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Évzáró ünnepség
n A Nyírteleki Általános Iskola 
június 21-én tanévzáró és egyben 
ballagási ünnepséget tartott./8
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ló „Az Alkotás gyönyörködtet” Immáron harmadik alkalommal a hagyományok ápolása-
ként szervezte meg a „A helyi művészek” rendezvényét „Az alkotás gyönyörködtet” címmel a Nyírteleki 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár június 13-a és 19-e között./7
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küldöttség
Népes evangélikus 
küldöttséget fogadott 
Nyírtelek város 
polgármestere./4-6
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Jó ütemben 
halad a szennyvíz-
telep épületeinek a 
kivitelezése./4
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r ÚJrA tAlálkoztAk. A II. dankóbokoriak találkozóját tar-

tották június 28-án, ahol az itt lakók és az elszármazottak továbbra is 
fontosnak érezték, hogy találkozzanak a rokonaikkal, a barátaikkal, a 
szomszédjaikkal és az ismerősökkel./11



2 Nyírteleki Újság Közérdekű hírek

Egyházi hírek

Rendőrségi hírek

A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház rendszeres nyilvános elő-
adásainak programja:

Július 20.: Biztonságban érezheted magad ebben a zűrzavaros világban?
Július 27.: Miért vezessen minket a Biblia?
Augusztus 3.: Ki alkalmas az emberiség feletti uralkodásra?
Augusztus 10.: Békében élhetsz most is mindörökké!
Az előadások 10-kor kezdődnek a Jehova Tanúi Királyság termében. 

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
Július 05-06. Dr. Kovács Petra 30/914-0913
Július 12-13. Dr. Poncsák Miklós 42/480-022,  30/985-7031
Július 19-20. Dr. Sipos Katalin 30/639-0222
Július 26-27. Dr. Bánhidi László 30/606-8469; 42/475-546

A Közösségi Ház heti rendje (Állandó foglalkozások)

Klubterem 

Kedd:  8.00-12.00 Falugazdász ügyfélfogadás 
  Buzai Csaba +36-30-457-4621
Szerda: 16.30-18.30 Néptánc oktatás (Guzsalyas Néptánc  
  és Hagyományőrző Kulturális Egyesület) 
Csütörtök: 17.00-19.00 Y Dance Factory (táncoktatás) 

Számítástechnika terem

Hétfő: 16.30-19.30 gépkocsivezetői tanfolyam
Szerda: 17.00-19.00 gépkocsivezetői tanfolyam 
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.  210-022 
– 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

Néhány napja megszólalt az 
utolsó csengő, elkezdődött 
a diákok által annyira várt 
vakáció. 

n Köztudott, hogy a felhőtlen játék, 
kikapcsolódás közepette a gyerekek 
sokszor még a legalapvetőbb közle-
kedési szabályokat sem tartják be, 
melynek következtében balesetek 
okozóivá, részeseivé vagy áldozatá-
vá válnak. 

Mindenekelőtt a szülők szakítsa-
nak időt gyermekeikre, és mondják 
el, miként kell közlekedni. A leggya-
koribb tragédiaokozó a rohanás, a 
körültekintés nélküli úttestre lépés, 
a tömegközlekedési eszközök meg-
állóiban álló jármű takarásából való 
kilépés, és a kerékpározással ösz-
szefüggő szabályszegő magatartás. 
Közös felelősségünk gondoskodni 
azok védelméről, akik ma még nem 
képesek úgy cselekedni, ahogyan azt 
elvárjuk vagy szeretnénk. 

Beszéljük meg a gyerekkel a gyalo-
gosközlekedés alapszabályait pl. hol 
van elsőbbsége a gyalogosnak az út-
testen való átkeléskor, mit kell tenni, 
mielőtt lelépünk az úttestre. A szabá-
lyos kerékpározás elsajátításához az 
alapokat gyakran át kell ismételni. Ha 

már tudja a gyerek, hogy hol szabad 
kerékpározni, melyek a kötelező biz-
tonsági felszerelések stb., illetve be 
is tudja tartani ezeket a szabályokat, 
még mindig nem biztos, hogy célsze-
rű elengedni önállóan kerékpározni. 
Felnőtt gépjárművezetőinket pedig 
arra kérjük, figyeljenek a gyalogos és 
kerékpározó „csemetékre”! 

A nyári táborok előtt mindenkép-
pen figyelmeztessük gyermekeinket 
a fürdőzés veszélyeire. Fontos, hogy 
fürdőzéskor, vízi biciklizéskor, csó-
nakázáskor tartsák be a vonatkozó 
szabályokat. Azok, akik nem tudnak 
úszni, feltétlenül vegyék fel a men-
tőmellényt. Kerüljék a bányatava-
kat, csak a kijelölt helyeket vegyék 
igénybe fürdőzés céljából. Felhevült 
testtel soha ne ugorjanak be a vízbe, 
hiszen a vízi tragédiák nagy része az 
ilyenkor fellépő izomgörcs illetve 
szívelégtelenség miatt következik 
be. 

Bízva abban, hogy a fent leírtak-
kal sikerül hozzájárulnunk a szünidő 
kellemes és biztonságos eltöltéséhez, 
mindenkinek jó pihenést és baleset-
mentes közlekedést kívánunk.

NYARAD AKKOR GONDTALAN, 
HA TE NEM VAGY GONDATLAN!

Doroginé Szima Julianna

A nyári szünidő veszélyei

Orvosi ügyelet

Helye:  központi ügyelet, 
 nyíregyháza, szent István u. 70.

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

A felnőtt orvosi ügyelet folyamatosan a hét minden napján, a nap 24 órájá-
ban elérhető. A gyermekorvosi ügyelet este 6-tól reggel 8óráig működik. Mun-
kaszüneti napokon a járóbetegek reggel 8-tól este 8 óráig az Egészségházban 
(Nyírtelek, Dózsa u. 48.) található ügyeletes orvost kereshetik fel.

Véradást szervez a Vöröskereszt
n Kedves véradók és leendő do-
norok! A vérre mindig nagy szük-
ség van, de ez a nyári hónapokban 
fokozottabban igaz, mivel több a 
baleset, a nem várt esemény. Ha 
teheti, segítsen, mert jó szívvel 
csak az várhat másoktól segítsé-
get, aki maga is segít.

Abban csak bízni lehet, hogy 
a véradás minden kedves vér-
adónak és leendő donornak csak 
önzetlen segítségnyújtás, és soha 
nem kell átélnie azt az érzést, 
hogy milyen vérre várni és vért 
kapni. 

Gondoljon azokra, akik kór-
házban, otthonukban betegen 

várják az Önök segítségét, az éle-
tet mentő vért! Az életben bár-
mikor, bárki kerülhet életmentő 
helyzetbe.

Ha úgy érzi, hogy egészséges 
és szívesen segítene, kérem, jöj-
jön el!

Véradás helye: Nyírtelek, Kö-
zösségi Ház

Véradás ideje: 2014. július. 22. 
( kedd) 12,00-16,00

Kérjük Személyi Igazolványát, 
Lakcím Kártyáját, TAJ Kártyáját 
szíveskedjen magával hozni!
A Magyar Vöröskereszt előre is 
köszönetét fejezi ki a véradáson 
megjelenteknek. 

n Egy BMW tartott a 38-as főúton 
Nyírtelek irányából Rakamaz felé 
június 29-én este. Amikor a gépkocsi 
elhagyta a gyulatanyai bejárót, oszlo-
pot előzött a sofőr, és talán nem látta 
meg időben, hogy a sor elején egy 
Citroen vezetője balra akar kanya-
rodni. A nagy sebességgel száguldó 
autó olyan erővel ütközött a kanya-
rodó gépjárműnek, hogy a jobb első 
kereke kiszakadt. A BMW ezután a 
bal oldali padkán árokba csúszott. 
A kocsiban úgy tudni négyen ültek, 
közülük ketten elmentek onnan, és 

a rendőrök később emiatt kezdték 
őket keresni, hogy tisztázhassák a 
körülményeket. Két ember megsé-
rült, őket a mentők vitték el. 

Totálkáros lett a BMW

IllegálIs  
szeméttároló
Június sem telt el zavarta-
lanul a polgárőrök részéről. 
Lovas polgárőreink meg-
kezdhették a szolgálatokat, 
találtak is rögtön egy illegális 
szemétlerakót, melyet jelez-
tek az önkormányzatnak. A 
Nyírteleki Polgárőrség tagjai 
szolgálatuk során körözött 
személyt tartóztattak fel a 
rendőrség megérkezéséig. 
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Olvasónk írja

Augusztus 20-án ünnepi  
megemlékezés, főzőprogram  
és mulatós est Tódik Gáborral
n A hagyományoknak megfele-
lően az idén is megszervezzük az 
augusztus 20-ai rendezvényün-
ket, melynek kiemelt eseménye 
az „Ízek utcája” főzőprogram. 
Várjuk a civil szervezetek, baráti 
társaságok jelentkezését a főzés-
re (bármilyen étellel lehet nevez-
ni) a +36-30-758-3913-as telefon-
számon.

A tradíciókhoz hűen lesz ün-
nepi megemlékezés, kenyér-
szentelés és átadás. A helyi 

művészeti csoportok mellett a 
helyi művészek rendezvényen 
sikeresen bizonyított Mihalkó 
testvérek is színpadra állnak. Az 
este a szabadtéri mulatós bállal 
zárul, melynek hangulatfelelő-
se a közkedvelt TÓDIK GÁBOR 
lesz.   

A részletes programokról la-
punk következő számában ol-
vashatnak.

Fintor Gábor 
kulturális vezető  

Járdaszigetet a buszmegállókba!
n Már kezd alakulni a városunk, 
folyik a csatornázás. de van egy 
nagy gondunk. Időseknek, bete-
geknek vagy kisgyermekes szü-
lőknek is utazni kell. Sajnos egy 
kezemen meg tudnám számolni, 
hol van kialakított járdasziget, 
a magas buszra való felszállást 
segítve, így sokunknak nehéz a 
felszállás. Szeretném megkérni 

az illetékeseket, mivel még foly-
nak az út helyreállítási munkái, 
tervezzék be a fel- és leszállást 
könnyítő járdaszigeteket, hogy 
az idős vagy mozgásában korláto-
zott ember is könnyebben tudjon 
feljutni a buszra, és a kisgyerekes 
anyukáknak se könnyű, hiszen 
sajnos ritkán akad segítségük. 

Kelemen Mihályné

szent AnnA 
temPlombÚcsÚ 
és körmenet
Ezúton tájékoztatjuk a 
kedves Olvasókat, hogy az 
Anna-napi vigasságok ke-
retében megvalósuló Szent 
Anna templombúcsú és kör-
menet július 26-án, szom-
baton 10 órától kezdődik a 
Szent Anna templomban 
(Petőfi út). 
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A HM ARZENÁL Elektro-
mechanikai Zrt. felhívja a 
figyelmet a TÁMOP 1.1.2 pro-
jekt keretein belül Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjával együttmű-
ködésben megvalósuló 
foglalkoztatást elősegítő 
lokátor- és rakétatechnikai 
alapképzésre. 

 
n A képzés célja olyan speciális – a 
lokátor- és rakétatechnikai eszkö-
zök javítására, modernizálására, 
karbantartására vonatkozó – alap-
ismeretek oktatása, melynek bir-
tokában a képzésben résztvevők 
számára lehetőség mutatkozik 
részvénytársaságunkkal munkavi-
szonyt létesíteni. 

A képzésben való részvételre 
elsősorban olyan fiatalok jelent-
kezését várjuk, akik az elektronika 
vagy gépészet területén szakmai 

előképzettséggel, technikusi vég-
zettséggel rendelkeznek. A képzés 
óraszáma 161 óra, időtartama 1,5 
hónap, 2014. augusztus 25-i kez-
déssel. 

A képzés 100%-ban támoga-
tott, amennyiben a jelentkező re-
gisztrált álláskereső, és megfelel 
a TÁMOP 1.1.2. projekt belépési 
feltételeinek.

A képzésre a jelentkező lakó-
helye szerint területileg illetékes 
Munkaügyi Kirendeltségen ügyfél-
fogadási időben és személyesen, 
ill. részvénytársaságunknál (+36 
20-468-3350 vagy 42-525-047) te-
lefonszámon lehet jelentkezni.”

Alapképzés a HM Arzenálnál
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Önkormányzati hírek

Június hónapban a nyári idő-
szakra való tekintettel csak 
egy alkalommal ülésezett a 
képviselő-testület. 

n A június 20-i ülésen megtörtént 
az önkormányzat jelenlegi vagyon-
biztosításának felülvizsgálata, és 
a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy 2014. július 1. naptól a va-
gyonbiztosítási szerződést a Signal 
Biztosítóval köti meg.

Döntés született arról, hogy Nyír-
Tel-Szol Nonprofit Kft-vel kötött – a 

település közigazgatási területén a 
települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos – közszolgáltatás ellá-
tására vonatkozó szerződést 2018. 
12. 31-ig meghosszabbítja.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olva-
sókat, hogy a képviselő-testületi 
ülésről készült jegyzőkönyv mun-
kaidőben a Nyírteleki Városi könyv-
tárában (Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 
42.) megtekinthető, illetve megta-
lálható az önkormányzat honlapján 
– www.nyirtelek.hu – is.

Dr. Bartovics Norbert

Meghosszabbított szerződés

Épül szennyvíztelep

A küldöttség tagjai voltak

Tudnivalók a szennyvíz- 
hálózatra való csatlakozásról

Új óvodai fejlesztések

n Mint arról 2014. májusi számunk-
ban hírt adtunk, a szennyvízberuhá-
zás első üteme átadásra került.

Az átadást követően a tájékoztató-
ban megjelölt ingatlanok tulajdono-
sainak lehetősége nyílt a rendszerre 
való rákötésre.

A rákötéssel kapcsolatban az aláb-
biakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság 
figyelmét:

A szennyvízhálózat használata 
csak a „Bekötés bejelentő” nyom-

tatvány birtokában és a Nyírségvíz 
Zrt-vel történt egyeztetés követően 
lehetséges.

Amennyiben valaki a még műsza-
kilag át nem adott szennyvízhálózati 
részre köt rá, azzal egyrészt késlelteti 
a projekt megvalósítását, másrészt a 
használat által okozott kár elhárítása 
jelentős költséget von maga után. 
Ezen költség megtérítése mindig azt 
terheli, aki a kárt okozta (szennyvíz-
kibocsátó).

Óvodáink egy újabb nyertes 
pályázat keretében új külsőt 
kapnak, melynek hivatalos 
átadó ünnepsége július 
27-én, vasárnap 9 órától lesz 
az Anna-napi vigasságok 
keretében.

 
n A „BM 4/2014. (I.31.) Egyes ön-
kormányzati feladatokhoz kap-
csolódó fejlesztési támogatás, 
kötelező feladatot ellátó intézmé-
nyek fejlesztésének, felújításának 
támogatása” pályázat keretében 
elnyert összeg 25.870.000 Ft, ami 
az önkormányzati önrésszel ki-
egészítve 32.337.500 Ft. Ebből az 
összegből azonban nemcsak az 
épület szépült meg, hanem – ör-
vendetes módon – közfoglalkoz-
tatásra is fordíthatunk 1.293.500 

Ft-ot, így újabb munkalehetőség is 
teremtődött.

A felújítás mindkét tagintéz-
ményt érinti. Az Iskola úti intéz-
ményben a régi ajtót kibontották, 
új bejáratot, új műanyag nyílászá-
rókat kapott az épület, a határfalak 
pedig 10 cm-es poli-farbe szigete-
léssel bővült. Új feljáró is épül 
(önkormányzati támogatással), 
ami megkönnyíti a reggeli zsúfolt-
ságban való közlekedést. A Petőfi 
úton lévő I.sz. tagóvoda szintén új 
fanyílászárókat kap.

Két komfortosabb, moder-
nebb, jobban szigetelt létesítmény 
várja majd idén szeptembertől a 
bölcsiseket, ovisokat a már megszo-
kott kedvességgel és türelemmel.

Czipó Józsefné
intézményvezető

Népes evangélikus küldött-
séget fogadott Nyírtelek 
város polgármestere mun-
katársaival együtt június 
29-én Andrejek Györfi Judit 
lelkésszé szentelésének 
alkalmából. 

n A Közösségi Házban rövid is-
mertetőt hallhattak Magyar Lász-
ló polgármester úrtól a város 
múltjáról, jelenéről, kiemelten a 
Filadelfia Evangélikus Egyházköz-
séggel való együttműködésről. Dr. 

Fabiny Tamás válaszbeszédében 
megköszönte és nagyra értékelte 
az együttműködés eredményeit, 
amelyet többször személyesen is 
megtapasztalt Nyírteleken és Gö-
rögszálláson tett látogatásai alkal-
mával. A fogadás végén kötetlenül 
folyattak megbeszélést a helyi ok-
tatási és szociális szakemberek az 
evangélikus küldöttséggel, majd 
közösen vonultak át az evangéli-
kus templomba a szentelési szer-
tartásra.

Györfi Mihály

Püspöki látogatás

A csatornarend-
szer kiépítése 
mellett jól halad 
a befogadó 
szennyvíztelep 
rekonstrukciója
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dr. Fabiny tamás a Magyarországi 
Evangélikus egyház püspöke. A Lutheránus 
Világ Szövetség (LVSz. Genf) elnökhelyet-
tese. dr. szabó lajos az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem (Budapest) rektora a 
felszentelt lelkésznő dolgozatának téma-
vezetője. dr. szabóné mátrai marianna 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
(Budapest) tanára a Gyakorlati Intézet 
vezetője. leon novak a Szlovén Evangéli-

kus Egyház lelkésze (Muraszombat) a fel-
szentelt lelkésznő mentora. bódy emese 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
(Budapest) tanára. Andrejek györfi Judit  
a Magyarországi Evangélikus egyház fel-
szentelés előtt álló lelkésznője. Andrejek 
mitja a Szlovén Evangélikus Egyház (Mu-
raszombat) káplánja. A lelkésznő férje. 
györfi mihály helyi evangélikus lelkész. A 
lelkésznő édesapja.
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 lAkosságI táJékoztAtó. A Tokaji úti lakosoknak tartottak 

szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatót a Közösségi Házban július 
16-án, hétfőn. 
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5Nyírteleki ÚjságAnna-nap, közérdekű

Közösen a közös ügyért 
címmel tartottak műhely-
konferenciát a nyírteleki 
Kedvesházban június 11-én.  

n A találkozót azzal a céllal hirdet-
te meg az intézményt fenntartó 
Gyerekekért SOS 90 Alapítvány, 
hogy Kedvesház által immár 
20 éve képviselt esélyteremtő 
programot, valamint a program  
országos kiterjesztéséhez alapot 
jelentő Kedvesház-sztenderdet 
a  kedvesházi élethelyzetben is-
merhessék meg a meghívott egy-
házi, civil , valamint állami, szak-
politikai  szervezetek képviselői. 
A találkozó rangját és fontossá-
gát jelzi, hogy az egyházak közül 
képviseltette magát a reformá-
tus, az evangélikus, a görög ka-
tolikus egyház, valamint a Máltai 
Szeretetszolgálat, de jelen voltak  
Magiszter Alapítvány képviselői, 
a valamint a szakpolitikai dön-
téshozó szervek képviselői is.

Hungarikum
Kemecsei György az alapítvány 
elnöke nyitotta meg a rendez-
vényt. Magyar László, Nyírtelek 

polgármestere köszöntőjében 
elmondta, hogy a Kedvesházat 
Nyírtelek hungarikumának te-
kinti, mert – a település sajátos-
ságaihoz igazodva – tanyabok-
rokban élő hátrányos helyzetű 
családok gyerekeinek  biztosít 
esélyt az élethez. 

Lázár Péter a Kedvesház meg-
álmodója előadásában kitért 
arra, hogy a Kedvesház kezdet-
ben cigány programként indult, 
de ma már az idejáró gyerekek 
60 %-a nem cigány származású, 
de ugyanolyan hátrányos hely-
zetű. Kihangsúlyozta, hogy a 

Kedvesház hiányokat, szükségle-
teket igyekszik pótolni. Elmond-
ta, hogy a 20 év alatt 122 gyereket 
nevelt  a Kedvsesház, nekik mér-
hető esélyeket jelentett ez a ház 
és a program. 

Minden ember érdeke
Bordács Margit a Kedvesház-pe-
dagógia társszerzője arról szólt, 
hogy a Kedvesház-pedagógia 
módszertanának a közoktatás-
ban való kiterjesztésére nagy 
szükség van. Seszták Oszkár a 
megyei közgyűlés elnöke, kö-
szöntőjében kihangsúlyozta, 

hogy minden ember érdeke a 
roma és hátrányos helyzet okoz-
ta kihívások megoldása.  

Ebéd után a nyílt fórumon 
a résztvevők kifejthették vé-
leményüket, javaslataikat a 
Kedvesház programmal kap-
csolatosan. Mandák Csaba a 
Kedvesház Módszertani Központ 
vezetője így zárta konferenciát: a 
támogatottság és partnerkapcso-
latok megerősítése terén óriási 
jelentőségűnek érezzük ezt a  ta-
lálkozást.

Lázár Péter

Közösen egy közös ügyért
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– Milyen tapasztalatokkal zár-
ták a tavalyi évi rendezvényt?

– Nincs okom panaszra, jó ta-
pasztalatokkal zártuk az első kö-
zös rendezvényünket, az elmúlt 
évi „Egészségedre, Nyírtelek!” 
elnevezésű eseményt. Sokan lá-
togattak ki a rendezvényre, és kö-
zülük nagy számban keresték fel 
sátrainkat és kóstolták meg étele-
inket. Ezek közül mindent kipró-
báltak a vendégek. A legnagyobb 
keletje a sztrapacskának volt, de 
sok fogyott a lapcsánkából és a töl-
tött káposztából is.

– Idén milyen ételekkel, újdon-
ságokkal készülnek a 134. Anna- 
napi vigasságokra?

– A tavalyihoz hasonló menüvel 
várunk idén is minden kedves lá-
togatót az Anna- napi vigasságok-
ra. A menüsoron ugyanúgy megta-
lálható lesz a csülkös bablevestől 
kezdve a töltött káposztán át egé-
szen a sztrapacskáig mindenféle 
finom étel. 

Az idei évben újdonságként 
szabolcsi tájjellegű ételekkel pró-
bálunk még nagyobb vendégse-
reget becsalogatni a sátrainkba. 

Nemcsak ételekkel, hanem külön-
féle italokkal is készülünk, hogy 
a vendégek szomját oltsuk a nagy 
melegben.

– Hol lesznek megtalálhatók a 
Városi Sportcentrumban?

– Idén is több sátorral és autó-
val vonulunk ki a rendezvényre. A 
sátraink ugyanazon a helyszínen 
lesznek ismét felállítva, mint az el-
múlt évben. A bejárattól jobbra és 
a nagyszínpaddal szemben, a küz-
dő tér túloldalán (a volt közvetítő 
állásnál).

– Van-e valamilyen változás a 
tavalyi évhez képest az ételek vá-
sárlási módjával kapcsolatban?

– A legfontosabb észrevétel, 
hogy az áraink a tavalyi évhez ké-
pest nem változnak. Idén is előre 
megvásárolt kóstolójegyekkel le-
het majd fizetni az ételekért (de 
csakis az ételekért). A kóstolóje-
gyeket az érdeklődők a küzdőté-
ren, külön erre a célra felállított 
árusító helyeken vásárolhatják 
meg 300 Ft/db-os egységáron. Az 
italokért idén is csak készpénzzel 
lehet majd fizetni.

– Ön mit ajánlana a menüből, 
amit feltétlenül kóstoljanak meg a 
kilátogatók?

– A tavalyi évben a csülkös bab-
levest ajánlottam a kedves vendé-
geknek, idén viszont a szatmári 
töltött káposztát ajánlanám jó szív-
vel, mivel ezt a finomságot egyedi 
receptúrával készítjük majd el.

– A programok között van-e ked-
venc fellépője?

– A fellépők névsora- a tavalyi 
évekhez hasonlóan- idén is igen szí-
nes és grandiózus, a fiatalabb és idő-
sebb korosztály képviselői is megta-
lálhatják a számukra legkedveltebb 
programot. A Neoton a kedvenc csa-
patom. Így külön örülök, hogy őket 
is láthatom. Az egyik nagy favoritom 

még az Apostol együttes, így nagyon 
örülnék, ha az elkövetkező évek va-
lamelyikében ők is fellépnének a 
nyírteleki színpadon.

– Mit üzen a rendezvényre kilá-
togatóknak?

– Ebben az évben is minél többen 
látogassanak ki a rendezvényre, szó-
rakozzanak, élvezzék a kulturális 
programokat, és vegyék igénybe kü-
lönféle szolgáltatásainkat, az étel- és 
az italfogyasztásokat. Az ételhez JÓ 
ÉTVÁGYAT KÍVÁNOK, továbbá min-
den nyírteleki lakosnak jó egészsé-
get. Találkozzunk majd július 26-án, 
szombaton a Városi Sportcentrum-
ban a 134. Anna-napi vigasságok ren-
dezvénysorozaton.

Kis László, könyvtáros

Idén a ,,szabolcsi töltött káposzta”  
a leginkább ajánlott finomság

A 134. Anna-napi vigasságokon is az Unió étterem konyhája 
látja vendégül a nyírteleki lakosságot. A „tirpák ételek vására, 
kóstolója, gasztronómiai különlegességek” szlogennel ellátott 
program alatt igazi finomságokkal készülnek a szervezők. 
Dankó Lászlót, az „ízek királyát” faggattam a részletekről, aki 
már alig várja a NEOTON élő koncertet.  

A Dankó csapat
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De keressétek először az Ő 
országát és igazságát, és ezek 
is mind ráadásul megadatnak 
nektek. Mát.6,33.

n Legkisebb gyermekünk, Judit lel-
késszé szentelése kapcsán a fenti ige 
és egy régi történet elevenedett meg 
bennem. Talán 12 éve annak, mikor 
lázasan készült a Cantemus kórus-
sal Dél-Koreába, sikerült lerendezni 
mindent jó előre, Dénes bácsiék ösz-
szeszedték az útleveleket, elő voltak 
készítve a fellépő ruhák, és rengeteg 
gyakorláson voltak túl. Mi a felesé-
gemmel ketten az utazásuk előtt egy 
héttel házaspári hétre mentünk szol-
gálni Biatorbágyra. A kórus indulása 
előtt néhány nappal vissza is érkez-
tünk, de a távollétünk alatt drámai 
fordulatok jöttek. Az eredeti terv sze-
rint csak Dél-Korea volt az úti cél, de 
időközben jelentkezett egy új szpon-
zor, aki Hongkongba is el akarta vin-
ni a kórust. A gondolat szép volt de 
a hongkongi hatóságok féléves érvé-
nyességet kértek az útlevélben, a kó-
rus túlnyomó többségének azonban 
ez nem volt meg, Juditnak sem. 

Sebaj, Dénes bácsi megszervezte a 
gyorsított eljárást, de a bökkenő csak 

ott volt, hogy mi a szülők nem tudjuk 
aláírni a kérelmet, mivel nem voltunk 
itthon. Dénes bácsi felajánlotta, autó-
val elmegy Biatorbágyra és aláíratja 
velünk. Judit azonban azt mondta, 
ők most szolgálnak az Úrnak, nem 
lehet őket zavarni. Így itthon maradt, 

helyette egy másik leány mehetett. 
Sokan arra számítottak, hogy szomo-
rú lesz és másokat fog okolni a vesz-
tesége miatt, de ehelyett együtt örült 
a visszaérkező kórussal, és máig tartó 
jó barátság indult el a helyette kime-
nő leánnyal (jelen volt a szentelési 

ünnepségen). Meg is kérdezte valaki 
a kórusvezetők közül, mi adott erőt 
ehhez neked? 

Az ember a ráadásra vágyik és 
ezért mindig megelégítetlen marad, 
azonban az Isten országát keresve 
megtalálhatja a megelégíttetést is. 
Judit lányom lelkésszé szentelésekor 
az a bizonyosság volt bennem, hogy 
egy asszonynak, feleségnek anyának 
bár nagyon nehéz a lelkészi hivatás 
folyamatos terheltsége, azonban ha 
már fiatalon megtalálta az átmeneti 
előny helyett a megmaradót, akkor 
Isten szolgájaként sokak számára 
mutathat ebben utat. S mivel az Isten 
férfivá és asszonnyá teremtette az 
embert úgy, hogy a házasságban egy 
testté lesznek, Judit és férje Mitja – 
aki szintén lelkész – egyként állhat-
nak ebben az elhívásban.

Györfi Mihály
evangélikus lelkész

n A Nyírteleki Szociális Szolgáltató 
Központ lakói kellemes jó időben 12 
fővel elindultak a Verba-tanyára.  4 fő 
gondozónő segítsége és felügyelete 
mellett biztonságban érezhette magát 
minden résztvevő. 

Néhány perces kocsikázás után oda-
értünk a kirándulóhelyre. Az idősek 
közül, akik fizikálisan jobb állapotban 
vannak, körbesétálták a halastavat. 
Távolabb, a tanya túlsó végén lovag-
lásra nyílt lehetőség, pompás, ápolt 
lóállományban gyönyörködhettünk. 
A horgásztónál meg-megálltunk, szur-

koltunk a horgászoknak. Gyönyörköd-
tünk a tájban. Felszabadultan emleget-
ték lakóink a régi nyaralási emlékeiket. 
Kis pihenő után besétáltunk a Verba-
tanya éttermébe, ahol mindenkit 
megvendégeltünk egy jégkrémmel. A 
lakók köszönetüket fejezték ki a lehe-
tőségért, hogy eme közeli és gyönyörű 
helyen kirándulhattunk. Hálásak vol-
tak odafigyelésünkért, törődésünkért. 
Mi, kísérők pedig azért, hogy részesei 
lehettünk az örömteli pillanatoknak.

Körmöndi Judit
szociális munkatárs

Andrejek Györfi Judit lelkésszé szentelése, Nyírtelek, 2014. 06. 29.

Isten szolgájaként...

n Györfi Judit Pásztón született, mi-
vel abban az időben családja a Nóg-
rád megyei Sámsonházán lakott. Kis 
gyermekkorától azonban Szabolcs me-
gyében élt, Nyírszőlősön cseperedett, 
majd Nyírteleken lett felnőtté. Iskoláit 
Nyíregyházán végezte a Kodály Zoltán 
Általános Iskolában, majd az Evangé-
likus Kossuth Lajos Gimnáziumban. 
Szívesen énekelt a Cantemus kórus 
családban, 16 országban járt a kórussal 
Európában, Ázsiában, Amerikában. 
Még az egyetemi évei alatt is hazajárt 
a próbákra és részt vett a kórus tár-
sadalmi életében, csak az egyetemi 
utolsó évek terhe miatt mondott le a 
kóruséneklésről. Az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem öt éve közben 
még az ELTE szlovén szakára is behall-
gatott, mert már akkor formálódott 
kapcsolata későbbi férjével Andrejek 
Mitja-val, aki szlovén létére Magyaror-

szágra jött a Hittudományi Egyetemen 
tanulni, a magyar nyelvet elsajátítani. 
Házasságkötésük után Németország-
ban töltöttek egy évet a Gustav Adolf 
Werk ösztöndíjasaként, Lipcsében. 
Hatodévét Leon Novak muraszombati 
evangélikus lelkész mentorálása alatt 
töltötte Szlovéniában, ahová felszen-
telése után visszatért férjével, aki a 
Szlovén Evangélikus Egyház káplánja. 
Augusztusra várják első gyermeküket, 
aki az új kezdet új gyümölcse lehet a 
fiatal pár életében.

Lelkésszé szentelésének szolgála-
tát dr. Fabiny Tamás a Magyarországi 
Evangélikus Egyház püspöke végezte, 
dr. Szabó Lajos az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem rektora, és Györfi Mi-
hály helyi evangélikus lelkész segítsé-
gével. Tizenhét felszentelt lelkész áldó 
igéi és az ősi Confirma éneke indította 
útjára az élő Istennek való szolgálatra.

n „Még nyelvemen sincs a szó, Te 
már pontosan tudod, Uram” Zsoltár 
139,4.

Ezt az igét választottuk a szen-
telés alapjául, hiszen kis családunk 
életét nagyon is meghatározza ez az 
igevers.  Idegen nyelvi környezet-
ben nem egyszerű az élet, nagyon 
sok szolgálati területen jelenthet 
akadályt. Ezért is ad végtelen bé-
kességet ez a tény, hogy ki sem kell 
mondanunk, az Úr ismeri minden 
szükségünket és gondolatunkat. És 
ezek nem csak üres szavak vagy egy 
egyszerű szlogen a számunkra, ha-
nem a megtapasztalt valóság. 

Nagy ünnep volt tehát ez a nap a 
számunkra, és nem csak a kis, de a 
nagy családunk számára is. Öröm, 
hogy erre a meghatározó esemény-
re újra hazatérhettünk, oda, ahol az 
indulás is megtörtént. A szülői ház, 
az anyagyülekezet és a város, ahol 
felnőttem. Az Isten hazahozott, 
hogy áldásával elküldjön szolgála-
tába. És dr. Fabiny Tamás püspök úr 
prédikációjában arról is szólt többek 
között, hogy Isten áldása nem csak 

rajtam, de szívem alatt hordott gyer-
mekünkben is megtapasztalható. 
Már hárman állunk a szolgálatában. 
És Isten formál bennünket, ismer 
és szeret. Ahogyan gyermekünk az 
anyaméh védelmében van, úgy fon 
körül bennünket Isten oltalmazó 
szeretete is. És kellhet nekünk ennél 
több? 

Hazahozott az Isten, hogy áldá-
sával útnak indítson és a hazatérés 
örömére (bibliai szokásokat követ-
ve) édesapám, Györfi Mihály evan-
gélikus lelkész még egy ökröt is le-
vágatott, hogy együtt örüljön velünk 
mindenki nemcsak Isten előtt, de 
az asztal körül is. Hálával van telve 
a szívünk mindazért a rengeteg tu-
dásért, segítségért és áldásért, amit 
a családunkon keresztül kaptunk és 
a Filadelfia gyülekezet szeretetét, 
imáit, ami 600 km-es távolságba is 
elkísér bennünket a Szlovéniában 
végzett szolgálatunkban. 

Köszönjük Nyírtelek városának 
is, hogy együtt ünnepeltek velünk. 
Erős vár a mi Istenünk!

Andrejek család: Mitja és Judit

Kirándulás Verba-tanyára

Tizenhét felszentelt lelkész áldó igéi

Az Úr ismeri minden  
szükségünket és gondolatunkat
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Immáron harmadik alkalom-
mal, a hagyományok ápolása-
ként szervezte meg a „A helyi 
művészek” rendezvényét „Az 
alkotás gyönyörködtet” címmel 
a Nyírteleki Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár június 13-a és 
19-e között.

n A rendezvény népszerűségét legjob-
ban az jelzi, hogy harmadik alkalom-
mal szerveztük meg ezt az eseményt, 
és idén jelentkeztek rá a legtöbben. A 
megnyitó ünnepségen fellépett a hu-
szonhatodik arany fokozatát idén meg-
nyerő Nyírteleki Asszonykórus.  

Szerteágazó területekről érkeztek 
alkotóink, kiállítóink. A népi hagyo-
mányokat és a modernebb világ mű-
vészetét képviselőktől egyaránt sokat 
tanulhattunk informális úton (a szakiro-
dalom szerint ez a tanulási forma fordul 
elő a leggyakrabban életünkben, mégis 
a legkevésbé tudatosítjuk magunkban. 
Újságolvasás közben, barátunkkal tör-
ténő beszélgetések során, szörfözve az 
interneten, vagy éppen egy ilyen kötetlen 
rendezvényen sokat tanulunk egymástól).  

Nagy várakozással, érdeklődéssel 
figyelhettük a hagyományápolókat. A 
verselőket, akik nagy költőink gondola-
tait elevenítették fel. Bepillantást nyer-
tünk a népmesék világába, felidéztük a 
népdalok világát, és a mesterek segítsé-
gével a vesszőfonás, a kalocsai hímzés, 
a gobelin varrás rejtelmeit.  

Fehér Mihály kosárfonó mottója 
egyben az élethivatása is: „A népmű-
vészetet mentsük át a múltból a jelenbe, 
hogy tudjuk átadni a jövőnek.” Ezért al-
kot, dolgozik. 

Lipcsey István egy erdélyi buszki-
rándulás alkalmával kezdett el verselni, 
akkor azért, hogy feldobja az unatkozó 
társaságot. Azt vallja, hogy az emberi 
szellem legcsodálatosabb megnyilatko-
zása a művészet (Ady Endre: Az élet, és 
József Attila: Thomas Mann üdvözlése 
c. versét szavalta). 

Hanuszik Sándorné több szavaló-
versenyen ért már el értékes helyezé-
seket. Villon: A szép fegyverkovácsné 
panasza c. versét (Vass István fordítása) 
hallhattuk tőle. 

Kandala Andrásné kétszeres kiál-
lítóként gyönyörű, saját hímzésű ka-
locsai terítőkkel emelte a rendezvény 
színvonalát. 

Kelemen Mihályné, aki tíz évig volt 
a Nyírteleki Asszonykórus tagja (élete 
legszebb időszakának nevezte), saját 
szerzeményét hozta el „Én így érzek” 
címmel, melynek gondolatai ma is ak-
tuálisak. 

Kovács Judit alpolgármestert új 
oldaláról ismerhettük meg. Normál és 
tűgobelineket is készít különböző té-

makörökben: napraforgó (ez a kedven-
ce), csendélet, tájkép, portré, gyerekfi-
gurák. Jelenleg Munkácsy: Rőzsehordó 
nő c. képén dolgozik. 

Szabó Mihály katonanótákkal ké-
szült, de a kiállító teremben famunkáit 
is megcsodálhattuk. Szabó Veronika „A 
pletykás asszonyt” mesélte el, amin jó-
kat derült a közönség.  

A fiatalabb alkotók (a fentiekhez 
képest) új irányzatokon keresztül, mo-
dernebb eszközökkel gyönyörködtet-
tek, ilyen a pirográfia, a rajzolás, a fest-
ménykészítés, a tájkertészet.  

Huszti Valéria számára a festészet-
nél és a rajzolásnál is nagyobb örömöt 
jelent az új művészeti ág, a pirográfia 
(tűzírás). Fára, bőrre, papírra éget. 10-
15 óra, mire egy kép elkészül. Színeket 
is szívesen használ alkotása során. 

Magyar László (Lacó kertész) tájren-
dező és kertépítő mérnöki diplomával 

rendelkezik, a jeles eseményre bonsai 
kiállítást, kisebb, nagyobb, fiatalabb, 
idősebb (30 éves!) növényeket hozott. 

Tarsoly Vivien, a „mezőny” legfiata-
labb tagjaként, szép rajzokkal érkezett, 
csakúgy, mint Tóth Roland és Csonka 
Kinga. 

Tóth Gábor (Jóbarát), többszörös ki-
állítóként egyrészt vidám hangulatú kö-
szöntőt tartott, s alkotásainak mókás tör-
ténetét is megosztotta a jelenlévőkkel. 

A Mihalkó ikertestvérek (Attila és 
Tamás) egy-egy dallal zenei tudásukat 
csillogtatták meg.    

Mindkét „ív” maradandó élményt 
jelentett, hisz ápolják a gyökereket, a 
hagyományokat, helyi és nemzeti ér-
tékeinket. Ezt erősítette meg Magyar 
László polgármester is, aki stílszerűen 
Márai Sándortól idézett. Majd minden 
nyírteleki művésznek egy-egy személy-
re szóló emléklappal kedveskedett, 

megköszönve, hogy bemutatták alko-
tásaikat, hogy ápolják hagyományain-
kat. A település vezetője maradandó él-
ményben részesült, megvallotta, hogy 
számára lelkileg feltöltődést jelentett a 
rendezvényen részt venni. Büszke a he-
lyi művészekre, fontosnak tartja fiatal 
városunkban ezeket az eseményeket.     

Írásomat egy olyan Kovács Béla 
Sándor idézettel zárom, mellyel a ha-
gyományápolás fontosságát kívánom 
hangsúlyozni. 

„A gyökerei védik meg a fát a viharban 
a kidőléstől, a mélybe nyúló gyökerek táp-
lálják, a gyökerek teszik lehetővé, hogy 
nagyra nőjön, hogy dús koronáját büsz-
kén emelje a magasba. Az emberi közös-
ségek számára a gyökeret a hagyomány, 
a közös történelem, a közös emlékezet je-
lenti. A hagyományokból gazdagodnak a 
nemzetek, az országok, a falvak.” 

Fintor Gábor 
kulturális vezető 

Közművelődés

A hagyományokból gazdagodunk
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Köszönöm,  
hogy itt lehettem
Köszönöm, hogy itt lehettem, 
hogy egy hagyománnyá vált  
rendezvényen részt vehettem! 
Köszönet érte a lelkes ifjoncoknak, 
akik szeretettel adóznak  
a mára már nem használt,  
de még élő hasznos dolgoknak. 
Szeretik a szépet, szeretik a jót, 
de ezzel párhuzamosan szeretnek 
felfedezni újat, az ifjú alkotót.
Időt, fáradtságot nem ismerve,
a Mi városunkban hagyományt 
teremtve. 
Hadd lássa mindenki, aki csak 
akarja, mire képes, mit tud  
a Mi városunk apraja-nagyja! 
Jó lenne jövőre, ha még többen  
jönnének, akikre büszkék lennének. 
S láthatnák mind a szépre  
szomjazók, itt vannak, köztünk 
élnek a szolid hétköznapi emberek,  
de maradandót alkotók!

A helyi megjelent művészek  
nevében: Kelemen Mihályné

A rendezvényről készült 
képeket és a videót a www.
nyirtelek.hu, valamint a www.
nyirtelekikozhazkonyvtar.hu ol-
dalon tekinthetik meg.

A tárlat felügyeléséért, elő-
készítéséért, utómunkálataiért 
külön köszönet Jávorszki Andre-
ának, Papp Szabinának, Székely 
Ildikónak és Kis Lászlónak.   
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Kiröppentek a végzősök, lezárt a tanév
„Egyikünk élete sem könnyű. És ak-
kor? Legyen bennünk kitartás és 
mindenekelőtt bízzunk önmagunk-
ban. Hinnünk kell benne , hogy tehet-
ségesek vagyunk valamiben és ezt a 
valamit – kerül, amiben kerül – meg 
tudjuk valósítani.” ( Marie Curie)

Ezekkel a szavakkal indította „útnak” 
a Nyírteleki Általános Iskola igazgató-
nője, Urbinné Borbély Szilvia a ballagó 
nyolcadikosokat 2014. június 21-én a 
tanévzáró és egyben ballagási ünnep-
ségen.

Közös ünnep volt: kiröppentek az in-
tézményünk védőszárnyai alól a végző-
sök és lezártuk a 2013/14-es tanévet is 
egyben. Mozgalmas, eseménydús volt 
az elmúlt esztendő. Erről tanúskodott 
igazgatónő értékelő beszéde is, amely-
ben végigvezette a tanév legfontosabb 
eseményeit és méltatta a kiemelkedő 
eredményt elérőket. 

Átadták a stafétát
Az ünnepségre gyönyörűen feldíszítet-
tünk mindent, virágba öltöztetettük a 
tantermeket, úgy  vártuk a ballagókat. 
A hetedikes tanulók és szülők mindent 
megtettek azért, hogy emlékezetes 
maradjon az utolsó nap az iskolában- 
köszönet érte. A csengőszó után lila és 
rózsaszín lufikkal a kezükben, tarisz-
nyával a vállukon indultak el  szép balla-
gási dalokat énekelve a végzősök s osz-
tályfőnökeik. Az iskola  udvarára érve 
elengedték a léggömböket, amelyek 
szabadon az ég felé szállva jelezték: in-

nen most 49 „kisfelnőtt” útra kel, hogy 
új célokat valósítson meg az életben.

A stafétát jelképesen is átadták a he-
tedikeseknek, akik iskolánk zászlóját át-
véve megígérték, hogy méltóak lesznek 
hozzá és  új érdemeket szereznek. A bú-
csúbeszédek s versek után igazgatónő 
külön szólt a ballagó nyolcadikosokhoz. 
Összegezte az elmúlt éveket egészen az 
alsó tagozattól kezdve. Sokféle érzelmet 
idézett  fel újra , amelyet átélhettek e fa-
lak között  a tanulók: örömet, bosszúsá-
got, jókedvet , csalódottságot s bizony a 
szerelmet is. Egy rendkívül szemléletes 
idézettel slágerlistához hasonlította  az 
emlékeket, amelyeket szépen összeállít-
va újra és újra le lehet játszani, vagy ha 
úgy adódik : át lehet írni, ki lehet egészí-
teni. A középiskola is ilyen új fejezetet 
jelent: új szereplőkkel, helyszínekkel. 

Az ünnepség következő részében az 
alsó tagozatosok  már a vakáció hangu-
latát vetítették elő versekkel s az ének-
kar vidám dalaival . Üde színfoltja volt 
a kicsik műsora a délelőttnek-köszönet 
érte minden felkészítő tanárnak. Ezek 
után igazgatónő tanévértékelő beszé-

de következett. Kiemelte beszédében, 
hogy a 368 diák közül számos tanuló 
kitűnő bizonyítványt vihet haza az 
idén. Sok diák pedig szaktanári és osz-
tályfőnöki   dicsérettel büszkélkedhet . 
Igazgatónő pedig több esetben nyújtot-
ta az általa adható egyik legmagasabb 
elismerési formát.  Tanulóink  meg-
mérettek helyi, területi, megyei vagy 
országos rendezésű versenyen. A sike-
res pályázatoknak köszönhetően pedig 
számos ingyenes rendezvényen, kirán-
duláson, táborozáson vehettek részt . 
Szépült az iskola udvara, tantermek ke-
rültek felújításra, új taneszközöket kap-
tak a diákok, valamint új oktatástechni-
kai eszközökkel is gyarapodtunk.

Sikerek, eredmények
Külön szólt igazgatónő a sportesemé-
nyekről. Iskolánk tanulói részt vettek 
a diákolimpiai versenyeken, néhány 
meghívásos kupán atlétika, kosárlabda, 
labdarúgás és úszás sportágakban.  Min-
den jeles eseményről, kulturális és sport 
endezvényről  képes beszámolót készí-
tettünk már az újság olvasói számára.

Igazgatónő az ünnepség végén  meg-
köszönte minden tanárnak, szülőnek s 
diáknak a tanévben nyújtott áldozatos 
munkáját s vidám , tartalmas vakációt 
kívánva lezárta a 2013/14-es tanévet, 
ekkor már elromlott az addig jónak 
mondható idő…

A tanévzárót megpróbáltuk a forga-
tókönyvhöz hűen lebonyolítani, de a 
fellegek már a jutalomkönyvek kiosztá-
sánál gyülekeztek, és az alsó tagozatos 
verselőknél sajnos az eső is eleredt, az 
énekkar utolsó száma elmaradt – ez  
nem rajtunk múlott és a nyolcadikosok 
sem tudtak  megfelelő méltósággal ki-
vonulni , hiszen a Megasztár búcsúda-
lánál már jócskán esett az eső…

De aztán újra kiderült az égbolt, s 
a bizonyítványokat már napsütésben 
vehették át a gyerekek, valamint szép 
időben ünnepelhettek tovább család-
juk körében a végzősök.

 Mintha az idő is azt akarta volna 
megmutatni: az életben mindenre fel 
kell készülni.

Horváth-Bócsi Irén 
magyartanár

Épphogy a tanév végére 
értünk, máris útra keltünk. 
Egy csapat izgalomra éhes 
alsó tagozatos gyermek és 
néhány lelkes tanító néni 
ült buszra, hogy felfedezze 
Telkibánya rejtelmeit. 

n A tokaji, sárospataki és füzérradványi 
kitérők után estére érkeztünk meg 
szálláshelyünkre. Másnap felkerestük 
a falu látnivalóit: a Templomdombon 
található XV. századi templom tövé-

ben lévő kopjafás temetőt, a Szent 
Katalin- kápolna és ispotály romkert-
jét, az Érc- és Ásványbányászati Mú-
zeumot, ahol makettek mutatják be a 
bányászat középkori technikáját. Az 
Ósva patak mentén haladva megtalál-
tuk a napfényben ezüstösen csillogó 
perlitfolyást, ami egyedülálló termé-
szeti látványosság hazánkban. Kézmű-

ves foglalkozáson „aranyat mostunk 
„s ékszereket készíthettünk féldrá-
gakövekből. Esténként sportoltunk, 
sötétedés után pedig „csillagleső„ ka-
landra indultunk. Harmadik napunkon 
Boldogkőváralja és a páratlan szépségű 
táj képeivel búcsúztunk a Zempléntől. 
Élményekben gazdag napokat tudhat 
magáénak minden résztvevő.  PM

Aranyásók útján jártunk
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Kiemelkedő közösségi munkájáért: Fazekas Gergő 8.a, Váradi Bence 8.b.
Kiemelkedő közösségi munkájáért és példamutató magatartásáért: 

Lónárt Barbara 8.a, Mihály Krisztina 8.b, Vojtku Anikó 8.b.
8 év kiemelkedő közösségi munkájáért dicséretben részesült: Kozma Kla-

udia Fanni 8.b.
Jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért: Kondás 

Panna 8.a, Stofa Barbara 8.a.
Kitűnő tanulmányi munkájáért nevelőtestületi dicséretben részesült: 

Molnár Ramóna 8.a.
„Szép és választékos beszédért”  - Kiss Tibor plébános által alapított díj: 

Lónárt Barbara 8.a.
Jó tanuló-jó sportoló: Lónárt Barbara 8.a.
Kiemelkedő sporteredményéért: Lónárt Patrik 8.a, Mocsár Dezső 8.a, 

Stofa Barbara 8.a, Szekeres Tamás 8.a, Szabó Krisztián 8.a, Oláh Angelika 8.b, 
Kozma Klaudia 8.b.

Az osztályban végzett közösségi munkájáért: Czifra Klaudia 8.a, Stofa Bar-
bara 8.a,

Lónárt Barbara 8.a, Kondás Panna 8.a, Fazekas Gergő 8.a, Kőpájer Bence 
8.b, Kovács Beatrix 8.b, Szász Costel 8.b, Vojtku Anikó 8.b, Mihály Viktória 
8.b, Krutilla Csaba 8.b. 

A Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola TÁRSASTÁNC szakán 
végzett eredményes munkájáért: Lónárt Barbara  8.a. 

Az év tanulója: Molnár Ramóna 8.a.

Jeles tanulmányi eredményt értek el (az alsós jeles tanulók osztályfőnö-
küktől kapták a jutalmat): Boha Anita 5.b, Szabó Krisztina 5.b, Papp Timea 
6.a, Szántai Róbert 6.b, Rusznyák – Orosz Zsuzsanna 7.b.

Kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért: 
1.a:  Dakó Dorina, Szalanics Réka, Csabai István, Szilágyi György, Varga 
Amanda,   Szakolczai Kristóf, Nagy Erik, Oláh Nikoletta, Czinkószki Viktó-
ria. 1.b: Fazekas Bianka, Vida Emőke, Mészáros Benedek, Márföldi Lász-
ló. 2.a: Mokánszki Ramóna, Veres Zsolt. 2.b: Benő Dominik, Molnár Dóra. 
3.a: Krajnyák Milán. 7.a: Szabó Bence, Zajácz Beatrix. 

Kitűnő tanulmányi eredmény és nevelőtestületi dicséret: 2.a:  Sztropkóczki 
Dóra , Csinószki Réka, Nagy Blanka Bianka, Vaskó Dániel. 2.b: Czine Zsanett, 
Mészáros Regina, Rudi Vanessza. 3.a: Bondár  Zsófia. 3.b: Czinkószki Noémi. 
4.a: Szabolcsi Dániel.

Csemete kör díjazottja: Szabolcsi Dániel 4.a.
Bendegúz megyei versenyen elért 2. hely: Sztropkóczki Dóra 2.a.
Nevelőtestületi dicséret: Bondár Balázs 6.a, Hajas Fanni 6.b, Hudák Laura 

7.a.
A 2013/14-es tanévben kiemelkedő munkájáért elismerésben részesült: 

Takács Zoltánné iskolatitkár.
Kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért  jutalomban részesült: Szilágyiné 

Beregszászi Erszébet igazgatóhelyettes.
„Az év pedagógusa” díjban részesült: Jenei Zoltánné tanárnő.

Elismerésben részesült végzős tanulók:Kiemelkedő eredményt értek el:

Fo
tó

: K
is 

Lá
sz

ló



9Nyírteleki ÚjságOktatás, jegyzet

Felsőfokon ápoljuk a hagyo-
mányokat Nyírteleken. 

Az utóbbi napokban, a lab-
darúgó világbajnokság ideje alatt 
több világsztár és edző nyilatko-
zatában hallható, hogy a tehetség 
csupán egy lehetőség ahhoz, hogy 
valóban sikeresek legyenek: szor-
galom, kitartás, hit, akarat és egyéb 
dolgok (a szülők, társak, a társada-
lom) is szükségesek hozzá. 

Amikor a helyi művészek rendez-
vényén hallgattam, csodáltam alko-
tóink bemutatkozását, azt éreztem, 
hogy a tálentum mellett elképesz-
tően sok munka van műveik, tevé-
kenységeik mögött. Alkotásaik által 
gazdagodnak a helyi értékek, ápol-
juk a hagyományokat. Így örömmel 
tölt el, hogy három évvel ezelőtt 
elindítottuk hagyományteremtés 
céljából a rendezvényt. Települé-
sünk kiemelt feladatának tekinti a 
hagyományápolást. Hogy miért? 

Mert folyamatosan figyelemmel 
kísérjük a helyi művészeti csopor-
tokat, számukra bemutatkozási 
lehetőséget biztosítunk. Bizonyos 
alkalmakkor ők kerülnek a közép-
pontba, a kulturális műsor róluk, 
nekik szól a közönség aktív bekap-
csolódásával. Állandó szereplői 
rendezvényeinknek. 

Mert beszélhetünk a tanyana-
pokról (Gyulatanya, Varjúlapos, 
Bedőbokor), az évente megvaló-
suló sportgáláról, ahol kitüntetjük 
azokat a helyi sportolókat, akik az 
adott évben kiemelkedőt nyújtot-
tak területükön. 

Mert hisz emlékhelyeket 
avattunk a történelmi gyökerek 
megőrzéséért a jövő nemzedék 
számára (2009-ben Varjúlaposon 

emlékhelyet, 2010-ben az 1848-as 
forradalom és szabadságharc hőse-
inek tiszteletére emlékparkot, 2011-
ben „Honvédelmi emlékparkot”, 
2013-ban 56’-os emlékművet). 

Merthogy az elmúlt években 
tovább mélyültek testvértelepülési 
kapcsolataink a lengyel Grybów-
val, a szlovák Nagysárossal és az 

ukrán Beregrákossal. A négy „test-
vér” között sokoldalú, szerteágazó 
kapcsolatrendszer alakult ki, ami 
szintén kapcsolható a gyökerek 
ápolásához. 

Mert hát újdonságokkal szolgá-
lunk (író-olvasó találkozók, jóté-
konysági bálok, zenés estek). Eze-
ken a kor aktuális szereplői lépnek 
fel. Ezek az összejövetelek, ren-
dezvények is méltán nevezhetőek 

hagyományápo-
lásnak, hiszen a 
közösséget össze-
fogó erejük van, a 
kulturális értékek 
átadása ugyanúgy 
megvalósul ben-
nük. 

Mert bővítjük 
lehetőségeinket azok-
kal, melyek alapjait 
most tesszük le, mert 
úgy érezzük, hogy a 
folyamatos megúju-
lás elengedhetetlen 
(gasztronómiai körí-
tés/tirpák ételek, séta-
vonat).        

Most jut eszembe, merttel nem 
kezdünk mondatot!? 

Dehogynem!
Mert a fentiekből egyértelműen 

kitűnik, hogy értékeinket nem csu-
pán anyagi javakban mérhetjük, 
hanem szellemiekben is fejlődik 
lakóhelyünk.

Gyarapodunk és felsőfokon 
ápoljuk a hagyományokat. 
És ez így van. 

Fintor Gábor 
kulturális 

vezető 

Ráadás(ul )…
jegyzetrovat 

Településünkön létezik hagyományápolás

n A Nyírteleki Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár folytatva a majd 
fél évtizedre visszanyúló hagyo-
mányokat, minden évben megem-
lékezik Trianon fekete napjáról. 
A felkészülés természetesen a 
könyvtárban kezdődik, de magára 
a rendhagyó történelemórára Sá-
toraljaújhelyen kerül sor.

Sátoraljaújhely egyik, Kárpát-me-
dencei viszonylatban is egyedülálló 
látványossága a város fölé magaso-
dó Szár-hegy tetején és az odafelé 
vezető út mentén található Magyar 
Kálvária emlékműegyüttes. A Kál-
vária a magyarok történelmének 
egyik legsötétebb napjára, a Triano-
ni békeszerződésre emlékezik, illet-
ve az akkor elcsatolt országrészek 
és városok előtt tiszteleg. A Magyar 
Kálvária emlékműegyüttes három 
részből áll. A tizennégy stáción vé-
gighaladva jutunk fel a csúcsra, ahol 
a 100. országzászló és a Szent István 
kápolna koronázza meg a hegyet. 
Ezt látogatta meg egy igen lelkes kis 
csapat. 

S hogy kik vehettek részt ezen az 
utazáson? A könyvtár idén is szá-

mos versenyt, vetélkedőt, kézmű-
ves foglalkozást szervezett, ahol a 
gyerekek megmutathatták tudá-
sukat, tehetségüket, kitartásukat, 
szorgalmukat. A legjobban teljesítő 
gyermekekből a mindig sokat segí-
tő pedagógusok javaslatára állt ösz-
sze a vidám, érdeklődő kis csapat. 
Az út elején csatlakozott kis csapa-
tunkhoz Mezősi László kuruc kori 
hagyományőrző. Végigkísért utun-
kon és minden stációról, tábláról, 
általa készített címerről érdekes és 
értékes információkat osztott meg 
velünk. S végül meghívást kaptunk 
a Karoson található Honfoglalás 
Kori Látogatóközpontba.

Minden alkalom, amikor elláto-
gatunk a Magyar Kálváriához más 
és más, mindig egyedi és megis-
mételhetetlen, de ezen a helyen 
mindig érezzük azt az erőt, ami 
tudatosítja bennünk, hogy mi ma-
gyarok bárhol is vagyunk, mindig 
összetartozunk. Így volt ez most is, 
a nemzeti összetartozás napján is. 
Mi így emlékeztünk…

Puki Marianna és  
Szekeres József  könyvtárosok

Mi így emlékeztünk…

Június 24-én 33 nyírteleki 
felső tagozatos tanuló öt kísérő 
tanárral – Baltighné Kozma 
Marianna, Horváth-Bócsi Irén, 
Serly Anikó, Szabóné Lukács 
Éva, Zagyva Klára - indult útnak 
a „napfény városa”, Szeged felé.

n Baltighné Kozma Marianna tanárnő 
idegenvezetésével megtekintettük a 
város nevezetességeit: a Szegedi Nem-
zeti Színházat, a Szegedi Tudomány-
egyetemet, a Móra Ferenc Múzeumot. 
A Dóm téren nevezetes épületek sorát 
láthattuk, többek között a lenyűgöző 
méretű Püspöki Székesegyházat, is-
mert nevén a Fogadalmi templomot. 
Majd a Széchenyi tér varázsolt el min-
ket. Nagy sétát tettünk a Kárász utca 
széles sétányán, ahol szebbnél szebb 
épületekben gyönyörködhettünk. 

A négyórás városnézés után megér-
keztünk Ópusztaszerre. 

Június 25-én a csepergős idő ellené-
re vidáman készülődtünk a Nemzeti 
Történelmi Emlékpark megtekintésé-
re. Látogatásunkat a Rotundában kezd-
tük. A kör alakú épület több állandó 

kiállításnak ad otthont. A Panoptikum-
ban a reneszánsz kor, Mátyás udvara 
jelenik meg. A Promenád tárlat pedig a 
millennium korát mutatja be.

Az Emlékpark főépületének szívé-
ben látható a magyar romantika egyik 
legjelentősebb képzőművészeti alkotá-
sa: a Feszty-körkép, más néven A ma-
gyarok bejövetele. A 120 méter hosszú 
és 15méter magas panorámakép hatal-
mas méreteivel elkápráztatott minket. 
Művészi színvonalon elevenedik meg 
a magyarság történelméből a honfogla-
lás egy elképzelt jelenetsora.

Az Emlékpark területén csodálhat-
tuk meg a Skanzent, az Árpád-emlék-
művet, a Szer Monostort. Részt vet-
tünk egy rendhagyó történelemórán 
is. Egy jurtában ülve hallgathattuk meg 
egy igen jó előadó „meséjét” a hon-
foglaló magyarok életéről. A két nap 
alatt tartalmas, nagyon gazdag prog-
ramsorozaton lenyűgöző élményekkel 
gazdagodtunk. Nemzeti értékeink, 
múltunk és hagyományaink megisme-
rése mély nyomott hagyott tanulóink 
emlékében.

Serly Anikó

Kirándulás a 
Feszty-körképhez
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Dankóbokor,  
az ölelő kar

A kereszt vízszintes szára jel-
képezze az itt élők kitáró, vissza-
váró karját, a függőleges pedig 
az erős kötődést a gyökerekhez 
és támaszt a hit megőrzéséhez.

n Örömmel és izgalommal vettem kéz-
be a ll. dankóbokoriak találkozójára 
invitáló meghívót, mely június 28-ra 
szólt. Kíváncsi voltam, vajon második 
alkalommal is sikerül-e összehozni az 
itt lakókat az elszármazottakkal, to-
vábbra is fontosnak érzik-e az emberek 
a találkozást rokonaikkal, barátjaikkal, 
szomszédjaikkal és az ismerősökkel.

A 14 órakor kezdődött jó hangulatú 
nosztalgia focimeccs – Dankók a nem 
Dankók ellen – megadta a találkozó 
alaphangulatát. Míg a fiatalabb korosz-
tály rúgta a labdát (köztük Drobni Mik-
lós személyében egy magyar bajnok is), 
az idősebbek egymással ismerkedtek, 
nosztalgiáztak.

Az emlékkeresztnél tartott megem-
lékezésre már mintegy 300 fő gyűlt 
össze. Jelen volt dr. Vinnai Győző, a 
térség országgyűlési képviselője és 
Magyar László, Nyírtelek város polgár-
mestere is. A Kocsis Sándor köszöntő-
je és Dankó Dóra „Honfoglalás” című 
dala után Szabó Tamás görög katolikus 
parókus üdvözölte a megjelenteket. 
Beszédében párhuzamot vont a kereszt 
és az emberek élete között. Kiemelte, 
hogy ezen a helyen a kereszt vízszin-
tes szára jelképezze az itt élők kitáró, 
visszaváró karját, a függőleges pedig 
az erős kötődést a gyökerekhez és tá-
maszt a hit megőrzéséhez. Ezt követő-
en panachidát  (halotti megemlékezést) 
végeztünk és közösen imádkoztunk 
elhunytjainkért.

Hosszú fasor első fája
Dankó Gréta és Lóczi Lotti szavalata 
a hazaszeretetről és a szülőföld visz-
szahúzó erejéről szólt. Krajnyák Sán-
dor és Dankó László a megjelentek 
nevében helyezte el a megemlékezés 
koszorúját.

Hagyományteremtő szándékkal em-
lékfa ültetésére is sor került, mely Ko-
csis Sándor szavai szerint remélhetőleg 
egy hosszú fasor első fája lesz, emléket 
állítva a találkozóknak és jelképezve 
a megemlékezők összetartozását. Az 
ültetésnél Dankó Gábor segítségére 
voltak a fiatalok is, a legkisebbek egy-
egy csupor vízzel locsolták körbe a fát, 
hogy minél hamarabb árnyékot adjon 
az idelátogatóknak. A megemlékezés 

végén Dankó Dóra „Búcsúdala” és a 
„Gyertyák” című dalok elhangzása 
alatt a jelenlévők mécsest gyújtottak 
elhunytjaik emlékére.

Örökségünk
A találkozó a Civil tanyán (volt Krajnyák 
ház) folytatódott, ahol Venczelné Ildi-
kó és Krajnyák Sándor köszöntötték a 
megjelenteket, kívántak mindenkinek 
kötetlen és felhőtlen szórakozást, is-
merkedést, beszélgetést. Köszöntöt-
ték a legidősebb jelenlévőt, a 93 éves 
Tomasovszki Istvánt, Dankó Mihálynét 
(Mariska nénit) és a legfiatalabb, nyolc-
hónapos, Krajnyák Emmát. A gyereke-
ket játszótér, homokozó, arcfestés, csil-
lámtetoválás várta, a felnőtteket pedig 
a Nyírteleki Asszonykórus és a Mihalkó-
testvérek zenekara szórakoztatta. A 
vacsora előtt Magyar László és Dankó 
Mihály az Összefogás Nyírtelekért 
Egyesület által kiadott füzetet mutatta 
be, mely „Örökségünk Dankóbokor” 
címmel került a jelenlévők kezébe. (Kö-
szönet Tóth Imrének a meghívók és a ki-
advány elkészítéséért.) Ebben találtunk 
történelmi visszatekintést, vasutas arc-
képcsarnokot, dankóbokori hírességek 
bemutatását, iskolai emlékeket, az itt él-
tek és az idekötődők visszaemlékezéseit 
és sok-sok még nem látott fényképet.

Büszkék vagyunk
A finom őzpörkölt és sertéspörkölt 
elfogyasztása után – melynek elkészí-
tését Dankó László mesterszakácsnak 
és csapatának köszönhetjük – a régi 
fényképek vetítésére került sor ifj. 
Dankó Mihály közreműködésével. A 
finom torta sem maradhatott el, melyet 
Dávida Ágnes és családja ajánlott fel (a 
tavalyihoz hasonlóan). Köszönjük neki 
ezt is és a focipályán felszolgált hűs 
vizet, a léggömböket, valamint a gye-
rekek nevében a díszes tetoválásokat.  
Az ezt követő zenének, nótázásnak és 
a táncnak az éjfél vetett véget. Kiváló 
hangulat, vidám együttlét, meghitt be-
szélgetések, sok barát, ismerős egymás-
ra találása jellemezte a ll. dankóbokori 
találkozót is.

Büszke vagyok a dankóbokori gyö-
kereimre, a szervezőkre, a segítőkre, 
az önzetlen támogatókra és minden 
jelenlévőre.

Sokan a „Viszlát jövőre” köszönéssel 
búcsúztak egymástól. Úgy legyen! Vi-
szontlátásra Dankóbokor 2015-ben!

Borbásné Kocsis Dóra
Budapest
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Csapatépítő főzés
n  Egy júniusi péntek délután a házi 
segítségnyújtásban dolgozó kollé-
gákkal egy közös főzés keretében 
összejöttünk egy kis csapatépítésre. 
A főzőcske helyszínéül Pisla István 
keze munkáját dicsérő Királytelek 
Sóstó-tanya szolgált, ahol a han-
gulatos környezet is hozzájárult a 
délután sikeréhez. Mokánszkiné 

Halász Ágika volt a főszakács, aki 
fantasztikus pörköltet és köretet 
készített a jelenlévő munkatársak-
nak.  Összefoglalva elmondhatom, 
hogy kellemesen töltöttük el ezt a 
pár órát egymás társaságában. Meg-
ismételjük hamarosan.  

Horváth Tünde,
vezető gondozó

n  Június 18-án a Nyírteleki Szoci-
ális Szolgáltató Központ Nappali 
ellátásának igénybevevőivel a 
nagykállói strandra kirándultunk. 
Az idő kedvezett számunkra, ra-
gyogóan sütött a nap. Élveztük a 
gyógyvízben való fürdőzést.  Lehe-
tőség volt a strand területén étke-
zésre, kávézásra, fagylaltozásra. A 

klubtagok nagyon jól érezték ma-
gukat, sokat nevettünk, jókat be-
szélgettünk. Kérték, hogy máskor 
is jöjjünk el, mert nagyon tetszett 
ez a program. A belépődíj nagyon 
jutányos volt, csoportos kedvez-
ményt is kaptunk.

Dankó Mihályné, 
szociális gondozó

Nagykállóban strandoltunk

n  Az, hogy egy ilyen kis településen, 
ennyire sikeres rendezvény szerve-
ződjön, nagyon sok ember munkájára 
és támogatására van szükség. Persze 
mindannyian tudjuk, a sikerhez már 
maga az is fontos, hogy eljön valaki 
az eseményre. Így elsősorban nekik 
mondunk köszönetet. Tisztelet a 
szervezőknek, akik szabadidejüket 
feláldozva tették s teszik a dolgukat.  
Az is fontos, itt mindenki vendég és 
házigazda egy személyben. Így, ha 
adunk, önmagunknak adunk. Azért 
még sem mehetünk el szó nélkül 
azok mellett, akiknek az áldozatos 
közreműködése nélkül nem lehet-
tünk volna része ennek a csodának. 
Mert szerintünk, igazi csoda, ami eb-

ben a kis tanyában történt. Segítőink 
voltak többek között: Nyírtelek Vá-
ros Önkormányzata, Nyír-Tel-Szol 
Nonprofit Kft., Civil Centrum, Ösz-
szefogás Nyírtelekért Egyesület, Ajg 
Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft., 
Új Erő Vadásztársaság, Rácz család, 
Dankó Béla, Dankó Tibor, Dankó Já-
nos, Dankó András, Dankó István, 
Csorbáné Dankó Piroska, Mán csa-
lád, Krajecz család, Balogh család, 
Dankó Gábor, Tóbiás Kitti, Lóczi Já-
nos, Kakuk család, Dankó Zoltán, az 
Asszonykórus, valamint mindazok, 
akik anyagiakkal vagy munkájukkal 
hozzájárultak a talákozóhoz.

Dankó László, Dankó Mihály, 
Kocsis Sándor, Krajnyák Sándor

Köszönet mindenkinek
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Az egyik szép napon ha-
zafelé a munkahelyemről 
valami furcsaság szemet 
szúrt. Pár ágacska díszel-
gett a Szent István utca 
közepén lévő villanyosz-
lop tetején. 

n Napról napra, amint elmen-
tem mellette egyre több ágacska 
díszítette a tetejét. Aztán egy 
szép napon megjelent a lakója 
is, egy gyönyörű szép gólya. 
Azóta nyomon követem az éle-
tét. Nagyon örülök, ha felénk 
is költöznek, mivel a gyerekek 
nagy kedvence.  Eddig egy fi-
atal gólyát láttam, de bízzunk 
benne, hogy jövőre gyarapodik 
a számuk.

A Magyar Madártani Egyesü-
let (MME) Monitoring Központja 
a ’90-es évek elején kezdte meg 
működését. Egyik állomány-
felmérő programjuk keretében 

foglalkoznak a gólyák nyomon 
követésével is. Céljuk, hogy az 
élőhelyekről, fajokról változatos 
módszerekkel történő adatgyűj-
tések eredményei, végső soron 
egyetlen központi adatbázisba 
kerüljenek, ahonnan különbö-
ző lekérdezésekkel valamennyi 
felmérő tájékozódhat saját ada-
tainak sorsáról, illetve az ország 
egész területén folyó madarász-
aktivitásról, a felmérések ered-
ményeiről.

Az MME minden évben végez 
Nyírteleken is felmérést, adat-
bázisuk alapján eddig csak a 
Kastélykert Óvoda kéményének 
tetején lakik egy gólyapár, akik 
már hosszú évek óta visszatér-
nek oda. 

Aki többet szeretne tudni er-
ről a témáról, látogassa meg az 
mme.hu honlapot.

Papp Szabina

Ilyen még nem volt

n Erről a szép fociemlékről szinte 
minden évben beszélgetünk édes-
apámmal Mező Istvánnal (akkor 
százados, ma nyugállományú ez-
redes), aki a Honvéd ASE elnöki 
tisztségét töltötte be azokban az 
években. Én akkor 8 éves kisfú 
voltam. Természetesen jelen vol-
tam  a mérkőzések többségén, de 
csak foszlányok maradtak meg 
emlékezetemben ezekről. Nem 
úgy édesapámnak, aki ugyan már 
83 éves, de ennyi év távlatából ma 
is élesen emlékszik minden apró-
ságra. Majd minden évben egy-
egy új sztori is eszébe jut a sikeres 
kupa menetelésről és a gyönyörű 
emlékeket adó 1964-es évről.

Országos döntőben
- Három emlékezetes esemény is 
volt abban az évben az ASE megyei 
II-ben szereplő labdarúgó csapatá-
nak életében – mondta Mező Ist-
ván az 1964-es évről. Sorrendben  
megmérkőzhettünk barátságos ta-
lálkozón július 9-én az NB I-es Bp. 
Honvéd csapatával Rakamazon. 
Aztán jött az MNK sorozat: a me-
gyei selejtezőkben továbbjutot-
tunk a megyei I-es Nyíregyházi 
Dózsa ellen (4:1 és 2:1), a szintén 
megyei I-es Tiszavasvári ellen (3:1 
és 2:2), a hasonlóan megyei I-ben 
játszó Balkány ellen (5:1 és 1:4). A 
fő döntőben az NB II-es Nyíregyhá-
zi MTE ellenében (3:1) , a megyei 
II-es Vásárosnamény ellen (2:0), 
végül a megyei I. akkori éllovasa 
a Mátészalkai MTK ellen (1:0) is si-
kerrel vettük az akadályokat.  Ezzel 
Szabolcs megyét egyedüli csapat-
ként képviselve az országos döntő-
be jutottunk. Eljött augusztus 12., 

amikor már a legjobb 16 közé jutás 
volt a tét. Az NB I-es DVSC ellen, 
amely öt osztállyal magasabb szin-
ten szerepelt azonban már kevés 
volt a fiúk lelkesédese, kikaptunk 
3:0-ra. Ennek ellenére úgy vélem 
nem kell szégyenkeznie annak a 
csapatnak és vezetőinek. Hatalmas 
bravúrt hajtottunk végre. Ha in-
dulhattak volna az abban az évben 
először kiírt Szabad Föld Kupában 
honvéd csapatok is (a kiírás szerint 
erre nem volt lehetőség), akkor az 
ASE oda is bejutott volna, hiszen 
az MNK 32 legjobb csapata között 
nem volt rajtunk kívül több me-
gyei II-es vagy alacsonyabb osztá-
lyú gárda.

Égi pályán
A harmadik emlékezetes dolog - és 
a magyar labdarúgás akkori erejét 
mutatja egyébként - ez az MNK-
ban sikert sikerre halmozó csapat 
a megyei II-ben „csak” bronzér-
mes volt abban az évben. Termé-
szetesen akkor mi ezt is sikerként 
könyveltük el.

Eddig édesapám rövid vissza-
emlékezése. Sajnos az akkori csa-
patból már néhány játékos az égi 
pályákon kergeti a labdát. A csa-
tolt fényképen az 1964-es csapat 
legtöbbet szerepelt tagjai látható-
ak. Tóth László (+), Bárdi Ferenc, 
Bessenyei  Tibor (+), Szabó István, 
Antal Mihály, Vedres István, Tóth 
János, Kaponyás István, Zólyomi 
László (+),  Pók István  (+), Kulimár 
János. Gombkötő Pál nincs a ké-
pen, de a kupameccsek zömén ő 
védte a kaput.

Mező László
Miskolc

50 esztendős nyírteleki fociemlék
Idén nyáron van fél évszázados jubileuma egy nagyszerű nyír-
teleki labdarúgó sikernek. A Honvéd Asztalos SE az MNK 1964. 
évi kiírásában egészen a legjobb 32-ig jutott. A 16 közé jutásért 
az NB I-es DVSC volt az ellenfele, amelytől 3:0 arányú veresé-
get szenvedtek a katonafocisták. Az addig vezető út azonban 
sikerekkel volt kikövezve. 

Kelemen Mihályné

Az én Anyám 
Az én anyám az az asszony, 
aki felnevelt engemet. 
Az én anyám velem együtt 
sírt és nevetett. 
Velem sírt, ha elbotlottam, 
meggyógyított, 
ha beteg voltam,  
minden jóra megtanított, 
hogy ne várjam ölbe tett 
kézzel a sült galambot. 
Imádságra, tisztaságra,  
sok jóízű ebédre, vacsorára. 
Megtanított olvasni, írni, 
megtanított tisztességben élni, 
az embereket tisztelni, 
becsülni. 
Nekem ő lett a mindenem  
a nevelőanyukám. 
Kérem, Istent tartsa őt  
életben nagyon soká!

(Ez a vers azoknak készült, 
akik állami gondozott 
gyerekeket nevelnek. Külön 
tisztelet a Nevelőszülőknek)
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Tevékenyen, sportosan, eredményesen! 

Nyár, utazás, napsütés, kánikula

A Nyírteleki Általános Mű-
velődési Központ Diáksport 
Egyesülete (NYAMK DSE) 
egy fiatal, 2011-ben alakult 
szervezet. 

n Az egyre bővülő taglétszáma 
mellett több városi esemény szer-
vezésében is oroszlánrészt vállalt 

megalakulása óta. A lelkes szakem-
berek bevonásával történő „edzé-
sek” pedig szinte minden korosz-
tályt megmozgattak. 

A 2014. május 28-án megtartott 
taggyűlésen elhangzott a 2013-as 
év egyesületi beszámolója, amely 
az eredményeket és a költségvetést 
is tartalmazta (a taggyűlés a be-
számolót egyhangúlag elfogadta). 
Meghatározásra kerültek a 2014-es 
év célkitűzései, melyben az után-
pótlás nevelés terén a lány kosár-
labda és a fiú labdarúgás kiemelt 
szerepéről esett szó. A Nyíregyházi 
Kosársulival történő szoros össze-
fonódás reményeink szerint kata-
lizálja majd ezt a folyamatot. Az 
új tanév kezdetével az egyesület 
az iskolával is összekapcsolódva a 
Bozsik-program keretében szeretne 
több edzéslehetőséget biztosítani a 
fiatal labdarúgó palántáknak, akik 
idővel a helyi felnőtt labdarúgó csa-
pat biztos utánpótlás bázisát jelent-
hetik majd. A szervezet a városi élet 

kulturális eseményeinek szervezé-
si feladataiban is részt vállalt idén. 
A majálison sportvetélkedőket 
szerveztünk a gyerekek részére. A 
gyermeknapi városi rendezvényen 
a „kislánytornászok” tartottak lát-
ványos bemutatót. A „134. Anna-
napi vigasságokhoz” kapcsolódva 
pedig megrendezzük a második 
„Egészségedre, Nyírtelek!” elne-
vezésű programunkat kifejezetten 
a gyerekeknek. A labdarúgó torna 
szervezése is a mi feladatunk az év 
legnagyobb szabadtéri megmozdu-

lásán. Az augusztus 20-ai főzésből 
sem akarunk kimaradni. 

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni Dr. Vaskó László ügyvéd 
Úrnak az önzetlen közreműködő 
segítségét az egyesület alapszabá-
lyának elkészítésében, mellyel az új 
törvényi előírásoknak is megfelelve 
tovább működik szervezetünk.

Tevékenyen, sportosan, eredmé-
nyesen! – ezek a céljaink az elkövet-
kező években is.

Urbinné Borbély Szilvia
Nyírteleki ÁMK DSE elnök

Július, augusztus hónapokban, 
kánikula idején is sportolha-
tunk, élvezhetjük a testedzéses 
szórakozást. 

n Akár az úszást kint a természetben 
vagy a strandon, akár a kirándulást a 
hegyi ösvényeken, árnyékos utakon. 
Vagy az egész évben már megszokott 
sportolást – futás, Nordic-Walking, 
aerobik, kerékpározás, valamelyik lab-
dajáték stb. – is folytatni kora reggel, 
esetleg késő este. Kezdhetünk a nyara-
lás helyszínén gyaloglással reggeli előtt, 
a legjobb városnéző körutak lesznek a 
gyalogos félórákból. Ne feledjük, hogy 
a nyári melegben fokozottan figyel-
nünk kell a folyadékpótlásra! Mivel a 
hőmérséklet emelkedésével és a fizikai 
aktivitással arányosan fokozódik a ve-
rejtékezés, a légzéssel elveszített pára. 

A felnőttek testének 60 százaléka 
folyadék, a csecsemőknél magasabb, 
míg az idősebbeknél alacsonyabb ez 
az érték. A nagy melegben az izzadás 
kétféle egészségi problémát okozhat: 
a kiszáradást és a nátriumvesztést. Me-
legben általában fáradékonyabbnak, 
bágyadtabbnak érezzük magunkat ak-
kor is, ha alig mozgunk, hiszen szerve-
zetünk a hő leadással jelentős munkát 
végez, ami elsősorban a szívműködést 
terheli meg. Normális külső testhőmér-
sékletünk 32-33 Celsius fok, ha a levegő 
hőmérséklete ennél magasabb, a bőr 
melegedni kezd, a szervezetünk szá-
mára a hő leadási lehetőség az izzadás 
és a párologtatás lesz. A szervezet egyre 
több folyadékot veszít. 

Mivel pótoljuk a folyadékhiányt?
A szakértők szerint a folyadékpótlás 
legjobb módszere az ivóvízfogyasztás. 
Az ásványvizek maximum 1500 mg ösz-
szes ásványi anyag tartalomig nyugod-
tan fogyaszthatók különösebb korláto-

zás nélkül. Ezek az italok hozzájárulnak 
szervezetünk ásványi anyag ellátásá-
hoz, a többit azonban a tudatos táplál-
kozásunk egészíti ki. Vagyis minél több 
zöldség, gyümölcsfélét javasolnak. 

Variációk otthoni italkészítésre: 
Jó minőségű ivóvíz, ásványvíz, gyü-
mölcstea, világosra főzött citromos zöld 
és fekete tea; frissen préselt gyümölcslé, 
frissen facsart citromlé, narancslé, szűrt 
vízzel való hígítása, amit ízesíthetünk 
mentával, citromfűvel, csipetnyi fino-
mítatlan sóval.  A nyár slágere, a görög-
dinnye is ideális választás! 90 százaléka 
víz, ami fokozatosan, az emésztés során 
szabadul fel, tehát sem a keringést, 
sem a szívet, sem a vesét nem terheli 
meg úgy, mintha hirtelen enyhítenénk 
a szomjunkat. Ásványi anyagokban, 
vitaminokban is gazdag.  Készíthetünk 
zöldséglevet gyümölcscentrifugában, 
melybe paradicsom, zeller, répa, egy kis 
petrezselyem, egy maroknyi zöldhagy-
ma és fokhagyma vagy paprika kerül. 
A zeller természetes sót tartalmaz, ám 
ha ez valakinek nem lenne elég, a zöld-
séglevünket egy csipetnyi finomítatlan 
sóval és őrölt borssal is ízesíthetjük. Egy 
másik, egyszerűbb zöldséglé változat-
hoz mindössze 6 zellerszárat, 1 almát és 
egy fél citromot kell a gyümölcscentri-
fugába dobnunk.

Vigyázzunk, az áruházakban kapha-
tó italok kémiailag kezelt, finomított 
cukrot, jókora adag ételfestékeket, 
mesterséges ízesítőszereket tartalmaz-

nak, ráadásul ezeket a cukros vizeket 
igen borsos áron kínálják az üzletek 
polcain.

Mennyit igyunk?
Legalább napi 1,5-2 liter folyadékot 
fogyasszunk. Ha sportolunk, még a 3 
liternél is több elfogyhat a kánikulá-
ban. Otthon vagy a munkaasztalra ér-
demes kitenni a literes frissítőt reggel 
és délután újratölteni. Az egy óránál 
hosszabb sportedzés alatt is szükséges 
frissíteni. Vegyünk figyelembe néhány 
általános érvényű tanácsot a káni-
kulai napok testedzésben gazdagabb 
életmódjához, akár nyaraláskor vagy 
otthonunkban, esetleg munka közben 
hogy könnyebben, egészségkárosodás 
nélkül vészeljük át. Kánikulai, fülledt 
hőségben kis segítség a csuklóra kötött 
vizes kendő, a bevizezett vászonsapka 
a fejen, a tarkó folyamatos nedvesítése, 

a „gyakran, de kevesebbet” folyadék-
pótlás negyedóránként.

Ha autóval közlekedünk, legyen 
nálunk megfelelő mennyiségű ivóvíz, 
akár hűtőtáskába készítve olyan meny-
nyiségben, hogy egy esetleges torlódás 
esetén is legyen nálunk elegendő folya-
dék. A légkondicionáló nélküli autóban 
is jól jöhet egy megnedvesített kendő, 
melyet csuklónkra köthetünk. 

A ventillátorral kapcsolatban fontos 
tudni, hogy még jobban kiszárít ben-
nünket, mivel csak a belső meleg/forró 
levegőt forgatja. Ezért szakaszosan kap-
csoljuk be és fogyasszunk még több fo-
lyadékot. Párologtatót is elhelyezhetünk 
a szobában, a kicsit magasabb páratarta-
lom hűvösebb érzetet kelt. A klímabe-
rendezést - ha van - szintén szakaszosan 
üzemeltessük és tartsuk be a fokozatos-
ság elvét: hazaérve folyamatosan csök-
kentsük a hőmérsékletet, elindulás előtt 
pedig egyre inkább közelítsük a beállí-
tást a külső hőmérséklethez.

„Ki kell emelni, hogy a légkon-
dicionálók működtetése jelentősen 
hozzájárul a helyi melegedéshez és 
a klímaváltozáshoz a közvetett szén-
dioxid kibocsátás révén. Folyamatos 
üzemeltetésük csak a betegeket ellátó 
intézményekben indokolt. Egészsé-
ges embereknél csak átmeneti hűtésre 
szabad használni, különben csökkenti 
a hőmérséklethez való hosszú távú 
alkalmazkodó képességet” - áll az OKI 
sajtóközleményében.

Végezetül ne feledjük: a csecsemők, 
kisgyermekek fokozottan veszélyezte-
tettek nyáron, mert testük kisebb, így 
könnyebben kiszáradhatnak. Az idős 
korosztály legnagyobb problémája, 
hogy kevesebb folyadék van a szerve-
zetükben, és nyáron sem érzékelik szo-
kásos módon a szomjúságérzetet. Ők 
több gondoskodást, nagyobb figyelmet 
igényelnek.

Dr. 
Takács 
Anikó 
rovata Éljünk egészségesen!
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Mozogjunk, sportoljunk nyáron is! Töltsük a nyári szabadságunkat aktív pihenéssel!
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n Kedves Olvasóim! Munkámból adó-
dóan nagyon sokat találkozom növé-
nyeket szerető, növényeket gondozó 
emberekkel. Legyen szó akár virágról, 
cserjéről vagy fáról, netán zöldségpa-
lántáról vagy valamilyen gyümölcsről, 
sokszor és sok témakörben kapok kér-
déseket, kéréseket, várt jó tanácsokat. 
Az egyik leggyakrabban érintett téma-
kör pedig nem más, mint a növényeket 
ért valamilyen károsodás, megbete-
gedés, összefoglalva: növényvédelmi 
kérdés. 

Rendkívül száraz hónap van mö-
göttünk, bocsássanak meg, hogy most 
még én is egy ilyen száraz témával ruk-
kolok elő. Csupán egy nagyon vázlatos 
és reményeim szerint közérthető cso-
portosítást szeretnék adni a különböző 
károsítókról, és a rendelkezésre álló 
védekezési lehetőségekről.

Károsító tényezők csoportosítása
Ha növényünknél valamilyen rendelle-
nességet tapasztalunk, az első lépés az 
azt kiváltó ok meghatározása. Legelő-
ször két szempontot érdemes vizsgálni, 
nevezetesen, hogy a károsodás okozója 
élettelen vagy élő környezeti tényező. 
Az élettelen tényezők esetében elsősor-
ban az időjárásból, illetve a talajadott-
ságokból kell kiindulni. Károsodást 
okozhat például növényünknek a túl 
magas (meleghatás) vagy a túl alacsony 
(fagyhatás) hőmérséklet, a túlságosan 
kevés (száradás) vagy az éppenséggel 
túlságosan sok (rothadás) víz, de ide-
tartozik a csapadék minősége (harmat, 
hó, jég okozta károsodások) vagy a szél 
okozta sérülések is. A növény talaja 
esetében a tápanyag-ellátottságot, a 
szerkezetet és nedvességmegtartó ké-
pességet kell vizsgálnunk. 

Élő károsító tényezők
Az élő károsítók esetében megkülön-
böztetünk kórokozókat: vírusokat, 

baktériumokat  és gombákat, valamint 
kártevőket: gyomokat, rovarokat, 
egyéb károsítókat, valamint gerincese-
ket.  Vegyük sorra őket.

A vírusok legtöbbször fejlődési 
rendellenességet okoznak, tünetei 
például a mozaikfoltosság (pl.: papri-
kán), a fodrosodás, a hólyagosodás, a 
törpenövés, stb. A vírusok elleni véde-

kezés módszere merőben eltér a többi 
károsító okozta károk elleni módoktól. 
A növényünkbe már bekerült vírussal 
ugyanis sajnos már nem sok mindent 
tudunk tenni. A legjobb védekezés így 
a megelőzés, a vírusmentes környezet 
biztosítása. A baktériumok is a szabad 
szemmel nem látható kórokozók közé 
tartoznak, jelenlétükre szintén a ki-
váltott tünetek utalnak, például folto-
sodás vagy rothadás. Többek között a 
közismert tűzelhalás betegséget is bak-
térium okozza. A baktériumos megbe-
tegedések ellen léteznek úgynevezett 
baktericid, magyarul baktériumölő 
szerek, melyekkel megelőzhetők vagy 
megvédhetők növényeink. A gombák 
bevonatokat, daganatokat, foltokat, 

rothadásokat okozhatnak növényein-
ken. Gyorsan szaporodó élősködők ré-
vén az egyik legnehezebb ellenfélnek 
bizonyulhatnak. Ismertebb gombabe-
tegség a lisztharmat, mely fehér bevo-
natot képez a növényeken, de ilyen a 
rozsda vagy a peronoszpóra (pl.: sző-
lőn, uborkán) is. Ellenük fungicid, azaz 
gombaölő szerekkel védekezhetünk. 
(A gombás betegségeknek egyébként 
a nedves környezet kedvez, ezért ha 
például nem felülről öntözzük növé-
nyeinket, máris sokat tettünk a megbe-
tegedés ellen). 

A következő csoportot a gyomok 
alkotják. Bizony ők is károsítók, hiszen 
tápanyagot és vizet vonnak el növé-
nyeinktől, árnyékolhatnak, köztes 
gazdái lehetnek a többi kártevőnek, 
kórokozónak. Ellenük herbicidek, azaz 
gyomirtó szerek használhatóak, me-
lyek lehetnek totális (minden növény-
re ható) vagy szelektív (egy- vagy két-
szikű szerek) gyomirtók. Itt jegyezném 
meg, hogy ez idáig a növényvédelmi 
módszerekből csak a kémiai növény-
védelmet hoztam fel példának, de per-
sze van több módszer is. Például a fizi-
kai vagy mechanikai növényvédelem, 
azaz példának okáért ki is gyomlálhat-
juk vagy kapálhatjuk a gyomokat. 

A rovarok, melyek a legnagyobb 
„választékot” képviselik a kártevők 
között, többféle alakban (lárva, ki-
fejlett rovar), többféle módon (rágás, 
szívás) károsíthatnak. Ide sorolhatók a 
különböző bogarak, darazsak, lepkék, 
poloskák, atkák vagy férgek. Ellenük 

zoocidekkel, azaz állati kártevők elleni 
szerekkel (röviden méreggel) védekez-
hetünk kémiai úton. Ezen belül talál-
hatunk rovarölő, atkaölő, levéltetveket 
irtó, lárva vagy tojásölő készítmények-
kel is. 

A gerinctelen károsítók közül a 
csigákat érdemes kiemelni, akik rágá-
sukkal szintén nagy károkat képesek 
okozni. Ellenük különböző csigaölő 
granulátumok kaphatók. A gerincese-
ket sem szabad kifelejtenünk, ha káro-
sítókról beszélünk. Itt elsősorban a rág-
csálókra, a madarakra és a vadakra kell 
gondolni. A rágcsálók ellen irtószerrel, 
vagy csapdázással, a madarak ellen ri-
asztó szerekkel, még a vadak ellen in-
kább csak lekerítéssel védekezhetünk. 

Hát valahogy így áll össze nagyon 
leegyszerűsítve a károsítók köre. 

Forgalmi kategóriák
Végezetül, ha már a védekezési lehető-
ségek közül most csak a kémiai mód-
szerről írtam (megkülönböztetünk 
egyébként még ezen kívül mechanikai, 
biológiai, agrotechnikai, kombinált és 
komplex védekezési módokat, de eny-
nyire most ne menjünk bele), lássuk, 
hogy egyáltalán ki vásárolhat növény-
védő szereket ma Magyarországon. 
Három forgalmi kategóriát különböz-
tetnek meg. A feltételes egyes kategó-
riába a legerősebb szerek tartoznak, 
kizárólag felsőfokú szakképesítéssel 
vásárolhatóak. A feltételes kettes kate-
góriájú szerek vásárlásához egy 80 órás 
(ún.: zöldkönyves) tanfolyam elvégzé-
se szükséges. Aki ezek egyikével sem 
rendelkezik, az a szabadforgalmú hár-
mas kategóriájú szerek közül választ-
hat. Ezt gyakorlatilag bárki megveheti 
mindennemű szakképesítés nélkül. Az 
előírásokat viszont mindenkinek be 
kell tartani!

Júliusban vidámabb témával jövök, 
addig is jó kertészkedést.

Növényvédelem, egészen az alapoktól
Lacó 
kertész 
rovata

Táj-kert

Elhunyt Goda István
A nyíregyházi erőemelő bajnok 

számos hazai címet szerzett 
sportágában és több nemzetközi 
bemutatón is részt vett. Az el-
múlt időszakban főleg erősember 
versenyeken indult, de több alka-
lommal tartott kamionhúzó-be-
mutatót is. A pápai országos baj-
nokságon lett rosszul, és a gyors 
beavatkozás ellenére életét már 
nem tudták megmenteni. Goda 
István júliusban lett volna 41 
éves. Búcsúzunk mi is a nyírteleki 
kötődésű fiatalembertől, aki szá-
mos helyi verseny és bemutató 

szervezője és versenyzője volt az 
elmúlt években településünkön.

Szerkesztőség 
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egyénI bAJnokság 
Rakamazon, a Nagy Morotván rendezték 
meg a megyei egyéni horgászbajnokságot. 
A kétfordulós küzdelemben több nyírteleki 
horgász is elindult. Közülök a felnőttek 
között: 8. Szalanics Csaba, 11. Komári Péter 
12. Olesnyovics Tamás, 19. Marcsek Balázs.
Az U-14-es korosztályban, viszont az első 
helyet Pradlik Martin, gyermekhorgászunk 
hozta el.

A Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület ÉJSZAKAI, PÁROS  
HORGÁSZVERSENYT szervez  

2014. augusztus 2-án (szombaton)  
18 órától, 3-án (vasárnap) reggel 6 óráig 

Balsán a János-tavon.

ÉJSZAKAI PÁROS 
HORGÁSZVERSENY

Részvételi díj csapatonként 3000 Ft.
Nevezni: augusztus 1-jén 17 óráig  

(a nevezési díj ellenében) a vezetőségi 
tagoknál, Havacs Zoltánnál, Szabóné Valkó 

Annánál, Nyíregyházán,  
a Csali Horgászboltban, valamint  

a LAGUNA Horgászáruházban lehet.  
(A helyszínen nem fogadunk el nevezést.)

Horgászni a kétfős csapatoknak (4 bottal)  
az éjszakai horgászrend betartása mellett lehet.  
Minden kifogott hal számít, pergetés kivételével  

mindenféle horgászmódszer megengedett.
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Joginfó

n 2014 őszén önkormányzati válasz-
tások lesznek. Nyírtelek városban is 
megválasztásra kerül a polgármester 
és a polgármesteren kívül nyolc fő 
települési képviselő. Nyírtelek város 
településen a 2010. évi önkormány-
zati választáson országos rekordszá-
mú települési képviselőjelölt indult. 
Szeretnék tájékoztatást nyújtani az 
önkormányzati választásokkal kap-
csolatos néhány jogszabályi rendel-
kezésről.

A jelölő szervezetek általában 
rendelkeznek jogi szakemberrel, így 
elsősorban a független jelöltként in-
dulni szándékozó választópolgárok 
tekintetében hívom fel a figyelmet 
néhány fontos szabályra.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
Az ajánlóívet a jelöltként indulni 
szándékozó választópolgár a válasz-
tási irodától igényelheti a választás 
kitűzését követően legkorábban 
a szavazást megelőző 48. napon. 
A választási iroda a polgármeste-
ri hivatal épületében működik. Az 
ajánlóív iránti igénynek tartalmazni 
kell a jelöltként indulni szándékozó 
nevét, személyi azonosítóját, ennek 
hiányában magyar állampolgárságát 
igazoló okiratának típusát és számát, 
lakcímét. A jelöltként indulónak 
nyilatkozni kell arról hogy a jelölést 
elfogadja és nincs olyan tisztsége, 
amely összeférhetetlen a képviselői, 
polgármesteri megbízatással, illetve 
megválasztása esetén erről lemond.

Az ajánlóíven az a választópolgár 
ajánlhat jelölhet, aki a választáson az 
adott választókerületben választó-
joggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá 
kell vezetni az ajánlást adó választó-
polgár nevét, személyi azonosítóját, 
magyarországi lakcímét, az anyja 
születéskori nevét. Az ajánlóívet az 
ajánló választópolgár saját kezűleg 
kell, hogy aláírja. Egy választópolgár 
több jelöltet is állíthat. Az ajánlás 
nem vonható vissza. Az ajánlóíven 
az ajánlást gyűjtő személy fel kell, 
hogy tüntesse nevét és aláírását.

Ajánlást a jelöltként indulni 
szándékozó választópolgár, illetve 
annak képviselője – az alább megje-
lölt kivételektől eltekintve – bárhol 
gyűjthet. Nem gyűjthető ajánlás: az 
ajánlást gyűjtő és az ajánló munka-
helyén, munkaidejében vagy mun-
kaviszonyból illetve munkavégzésre 
irányuló más jogviszonyból fakadó 
munkavégzési kötelezettsége teljesí-
tése közben. Nem gyűjthető ajánlást 
Magyar Honvédségnél és a központi 
államigazgatási szerveknél, szolgála-
ti viszonyban lévő személytől a szol-
gálati helyén vagy szolgálati felada-
tának teljesítése közben. Ugyancsak 
nem gyűjthető ajánlás tömegköz-
lekedési eszközön, állami, helyi és 
nemzetiségi önkormányzati szervek 
hivatali helyiségében, felsőoktatási 
és köznevelési intézményben, egész-
ségügyi szolgáltató helyiségében.

Tilos az ajánlásért az ajánlást adó 
választópolgár részére előnyt adni 

vagy ígérni. 
Az ajánlást 
adó válasz-
tópolgár az 
a j á n l á s é r t 
nem kérhet 
előnyt, nem 
fogadhat el 
előnyt vagy 
annak ígére-
tét. Érvény-
telen az az 
ajánlás, ame-
lyet a fenti ajánlási szabályok meg-
sértésével gyűjtöttek.

 A jelölt bejelentése és nyilvántar-
tásba vétele a választási bizottság-
nál történhet legkésőbb a szavazást 
megelőző harmincnegyedik napon. 
Fontos szabály, hogy a jelöltként in-
dulni szándékozó a rendelkezésére 
bocsátott, általa átvett összes aján-
lóívet köteles átadni a választási iro-
dának. Ezen kötelezettség elmulasz-
tása esetén a választási bizottság 
hivatalból köteles minden be nem 
nyújtott ajánlóív után 10.000 forint 
bírságot kiszabni a jelöltként indul-
ni kívánóval szemben. Amennyiben 
az ajánlóív ajánlást nem tartalmaz, 
ezen ajánlóív legkésőbb választás 
időpontját megelőző harminchar-
madik napig nyújtható be választási 
irodákhoz bírságmentesen.

Nyírtelek város településen kép-
viselőjelölt az, akit Nyírtelek város 
– mint választókerület – választó-
polgárainak legalább 1%-a jelöltnek 
ajánlott, polgármesterjelölt az, akit a 
választókerület választópolgárainak 
legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. A 
választás előtt meghatározásra kerül 
Nyírtelek városban, mint választóke-
rületben, a választási névjegyzékben 
lévők – vagyis az önkormányzati vá-
lasztáson választójoggal rendelkezők 
– száma. A legutóbbi országgyűlési 
választáson választási névjegyzék-
ben 5658 fő szerepelt Nyírtelek vá-
rosban.

A választási kampány időszak a 
szavazás napját megelőző ötvenedik 
naptól a szavazás napján, a szavazás 
befejezéséig tart azzal, hogy a sza-
vazás napján választási gyűlés nem 
tartható.

Bízok benne, hogy hasznos infor-
mációkat szolgáltattam Nyírtelek vá-
ros választópolgárai számára.

 Dr. Vaskó László
ügyvéd

Önkormányzati  
választás 2014.

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.

Produktum Üzletház
A jó idő beköszöntével megkezdődnek a kerti munkák a föl-

deken, veteményesekben.
Miért menne máshová, boltunkban megtalál mindent, ami 

a kertészkedéshez szükséges. 
A vetőmagvak és a vetőburgonyák széles választéka meg-

érkezett az üzletünkbe. A kertészkedéshez nélkülözhetetlen 
kerti szerszámok nagy kínálata várja Önöket.

A tavaszi megújulás jegyében szépítse meg házát kívül-be-
lül az akciós festékeinkkel! Most akciónk keretében a nálunk 
vásárolt festékeket, valamint hőszigetelő rendszereket díjta-
lanul házhoz szállítjuk Nyírtelek belterületén.

Cserélje le a kerékpárját most! Nálunk megtalálja az Önnek 
legalkalmasabb új kerékpárját a hozzá tartozó kiegészítőkkel 
és alkatrészekkel együtt.

Sok szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat a megszokott 
helyen és nyitva tartással üzletünkben, a PRODUKTUM ÜZ-
LETHÁZBAN, Nyírteleken, a Szent István út 8. szám alatt.

Festék, szigetelő rendszerek, szerszám,  
zár, csavar, villamossági anyagok,  

hegesztés technika.
4461 Nyírtelek, Szent István út 8.

Tel.: (42) 210-731, Mobil: (30) 93 56 438

HAJzIk mátét Kenderesen  
11. születésnapja alkalmából  
szívből köszönti: Hanyicska Nagyi,  
Nagyapa, Keri!
Születésed napján mit kívánjunk Néked?
Siker, pénz, hírnév semmit sem jelent.
Kívánunk hát az Úrtól áldott életet, 
nehézségben: Hitet, Reményt, Szeretetet.

Nagyon boldog születésnapot  
kívánunk Neked!
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Otthon végezhető munka! 
borítékolások stb.  06-90/603-906

(www.mediafonebt.webnode.hu
635 Ft/p 06-1/222-8397, 06-20/496-3980)
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A FINTOR ÉS TÁRSA KFT. húsboltjai Nyírteleken:

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”

K RK R
(Béke u. 9., a COOP ABC szomszédságában)

Nyitva tartás: Kedd-péntek 7-11-ig és 14-18-ig, szombat 7-12-ig.

Szeretne tökéletes 
minőséget kedvező áron 

vásárolni?
Gyors kiszolgálásban 

részesülni?
Friss húsok, 

finom falatok, 
a legmegbízhatóbb 

szolgáltatás!

Városnapi ajánlat
Tepertő  1100 Ft/kg
Pörc  1900 Ft/kg
DISZNÓ SAJT  1200 Ft/kg
Füstölt kolbász  1600 Ft/kg
Májas hurka  900 Ft/kg
Véres hurka  900 Ft/kg
Sütnivaló kolbász  1150 Ft/kg

2014. július 18-a és 28-a között 

Tóth Imre
nyomdász

Ofset nyomdánkban számos 
nyomdai termék 
kivitelezését vállaljuk:

 Szórólapok
Prospektusok
Plakátok A/2-es méretig
Katalógusok
Könyvek
Öntapadós címkék
Önátírós nyomtatványok

JÚLIuSI 
IPARCIKK AKCIó

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

A fentieken kívül több száz cikk  
engedményes áron kaphatók!

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

A Szabolcs-Coop Zrt. 93. sz. Iparcikk üzletében  
Nyírtelek, Arany János u. 21. Telefon: 210-518

A fenti árak 2014. június 30-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek!

Hintaágy  26 000 Ft 20 000 Ft
Zuhany kabin  23 200 Ft 10 000 Ft
Kenyérsütő  13 900 Ft 9900 Ft
Kandalló csempés 122 400 Ft 99 900 Ft
Rotációs kapa 2 LE 59 900 Ft 45 000 Ft
Rotációs kapa 5 LE 189 400 Ft 150 000 Ft
Vetőgép  12 600 Ft 8990 Ft
Vadháló  305 Ft/m 200 Ft/m
Autósrádió  28 300 Ft  12 000 Ft
Autó hangszóró  9920 Ft 
Házimozi 40 800 Ft 29 900 Ft

mINdIG fRISS TEJ
AZ AuTOmATÁBól

Tejautomata üzemel  
a Nyírtelek, Szent I. u. 6. 

szám alatt,  
a Bócsi bolttal szemben.

Szeretettel várjuk 
régi és új vásárlóinkat!
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grAtulácIó
Kiss Enikőt 21. születésnap-
ján és Kiss Anikót névnapja 
alkalmából szívből köszönti: 
Hanyicska Nagyi, Nagyapa, Éva!

Legyen az életetek olyan,  
mint szeretnétek.
Tegyetek meg mindent,  
amit csak szeretnétek.
Ha kell majd segítség,  
jönnek a barátok,  
de kire legjobban számíthattok,  
az a szerető családotok!

leérettségIztek A 2013/14-es tanév érettségizői a sikeres 
vizsga után a vizsgabizottság tagjaival.
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bAllAgó 8.A osztály
Bárány Bence Bertalan,  Batta 
Klaudia Mónika,  Bendzsák Ber-
nadett,  Bodnár Dominik,  Czifra 
Klaudia,  Fazekas Gergő,  Gyuró 
Sándor,  Hudák Vivien Kondás 
Panna, Lónárt Barbara, Lónárt 
Patrik Mocsár Annamária, Mocsár 
Dezső, Mokánszki Mária Magdol-
na, Molnár Ramóna, Nagy Evelin, 
Pócsik Bence, Rácz Norbert, 
Román Dániel, Rudi Zsolt Máté, 
Sándor Roland, Soltész Adrienn, 
Stofa Barbara, Szabó Krisztián, 
Szekeres Tamás. 

Osztályfőnök: 
Szabóné Lukács Éva

bAllAgó 8.b osztály
Ádám Fruzsina, Ádám Klaudia, 
Árva Dániel, Csizmarik Máté, 
Csurilla Gábor, Dankó Dániel, 
Drab Dorina, Kiss László, Kovács 
Beatrix, Kovács Dániel, Kovács 
József, Kozma Klaudia Fanni, 
Kőpájer Bence, Krutilla Csaba, 
Mihály Krisztina, Nagy Dániel 
Zsolt, Nagy Szilveszter, Oláh 
Angelika, Szabó Alexandra, 
Szalanics Zoltán, Szász Costel, 
Tarsoly Nikoletta, Váradi Bence, 
Vojtku Anikó.

Osztályfőnök: Serly Anikó


