezzünk a Magyar 
Népmese Napjáról, amelyet Be-
nedek Elek születésnapján, szep-
tember 30-án ünneplünk.

Meseillusztrációs pályázatot 
hirdettünk, amelyre több mint 
száz szebbnél szebb alkotás ér-
kezett, közülük közel 70 darabot 
ki is állítottunk. A három legjobb 
rajzról szavazással döntünk, és 
az Alma napon jutalmazzuk ké-
szítőiket. 

Az iskolai könyvtárban, az ok-

tóber 4-ei mesedélutánon min-
den a meséről szólt. Az 1. a osztá-
lyos gyermekek A három pillangót 
játszották el nekünk, Vida Emőke 
1. b osztályos tanuló A kiskakas 
gyémánt félkrajcárját mesélte 
el, Krutilla Klaudia A sündisznó, 
Szabóné Valkó Anna pedig a Szó-
ló szőlő, mosolygó alma, csengő 
barack című mesét mutatta be az 
iskolai könyvtárban. A délutánt 
magyar népmesékkel zártuk. Kö-
szönöm mindenkinek a segítsé-
get és a részvételt!

Puki Marianna
iskolai könyvtáros

A mesék elevenek mint az élet
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Mármint a 800 km kerék-
pározás, melyet a Nyírteleki 
Szabadidő SE Kerekesek 
Klubjának tagjai tűztek ki 
célul. 

n Szeptember 16-án a Nyírteleki 
Általános Iskola egészségnapjá-
hoz kapcsolódva hirdették meg 
a Tekerj 800 km-t! elnevezésű 
programot. A szervezők egy 10 
km hosszú útvonalat jelöltek ki, 

mely lehetőséget adott egy kis vá-
rosnézésre. A közös kerekezéshez 
kb. 80 kerékpáros csatlakozott így 
teljesült a kitűzött cél. A felvonu-
lók népszerűsítették az egészséges 
életmódot és a testmozgás kerék-
párral történő módját is. A város-
nézés a rakétáknál ért véget. Itt 
még egy kerékpáremelésre is sor 
került. Mindenkinek köszönjük a 
részvételt.

Vinnai Zsolt

meglett a 800!
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Új külsőt, új nevet kapott jegy-
zetrovatom: „Ráadás (ul)…” Már 
harmadik alkalommal ezzel a ro-
vatcímmel találkozhatnak a kedves 
Olvasók hónapról hónapra a Nyír-
teleki Újság hasábjain. Azért esett a 
választás erre, mert ez a szó olyan 
benyomást kelt, mint amilyen maga 
a véleményközlő, jegyzet műfaj. Az 
itt helyet kapó írásokban az esemé-
nyek hátterével, mögöttes tartal-
mával foglalkozunk, egy-egy ren-
dezvény kapcsán a színfalak mögé 
nézünk, oda nyerhetünk bepillan-
tást. Olvashatunk kulisszatitkokról, 
érdekességekről, mondhatnám azt 
is, hogy ez az a rovat, ahol a rendez-
vények folytatódnak, ez a ráadás, 
ahol kinyilvánítom véleményemet 
(ami már több ízben nagy port ka-
vart). A cím után lévő három pont 
az olvasót is továbbgondolásra bíz-
tatja. Szívesen veszem az észrevé-
teleket, megjegyzéseket, kritikákat 
(e-mailben: nyirtelekiujsag@gmail.
com).

Felháborodva hívott fel az egyik 
ismerősöm, hogy segítsek. 
Hobbiból (talán üzleti alapon 

is) szervez egy zenés rendezvényt 
Nyíregyházán. Az eseményre meg-
hívta a helyi médiát is, akik közöl-
ték vele, szívesen mennek, ha fizet 
érte.

Az éremnek két oldala van. A 
rendezvényszervezők azzal szok-
tak érvelni, hogy ők tesznek jót a 
médiának azzal, hogy – gyakorlati-
lag – ingyen megtöltik tartalommal 
a műsorstruktúrájukat. A média 
(televízió, rádió, újság, internetes 
portálok) szereplői pedig azzal jön-
nek, hogy komoly összegbe kerül 

az operatőr, a riporter, a vágó mun-
kája, és az útiköltségről még nem 
is beszéltünk. Miért mennének in-
gyen? 

Számomra érdekes a dolog, mert 
mindkét oldalt megértem, hisz 
mind a két szerepben magam is dol-
gozom. 

A kérdés inkább az, mi minősül 
hirdetésnek (tehát amiért jogos az 
elvárás, hogy fizessenek) és mi nem? 

Ha riporter szerepben vagyok, 
akkor azt mondom, bizony, a prog-
ramszervezőknek be kell látniuk, a 
kereskedelmi médiumok a hirdetési 
bevételekből élnek, így tartják fenn 
magukat, így képesek működni, su-
gározni, jelen lenni a piacon. (Más 
dolog viszont a helyi közszolgálati 
média, mert ők önkormányzati tá-
mogatással – kiegészítésként eset-
leg pályázatokból – működnek…) 

Kulturális vezetőként azonban 
jómagam is felháborodom akkor, ha 

egy magát helyi médiumnak valló, 
a helyi emberekre építő, támaszko-
dó csatorna híradása arról számol 
be, hogy felütötte a fejét a madár-
influenza Kínában, hogy Ausztrá-
liában betiltották a dohányzást, 
hogy Beckham új parfümöt dobott 
piacra Angliában, hogy milyen új 
alsóneműt vehetünk a boltokban, 

mindezt pl. az Anna-napi vigassá-
gok program megjelentetésének 
rovására. „Azért fizessünk!”

Miért lényeges, hogy mit sugároz 
a média? 

Mert a média bizony nagy hatás-
sal van életünkre. Sokan már kora 
reggel bekapcsolják a rádiót, tévét, 
innen értesülnek a legfrissebb hí-
rekről. Emellett fellapozzák a napi-
lapokat és folyóiratokat is, melyek 
kommentálják az elmúlt napok 
eseményeit. A gépkocsival történő 
munkába indulás ugyancsak a rá-
dióval hozza kapcsolatba az embe-
reket, és gyakran a munkavégzés 
közben is ott a média (internet). 
Késő délután aztán kikapcsolódás-
ként, szórakozásként ismét a mé-
diáé a főszerep. A rengeteg tévécsa-
tornának köszönhetően mindenki 
kedvére válogathat a különböző 
műsorok közül.  Az esti és késő esti 
televíziózás és internetezés szintén 

népszerű időtöltés. 
Szórakoztató, infor-
máló és meggyőző 
funkcióján túl szo-
cializáló, nevelő 
és értékközvetítő 
funkciót is betölt. 
Ebből kiindulva, 
elvárható a megfe-
lelő tartalom sugárzása. Különösen 
fontos ez a helyi média esetében. A 
nevében is szerepel, a helyi embe-
rekről, embereknek szól, nekik kell 
szerepelniük benne. 

Szerintem a fenti dologban az 
aranyközépút megtalálása rend-
kívül fontos lenne, meg kellene 
találni a határokat, a súlypontokat. 
Például, ha egy rendezvényszer-
vezőnek valamilyen pályázat ke-
retében lehetősége nyílik hirdetni, 
akkor tegye meg a helyi médián ke-
resztül és fizessen érte. Viszont ha 
a rádiónak, tévének semmibe nem 
kerül (a híradásban) beszámolni 
egy helyi eseményről (ráadásul egy 
nagy volumenű, a helyi embereket 
érdeklő programról), akkor adjon 
róla hírt! 

Gondolom, egy biztos, ameddig 
megoldás nem születik, a két 
fél legalább annyi bosszúságot 

okoz majd egymás-
nak, mint az autó-
soknak a hosszú 
hetek óta tartó (a 
„feltúrások” miatt 
kialakult) nyíregy-
házi közlekedés… 

Fintor Gábor 
kulturális 

vezető 

Ráadás(ul )…
jegyzetrovat 

Ütközések, bosszúságok

Író-olvasó találkozót a szer-
vezett a Nyírteleki Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtár 
október 9-én, szerdán. Az 
Országos Könyvtári Napok 
keretein belül rendezett ese-
ményen Kelemen Ágnes és 
Sági István Egészségedre! 
című könyvét mutattuk be a 
megújult könyvtárban.   

n A kötet a négy-tíz éves gyerekek 
egészségnevelésével foglalkozik. 
Játékos formában, nekik szóló, ért-
hető nyelvezettel magyarázza el az 
egészségtudatos életvitel alapvető 
szabályait. A vidám érdeklődők 
az újonnan létrehozott olvasóter-
met „benépesítették”. A kisebbek 

izgatottan várták, vajon milyen 
is lesz egy ilyen könyvbemutató? 
A két szerző (akik egyébként az 
egészségügyben dolgoznak) úgy 
vezették be a gyermekeket ebbe a 
nagyon fontos és praktikus tudást 
rejtő könyvbe, mintha életük min-
den percében könyvbemutató-
kat tartottak volna. Az interaktív, 
beszélgetésekkel és vetítésekkel 
tarkított rendezvényen az iskolá-

sok az alkotókkal beszélgethettek 
és előadást hallgathattak meg az 
egészséges életmódról, a helyes 
táplálkozásról, valamint létfon-
tosságú szerveink működéséről. 
Perceken belül mindenki részese 
akart lenni a magával ragadó fel-
adatoknak. 

A gyerekek és az őket kísérő 
felnőttek is olyan alapvető egész-
ségügyi ismeretekre tehettek 
szert, melyeket a mindennapok-

ban is jól használhatnak. Ebből a 
könyvből a gyerekek, a legkisebb 
korosztálytól kezdődően könnyen 
tanulhatnak az érdekes és játékos, 
de mégis tanulságos feladatokon 
keresztül. A könyvet csak ajánlani 
tudom minden kisgyerekes ház-
tartásba. Használják ki a lehetősé-
get, jöjjenek és kölcsönözzék ki a 
(megújult) Városi Könyvtárból!

Szekeres József
könyvtáros 

mindennapi egészségügyi 
tudásra tettek szert a diákok
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Ebben az évben egymás-
nak adták a kilincset a 
külföldi vendégek, jöttek az 
Amerikai Egyesült Álla-
mokból püspök és főiskolai 
hallgatók egy csoportja, a 
Chicago-i missziói köz-
pont vezetője, egy holland 
alapítvány vezetője, norvég 
gyülekezeti küldöttség, svéd 
egyházi csoport, albán, és 
dán szolgálói csoport.

n Októberben pedig az Észak- 
Rajna-Vesztfáliai parlament be-
vándorlási és integrációs politi-
kájának kialakításához keresett 
segítséget – Magyarországon – a 
parlament és a Vesztfáliai Evangé-
likus Egyház néhány tagjából álló 
munkacsoport. A magyar Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia 
ismeretében kerestek gyakorlati 
tapasztalatokat a Filadelfia Evan-
gélikus Egyházközség Nyírtelek-
Görögszálláson 2006-tól végzett 
missziói munkájának tanulmá-
nyozásával.

A vendégeket az evangélikus 
gyülekezet templomában fogadta 
Györfi Mihály helyi evangélikus 
lelkész, Bozorádi András nyír-
egyházi evangélikus lelkész (aki 
a német nyelvi tolmácsolásban 
segített), Bakay Péter a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház cigány 
referense és a helyi politika képvi-
seletében Magyar László Nyírtelek 
város polgármestere.

A vendégeket először Györfi 
Mihály tájékoztatta a gyülekezet 
által végzett misszió, és diakóniai 
munka (szociális munka) egy-
mást kiegészítő rendszeréről. Egy 
szemléltető ábrán látható volt a 
különböző pályázatok és prog-
ramok témája és célcsoportjai, 
amelyből kiderült, hogy a szolgá-
lat fókuszában a Görögszálláson és 
Belegrádon élő cigányok vannak. 
A tájékoztató után Magyar Lász-
ló mutatta be, miképpen segíti a 
helyi önkormányzat a gyülekezet 
e munkáját, és megajándékozta a 
vendégeket egy-egy a város ese-
ményeit bemutató kiadvánnyal. 

Kérdéseikből kiderült a képzés, 
motiválás és foglalkoztatás téma-
körében szeretnének tapasztala-
tot szerezni. Erre Görögszálláson 
helyi benyomásokat szerezhettek, 
mert a gyülekezet által épített új 
épületben a helyi lakosok közül 
már várták a vendégeket. A kon-
ferenciateremmé alakított helyi-
ségben 30-40 fő gyűlt össze, akik 
a gyülekezet munkáját ismerik, 
támogatják. Annak ellenére, hogy 
két személy félreértette a helyze-
tet és a vendégek előtt számukra 
értelmezhetetlen kérdésekkel 
és problémákkal álltak elő, min-
denki megőrizte méltóságát és 
parlamentáris viszonyok között 
egymást becsülve szólaltak fel. A 
hivatalos rész befejezése után a 
szociális földprogramban dolgo-
zók mindenkit vendégül láttak zsí-
ros kenyérrel, amely mellé az álta-
luk termelt uborkát szolgálták fel. 
Így fesztelenül zsíros kenyérrel a 
kézben személyes beszélgetések 
folytak német és angol tolmácso-
lásban. 

Ez a konferencia önmagában jel-
zi a fejlődést, mert jó bizonysága 
lett a szociális földprogramban és 
a gyülekezet egyéb tevékenysége-
iben megnyilvánuló közösségépí-
tés helyi társadalomra gyakorolt 
hatásának.

GyM

Október 23. és 25. között tartot-
ta XXI. plenáris ülését a Pápai 
Családtanács Rómában. 

n Az összejövetel résztvevőit fogadta a 
pápa is. Beszédében elsőként a tanács 
elnökét, Vincenzo Paglia érseket kö-
szöntötte. A család: szeretetközösség, 
amely a házasságon alapul, védelmezi 
a gyermekeket és az időseket – emelte 
ki beszédében. A család életközösség, 
amely önálló egység. Amint Boldog II. 
János Pál pápa írta Familiaris consortio 
kezdetű apostoli buzdításában: a család 
nem az azt alkotó személyek összessé-
ge, hanem szeretetközösség. Az a hely, 
ahol megtanulunk szeretni: az emberi 
élet természetes központja.

Olyan emberekből áll, akik szeret-
nek, párbeszédet folytatnak, feláldoz-
zák magukat a másikért, óvják az életet, 
különösen a gyengébbekét. Túlzás nél-
kül állíthatjuk, hogy a család a világ és 
a történelem motorja. Mindenkinek a 
családon belül, az otthon melegében, a 
testvérekkel, édesanyával, édesapával 
együtt felnőve fejlődik a személyisége.

A család az a hely, ahol nevet, szere-
tetet kapunk, ahol megtanuljuk a párbe-
széd és a személyek közötti kommuni-
káció művészetét. Itt ébredünk rá saját 
méltóságunkra, megtanuljuk elismerni 
– főleg, ha keresztény nevelést kapunk 
– minden ember méltóságát, különös 
tekintettel a betegekre, a gyengékre, a 
kitaszítottakra. Mindez a család-szere-
tetközösség elismeréséért kiált ma, az 
egyén jogait hangsúlyozó világunkban.

A második szempont, amelyre a 
Szentatya fölhívta a figyelmet: a csa-
lád alapja a házasság, amely a férj és 
a feleség szabad döntésére és hűséges 
szerelmére épül. A párkapcsolatban 
és a családban felmerülő nehézségek 
és próbatételek hozzájárulnak ah-
hoz, hogy növekedjünk a jóságban, 

az igazságban és a szépségben. Osz-
tozni mindenben, önfeláldozásban és 
örömökben, számítás nélkül: ezt a ta-
pasztalatot tanulhatják meg a fiatalok 
szüleiktől és nagyszüleiktől. Az Istenbe 
vetett hit élménye ez, a kölcsönös biza-
lomé, szabadságé és életszentségé, ami 
nem más, mint önmagunk hűséges és 
áldozatos odaajándékozása az élet min-
den napján.

A családi élet két legtörékenyebb sza-
kasza: a gyermekkor és az időskor – tért rá 
beszéde harmadik részére Ferenc pápa. 
Az a társadalom, amely magára hagyja 
a gyermekeket és kirekeszti az időseket, 
kitépi gyökereit és elhomályosítja jövő-
jét. A kicsinyek és az idősek gondozása a 
civilizáltság jele – hangsúlyozta.

A család az evangelizáció nagyon 
fontos része. „Az igazi keresztény csalá-
dokat a szekularizált világ fölismerheti a 
hűség, a türelem, az életre való nyitott-
ság, az idősek tisztelete révén. Minden-
nek titka Jézus jelenléte a családban. 
Tisztelettel és bátorsággal felvértezve 
kínáljuk föl mindenkinek a házasság és 
a család szépségét, amelyet megvilágít 
az evangélium” – buzdított a Szentatya. 
Majd hozzátette: „figyelemmel és sze-
retettel forduljunk a nehéz helyzetben 
lévő családokhoz, azokhoz, akiknek el 
kell hagyniuk földjüket, a szétesett csa-
ládokhoz, akiknek nincs otthonuk vagy 
munkájuk, vagy sok más okból szenved-
nek; a válságban lévő házastársakhoz 
vagy azokhoz, akik már különváltak. 
Mindenkihez közel akarunk lenni”.

Ferenc pápa végül kifejezte: a Pápai 
Családtanács most lezárult plenáris ülé-
se értékes hozzájárulást adhat a jövőre 
esedékes rendkívüli püspöki szinódus-
hoz, amelyet a család témájának szen-
telnek.

Forrás: Magyar Kurír
Kiss Tibor, római katolikus 

plébános ajánlásával

vendégek a Filadelfia  
evangélikus egyházközségben

A család szeretetközösség

Új református lelkipásztorok
2013. szeptember 1-jén 
kapcsolódtunk be a város 
életébe. Feleségem szeren-
csi származású, én pedig 
debreceni születésű vagyok. 

n Egyetemi tanulmányaimat a Deb-
receni Református Hittudományi 
Egyetemen folytattam, itt ismerked-
tem meg feleségemmel, akivel idén 
augusztusban kötöttünk házasságot. 
Egyetemi éveink alatt a különböző 
szolgálati területek mellett lehetősé-
günk nyílt külföldön is tapasztalatot 
szerezni. Feleségem egy évig egy 
londoni gyülekezetben szolgált ön-
kéntesként, míg én egy szemesztert 
Hollandiában tanultam. 

Református lelkipásztori szolgála-
tunkba beletartozik az istentiszteleti 
alkalmak, bibliaórák megtartása, kö-

zösségi életünk szervezése, család-
látogatás, személyes lelkigondozás. 
Azért, hogy jobban megismerjük 
városunk reformátusságát, idén mi 
végezzük a hitoktatást az általános 
iskolában, illetve az óvoda két telep-
helyén idén beindított hittanos cso-
portokban is. 

Szabó Pál és  
Szabóné Kovács Márta

A küldöttség tagjai voltak: 
bernhard von grünberg, az Észak- 
Rajna-Vesztfáliai parlament tagja, 
Németország Szociáldemokrata 
Pártjának a tagja, az Integrációs Bi-
zottság tagja és szóvivője. simone 
brand, az Észak- Rajna-Vesztfáliai 
parlament tagja, a Kalóz Párt tag-
ja, az Integrációs Bizottság tagja és 
szóvivője. Albert Henz, a Vesztfáliai 
Evangélikus Egyház, teológiai alel-
nöke, a társadalmi felelősségvállalás 
osztály vezetője. Helge Hohmann, 
a Vesztfáliai Evangélikus Egyház, 
Egyház és társadalom Intézete be-
vándorlási biztosa, kutatásának ve-
zetője. dr. thomas Weckelmann, 
a Vesztfáliai Evangélikus Egyház, 
állami és nemzeti kormányzatok 
tisztviselője.

Fo
tó

: K
iss

 L
ás

zl
ó

egyházi hírek

A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház rendszeres nyilvános előadásai-
nak programja:

November 17.: Meg kell-e tartaniuk a keresztényeknek a Sabbatot.
November 24.: Az élet és a vér szentsége.
December 1.: Helyesli-e Isten a képmások használatát az imádatban?
December 8.: Valóban megtörténtek a Bibliában feljegyzett csodák?
November 9-10-én Kongresszust tartunk Nyíregyházán a Bem József Ált. 

Iskola sportcsarnokában.  Jehova Tanúi hírszolgálat



14 Nyírteleki Újság Információ

Joginfó
Lacó 
kertész 
rovata

Táj-kert

n Kedves nyírteleki kertészkedők! Szé-
pen lassan beleértünk a valódi télbe, 
nyugalomba szenderült a természet. A 
kerti tennivalók is egyre inkább háttérbe 
szorultak. A fagyos téli hónapokban az 
aktuális kerti teendők sorolása helyett 
szeretnék néhány olyan témával foglal-
kozni, melyek ugyan nem kapcsolódnak 
szorosan az aktuális hónaphoz, jelen 
esetben a novemberhez, de reményeim 
szerint sokak számára nyújtanak valami 
újdonságot, esetleg egy-egy elleshető 
praktikát. 

Az e havi számban a különböző nö-
vényszaporítási módok talán kevésbé 
közismert „trükkjeibe” szeretném be-
avatni olvasóimat a teljesség igénye 
nélkül. 

A növényszaporítás a kerti munkák 
talán legélvezetesebb, legizgalmasabb 
része, mégis kevesen mernek belevágni, 
félve az esetleges kudarctól. Ám egy kis 
bátorsággal és egy kicsit nagyobb oda-
figyeléssel mindenkit kellemes meg-
lepetés érhet. Lássuk hát, mit hogyan 
szaporíthatunk!

A magvetés az egyik legnépszerűbb 
és legismertebb szaporítási mód, ám 
mégis a legtöbben csak az egyévesek 
termesztésére korlátozzák (legyen az 
zöldségpalánta vagy egynyári virág). A 
valóságban azonban magvetéssel olyan 
fákat, bokrokat vagy akár egzotikus 
növényeket is nevelhetünk, melyek 
kész növényként megvásárolva igen 
csak költségesek lennének. Ha az ilyen 
növényeinkből gyűjtött magvaink ed-
dig valamiért nem csíráztak ki, annak 
oka (többek között!), hogy a különböző 
magvaknak eltérő hatásokat kell „el-
szenvedniük” kifejlődésük megindulá-
sához. Íme néhány példa:

A kanna, a sásliliom, a kutyatej fa-
jok vagy a hibiszkusz magjait vetés 
előtt vízben áztatni kell, a kanna és a 
hibiszkusz esetén 48 órán át, a másik 
két faj esetében pedig öt napig. A kan-
namagokat érdemes előtte még finom 
csiszolópapírral „felpuhítani” is. Sok 
növény magjának pedig úgynevezett 
hideghatáson kell átesnie a csírázáshoz. 
Ezt a természetben a téli évszak hozza 
meg számára, ám ha ez nem megy vég-
be, mert esetleg már ősszel megszedjük 
a magokat, akkor pótolnunk kell. Erre a 
legalkalmasabb egy jól zárható befőttes 
üveg és egy hűtőszekrény. A pünkös-
di rózsánkról vagy a veronika fajokról 
szedett magokat legalább két hónapig 
kell hűtőben tartanunk (nem muszáj 
fagyasztóban) vetés előtt, az iszalagokat 
három, a rózsáink csipkebogyótermésé-
ből szedett aszmagterméseket viszont 
minimum öt hónapig hűtsük. A leven-
dula magja beéri négy héttel is.  A hűtés 
kezdetét érdemes úgy időzíteni, hogy 
ezeket a növényeket tavasszal tudjuk 
elvetni. 

Növényeinket szaporíthatjuk per-
sze sok más módon is, például dugvá-
nyozással. Ennek több előnye is van. 
Egyrészt ezzel a módszerrel a kényes, 
trópusi szobanövényeinktől kezdve a 
kúszónövényeken át a díszfáinkig szá-
mos növényt szaporíthatunk, másrészt 
a dugvány tulajdonságai tökéletesen 
megegyeznek az anyanövény tulajdon-
ságaival, szemben például a magve-
téssel. További előny, hogy hamarabb 
nevelhetünk fiatal és életerős példányo-

kat. Sikeresek azonban csak akkor lehe-
tünk, ha a különböző fajoknak megfele-
lő típusú dugványt választunk. Zsenge 
zölddugvánnyal szaporíthatjuk a borbo-
lya fajokat, a puszpángot, a díszmogyo-
rót, a hortenziákat, a liliomfát vagy a 
lilaakácot. Érett zölddugvánnyal gyöke-
resedik legjobban a júdásfa, a fikuszok, 
a jezsámen vagy a sétányrózsa. Félfás 
dugvánnyal szaporítható a kivi, a rózsa-
lonc, a rozmaring, a tűztövis, a pimpó 
vagy a gyöngyvessző. Érett fás dugványt 
igényel a birs, a füge, a mályvacserje, 
valamint a rózsa fajok szaporítása. A fás 
dugványozás ideje ősz végétől a fagyok 
beálltáig tart, a többi dugványt nyáron 
dugjuk le.

A nyitvatermők dugványozása esetén 
késő ősszel szedjünk fás dugványokat. 
Lehetőleg a növény alsó vagy középső 
részének oldalhajtásairól válogassunk, 
mert a felső részről szedett példányok a 
tapasztalatok szerint rosszabbul gyöke-
resednek. A legtöbb borókafajt egyenes 
dugvánnyal nem tudjuk gyökereztetni. 
Ezt úgynevezett kalapácsdugvánnyal 
tudjuk áthidalni, amikor a vesszőhöz 
egy kisebb, egy-két centiméteres galy-
lyat, azaz idősebb szárrészt is hozzámet-
szünk. A tuják esetében annyi az eltérés, 
hogy vágott dugvány helyett szakítani 
kell a hajtásokat, így a gally egy kéreg-
darabja is rajtamarad a dugványunkon, 
és ezáltal biztosabban megered.

A szaporítási módok tárháza termé-
szetesen itt nem ér véget, most csak né-
hány példát soroltam fel, ám újságunk 
hasábjai sajnos végesek, így a további 
módszerekről majd egy későbbi szám-
ban írok. 

A december már az ünnepek fényé-
ben fog telni, jön a Mikulás, a karácsony 
és történetesen Mikulás napján az én 
születésnapom is. Ennek „örömére” ki-
csit önző módon szeretnék a saját ked-
venc hobbimról írni, ami nem meglepő 
módon természetesen kertészeti témá-
jú. Hogy mi az, a decemberi rovatban 
kiderül… 

Tájtörténet
A királyteleki majorságok kö-
zül a múlt havi számban említett 
varjúlaposi mellett, a belegrádi ma-
jorság, mely jelentős szeszgyárral 
is rendelkezett, illetve a gyulata-
nyai majorság volt meghatározó. 
Ferenctanya és Görögszállás az állat-
tartás egyik központja volt, illetve a 
növénytermesztést volt hivatott ki-
szolgálni. Itt kell megemlíteni, hogy 
a mai központi belterület helyén 
fekvő Királytelek maga is majorsági 
birtok volt, azonban fejlődési sajá-
tosságai, központi szerepűvé válá-
sa miatt már nem sorolható a többi 
tanya közé. Pallagpuszta és a Veres 
Péter lakótelep a kisebb Dessewffy 
majorságok közé tartoztak. A többi 
majorság sorsa is a Varjúlaposiéhoz 
hasonlít. A későbbi időben ezen 
majorságok helyén alakultak ki a 
termelőszövetkezeti, illetve Gyula-
tanyán az állami gazdaság telepei. 
A majorságok helyén újraépültek a 
mezőgazdaság kiszolgálását végző 
épületek, ez újabb változást hozott a 
táji megjelenésben.

Tél eleji ötletelgetés
n Ha valaki feltehetően más 
tulajdonában lévő olyan dolgot 
talál, amely a személyi tulajdon 
szokásos tárgyai körébe tarto-
zik - ide értve a készpénzt is – és 
a tulajdonos személye a talá-
ló előtt ismert, köteles a talált 
dolgot a találástól számított 8 
nap alatt a dolog elvesztőjének, 
tulajdonosának átadni, vagy a 
találás helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegy-
zőjének beszolgáltatni. A találó 
a jegyzőhöz való beszolgáltatás-
kor nyilatkozni köteles arra néz-
ve, hogy ha a dolog tulajdonosa 
nem kerül elő, igényt tart-e a 
talált dolog tulajdonjogára.

Ha a beszolgáltatott dolog át-
vételére jogosult személy megál-
lapítható, a jegyző a dolgot hala-
déktalanul átadja a jogosultnak. 
A jegyző a beszolgáltatott dolgot 
3 hónapon át köteles megőrizni, 
ha ez alatt az idő alatt jogosult 
nem jelentkezik, és a találó a 
talált dolog tulajdonjogára a be-
szolgáltatáskor igényt tartott, a 
talált dolgot a találónak ki kell 
adni.  Ha a találó átvette a dol-
got, a találástól számított 1 évig 
használhatja, de el nem idege-
nítheti, a használatot másnak át 
nem engedheti.

Ha a dologra jogosult a ta-
lálástól számított 1 éven belül 
sem a jegyzőnél, sem a találónál 
nem jelentkezik, a találó a dolog 
tulajdonjogát megszerzi, vagyis 
a találástól számított 1 év eltel-
tével a dolog tulajdonosa nem 
követelheti a talált dolog részé-
re való kiadását.

Ha a talált dolog tulajdono-
sa az 1 évi határidőn belül nem 
jelentkezik, és a dolgon a találó 
sem szerez tulajdonjogot, mivel 
a jegyzőhöz való beszolgálta-
táskor ezen igényét nem ter-
jesztette elő, a talált dolog tulaj-
donjoga illetőleg a talált dolog 
értékesítéséből befolyt vételár 
az államot illeti.

 A fenti szabályok fősza-
bálynak tekintendők, és csak 
a személyi tulajdon szokásos 
tárgyai körébe tartozó dologra 
vonatkoznak az alábbi kivétel-
lel. A közönség számára nyitva 
álló hivatali, vállalati vagy más 
épületben vagy helyiségekben, 
ide értve a vendéglátóipari egy-
ségeket, üzleteket is, továbbá a 
közforgalmú közlekedési szál-
lítóeszközökön (autóbuszon, 
vonaton, trolibuszon, villamo-
son stb.) talált dolgot, a találó 
köteles a hivatal vagy a válla-
lat, a vendéglátóipari szolgál-
tató, közforgalmú közlekedési 
szolgáltató alkalmazottjának 
azonnal átadni. A fenti helye-
ken talált dolgon a találó nem 
szerez tulajdonjogot. Aki a ta-

lált dolog fenti 
személyeknek 
történő átadá-
sát elmulasztja 
– a talált dolog 
értékéhez ké-
pest - szabály-
sértést, illetve 
bűncselekményt követ el.

Ha a talált dolog átvételére 
jogosult személy megállapít-
ható (például talált táskában 
személyi igazolvány vagy egyéb 
okmány, irat alapján a dolog át-
vételére jogosult személy neve 
lakcíme, elérhetősége megál-
lapítható) a hivatal, a közfor-
galmú közlekedési szolgáltató 
vagy a vendéglátóipari egység, 
üzlet köteles őt értesíteni és je-
lentkezése esetén részére a dol-
got haladéktalanul átadni.

A fenti szabályok nem alkal-
mazhatók a talált lőfegyverre, 
lőszerre, robbanóanyagra, eze-
ket a dolgokat a találónak a rend-
őrségen kell beszolgáltatni.

Ha valaki olyan értékes dol-
got talált – úgynevezett kincsle-
let - amelyet ismeretlen szemé-
lyek elrejtettek, vagy amelynek 
tulajdonjoga egyébként is fele-
désbe ment, köteles az állam-
nak felajánlani. Ha az állam a 
talált értékes dologra, kincsre 
nem tart igényt, a találó a talált 
dolgon, kincsen tulajdonjogot 
szerez. Amennyiben a talált 
kincsre az állam igényt tart, a 
találó a dolog értékéhez mérten 
megfelelő találási díjra jogosult.

A bírói gyakorlat szerint az el-
kóborolt, vagy elvesztett kutya 
megtalálója találói díjra nem 
tarthat igényt, azonban ha a ku-
tya tulajdonosa a találástól szá-
mított 1 éven belül jelentkezik, 
a találó követelheti a kutya tar-
tásával kapcsolatban felmerült 
költségek megtérítését.

Ha az ismeretlen személyek 
által elrejtett dolog vagy azon 
dolog amelynek tulajdonjoga 
feledésbe ment, muzeális érté-
kű, a talált dolog tulajdonjoga 
az államot illeti meg. Ezeken a 
dolgokon a találó tulajdonjogot 
nem szerez, de ez esetben is a 
találót díj illeti meg.. 

Dr. Vaskó László
ügyvéd

,,Talált pénz és 
egyéb talált dolgok”

Információ
n Lehetőséget kívánok biz-
tosítani arra, hogy a hozzám 
forduló nyírteleki olvasók 
részére telefonon is jogi tá-
jékoztatást adjak konkrét 
ügyekben is. Elérhetőségem: 
4461 Nyírtelek, Vasvári Pál 
u. 16. Telefon: 20/9427-545, 
42/523-391, 42/210-220.
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Megújuló kínálattal és akciókkal 
várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Nyírteleki 
Sütőipari 

Termékeket Gyártó 
és Értékesítő Kft. 

Nyírtelek, 
Dózsa Gy. u. 113.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-szombatig 

6.00-20.00-ig, 
vasárnap 6.00-12.00-ig

Szolgáltatásaink: 
bankkártya elfogadóhely, 

étkezési utalvány 
elfogadóhely.

Süti Kft. Friss pékáru!

A FINTOR ÉS TÁRSA KFT. húsboltjai Nyírteleken:

Szeretne tökéletes minőséget kedvező áron vásárolni?

Friss húsok, finom falatok, a legmegbízhatóbb szolgáltatás!
Gyors kiszolgálásban részesülni?

Friss sertéshús, füstölt árU, 
hurka és kolbász bő választékban! 

FINCSI HÚSBOLT (Szent I. u. 6.) 

„Ahonnan a legjobb húst haza tudja vinni, az a húsbolt 
nem más mint a nyírteleki Fincsi!”

Nyitva tartás: Hétfő 7-15-ig, kedd-péntek 7-18-ig, szombat 7-14-ig. 

KIRÁLYTELEK HÚSBOLT
„Királyi falatok a királytelekieknek”

(Béke u. 9., a COOP ABC szomszédságában)
Nyitva tartás: Kedd-péntek 7-11-ig és 14-18-ig, szombat 7-12-ig.
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tíz nAP görög-
országbAn 
Az „Egészségedre Nyír-
telek” programsorozat 
tombolasorsolás leg-
szerencsésebbje Dankó 
Gábor nyírteleki lakos 
volt, Ő nyerte a fődíját, a 
Sky Travel utazási iroda 
jóvoltából felajánlott  
2 fő részére szóló 10 
napos görögországi 
tengerparti nyaralást. Az 
útról szóló élménybeszá-
molót lapunk következő 
számában olvashatják.

rAjzoltAK A Civil Centrum rajzpályázatot hirdetett meg „Tudatos 
egészségnevelés” címmel. Melyre szebbnél szebb pályázatok érkeztek, ami-
ket kisebb ajándékkal díjaztunk.
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Tíz éve lett ismét  
magyar állampolgár

Szellemileg, fizikailag 
frissen a mai napig is

A sors és a háború is 
beleszólt életébe
n Tarsoly Józsefné, Orosz Erzsébet 
1923. október 21-én született. A Szent 
István utcán élő nénit Magyar László 
polgármester köszöntötte és nyújtotta 
át városunk emléklapját. Erzsike néni 
Felsősóskútból származik, itt született, 
azonban kalandos éltettörténetét mi-
kor a sors, mikor a háború alakította. 
Hányatott sorsa ellenére a nemcsak 
szellemileg friss, hanem korát megha-
zudtolóan fizikailag is aktív, szívesen 
kertészkedik és szorgoskodik a ház kö-
rül, mindig elfoglalja magát. 4 gyerme-
ke született, 8  unokája van és 4 déd-
unokája. Szereti, hogy ilyen szép nagy 
családja van, és szívesen látja vendégül 

őket bármikor. Isten éltesse Nyírtelek 
szépkorú lakosait erőben egészségben, 
még sokáig tartsa meg köztünk Őket!

Borbély Krisztina

90 éves születésnaposok

n A Puskin utcai lakos Regéczi Margit, 
lánykori nevén Oláh Margit néni 1923. 
október 5-én született az akkor még 
Magyarországhoz tartozó Szatmárné-
metiben. A most is szellemileg friss 
tanárnő egész életét Szamosdarán 
töltötte, ahol nyugdíjazásáig tanított 
és aktív tagja volt az ottani közösség-
nek. Margit néni 10 éve kapta vissza 
magyar állampolgárságát és tette le az 
esküt Nyírtelek polgármestere előtt. 
Azóta településünkön él szintén ta-
nárnő lányával és annak családjával, 1 
unokája és 1 dédunokája van. Nagyon 
szeret rejtvényt fejteni, mint mondja, 
ez tartja szellemileg frissen, és szíve-

sen beszélget és mesél a régi időkről. 
Születésnapja alkalmából köszöntötte 
őt Magyar László, Nyírtelek város pol-
gármestere.

n Az Ady Endre után élő Olesnyovics 
Józsefné, lánykori néven Varga Mar-
git néni 1923. október 27-én született. 
Ezen ünnepi alkalomból köszöntötte 
őt Nyírtelek város polgármestere, 
Magyar László. A szellemileg friss, 
beszédes néni korát meghazudto-
lóan még mindig aktív fizikailag is, 
ezért szívesen kertészkedik, takarít 
és végzi a házkörüli munkákat. Mar-
gitka néninek 2 fia van, 5 unokája és 
6 dédunokája. A néni mai napig szí-
vesen főz nagy családjára, bármikor 

vendégül látja őket akár egy nagy 
fazék töltött káposztára vagy süte-
ményre.


