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rdMegújult. Pályázati segítséggel a Kastélykert Óvoda Iskola 
utcai központi óvoda épülete teljesen megújult, melynek átadó 
ünnepségét július 29-én vasárnap tartották./6

A NeotoN fAMíliA koncertje volt a csúcs a „134. Anna-na-
pi vigassá-gokon./9
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útfelújítások
Folyamatosan történik a 
szennyvízberuházás kap-
csán igénybe vett utak 
felújítása, így a Puskin, 
a Rákóczi és Petőfi utca 
szilárd burkolatú része új 
aszfaltborítást kapott./4
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körMeNettel 
A hagyományoknak 
megfelelően megtartot-
ták az Anna-napi búcsút 
körmenettel./8

Nyírtelekért
n Nyírtelek Város Önkormány-
zata július 25-én a Közösségi 
Hazban tartott ünnepélyes kép-
viselő-testületi ülésén „Nyírte-
lekért” kitüntető címet adomá-
nyozott Drabancz Józsefnek és 
Györfi Mihálynak./4
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Az ANNA-Bál  
szépéNek a nyíregyházi 
Göblyös Máriát választották./7

Újabb nyertes pályázatok
n A napokban kaptuk az értesí-
tést, hogy településünk újabb két 
pályázatát bírálták el pozitívan. 
Az Idősek Otthona bővítésére és 
felújítására nyert 180 millió fo-

rinttal, illetve a Nyírteleki Álta-
lános Iskola székhelyén műfüves 
labdarúgó pálya építésére nyert 
közel 17 millió forinttal tovább 
gazdagodik településünk.



2 Nyírteleki Újság Közérdekű hírek

Egyházi hírek

A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház rendszeres nyilvános 
előadásainak programja:

Augusztus 17.: Békében élhetsz most és mindörökké.
Augusztus 24.: Milyen hírneved van Istennél?
Augusztus 31.: Létezik igaz vallás Isten nézőpontja szerint?
Szeptember 7.: Ki lesz méltó rá, hogy Isten új világában éljen?
Szeptember 14.: Mi szól a Biblia hitelessége mellett?
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Hol kaphatunk választ az élet nagy kérdéseire? A jw.org hon-

lapon kielégítő választ találsz. A Biblia több mint 100 nyelven 
olvasható. Letölthető könyvek, füzetek, tájékoztató lapok, 
filmek és énekek találhatók. Látogass el az interneten a jw.org 
honlapján!

Jehova tanúi hírszolgálat

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
Augusztus 02-03. Dr. Petromán László 42/431-626, 30/9655-930
Augusztus 09-10.  Dr. Gonda Gedeon 42/441-663, 20/944-0111
Augusztus 16-17. Dr. Gubicz Pál 30/955-3463, 42/424-066
Augusztus 20. Dr. Magyar  Károly 70/570-0904
Augusztus 23-24. Dr. Poncsák Miklós 42/480-022, 30/985-7031
Augusztus 30-31.  Dr. Sipos Katalin 30/639-0222

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

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.

Visszatartó erő a mellény
Július sem telt haszontalanul 
a polgárőrök részéről. Mint köztu-
dott lovas polgárőreink a külterü-
leteket járják, és nem hiába. 

n Egy alkalommal a szemfüles polgár-
őreink Pivnyik Szilárd és Dorogi Zsolt 
éppen egy szemetet lerakodó fiatal-
embert tartóztatott fel, aki még nem 
is a városunkban él. Akad még munka 
bőven, és teszi is a dolgát minden sza-
badidejét feláldozó polgárőr. Sikerült 
új mellényeket beszereznünk, ami 
sokszor visszatartó erő a városunkon 
átszáguldó autósok részére. 

Tapasztaltuk, hogy éjszakai jár-
őrözések alkalmával mennyien 
lassítanak a főútvonalon a mellény 
megvillanásakor. Július hónap leg-
nagyobb rendezvénye a polgárőrök 
szempontjából is a  3 napos városna-
pi rendezvénysorozat. Kezdve a bál 
helyszínbiztosítással, melyet most 
a varjúlaposi  hölgy polgárőrökkel 
közösen biztosítottuk hajnal 3 óráig. 
Majd a szombati városnapi rendez-
vény, mely zökkenőmentesen megol-
dottunk. Itt kell megjegyeznem, hogy 
évről évre egyre többen látogatnak el 
erre a rendezvényre, jöttek Egerből, 

Sátoraljaújhelyről, Debrecenből, 
Mátészalkáról, Záhony és Sárospa-
tak ezek csak töredéke azoknak az 
autóval ide látogatóknak, akik nem 
ismerik városunkat. Gondot csak az 
egyirányú útszakasz okozott sok em-
bernek, akik figyelmen kívül hagyták 
a táblát a forgalmirend-változásról.  

Egy  lakossági bejelentés miatt jú-
lius 28-án éjszaka tűz miatt kellett ki-
vonulni polgárőreinknek. Nyírtelek 
és Gyulatanya között látták a nagy 
tüzet, ami később kiderült, a gázel-
osztónál égették a felgyülemlett gázt. 
(Ez közel 6 m-es lánggal égett reggel 
6 óráig.) A helyszínre két tűzoltóau-
tó is kivonult. Többen álltak meg és 
fotózták, kamerázták az eseményt, 
volt, aki nem mert elmenni az úton, 
úgy megijedt a látványtól.

Doroginé Szima Júlia
szolgálatvezető

Rendőrségi hírek

n Közúti baleset okozott útszűkü-
letet és anyagi kárt július 20-án, 
vasárnap a 38-as főúton, amikor 
személygépkocsi ütközött egy von-
tatmánynak. A helyszíni informá-
ció szerint a Renault Nyírtelek felől 
tarthatott Rakamaz irányába a 38-as 
főúton. Gyulatanyáról egy hosszú 
vontatmányt húzva próbált keresz-
tül haladni a védett úton egy traktor. 
A személygépkocsi nekicsapódott a 
vontatmánynak és összetört. Szemé-
lyi sérülés nem történt. A rendőrség 

eljárást indított a felelősség megál-
lapítása érdekében. Az anyagi kár 
jelentősnek mondható.

Vontatmánynak hajtott

Mentettek a speciális mentők
Egy száraz aknába zuhant egy 
kutya, amit a közelben lakók 
nem tudtak kimenteni, ehhez 
kérték a Kelet-Magyarországi 
Speciális Mentőegyesület segít-
ségét – adott tájékoztatást az 
előzményekről Vincellér Tibor 
egyesületi vezető. 

n Nyírtelek, a Veres Péter lakótelep tá-
vol esik a betonrengetegtől, igazi szép-
ség található a természet ölén. Borbély 
Tímea elmondta azt is, hogyan vették 
észre az időközben Rókának elnevezett 
kutyát. 

– A nővérem kísérte ki a barátnőjét, 
amikor a mi kutyánk kiszaladt. A fájdal-
mas nyüszítést hallva azt hittük, a mi 
kutyánk esett be az aknába, de hamar 
kiderült, hogy Róka az, akivel a kutyánk 
összebarátkozott. Itt szokott kóborolni, 
ahol tud ételt, lop, de nem vad. Ami-
kor láttuk, hogy baj van, kerestük az 
interneten, ki tud segíteni, így akadtunk 

a speciális mentőkre. Megnézték, és azt 
mondták, csak vizet adjunk neki. 

A közelben megállt a felmatricázott 
kisbusz, amivel kisebb egység érkezett. 
Hamar és szakszerűen öltözött be Vin-
cellér Tibor, majd az átlagember számá-
ra bizonyosan túl szűk résen átpréselte 
magát. Pár pillanattal később Tibor is 
napvilágra került, addigra Róka már a 
fűben hemperegve, farokcsóválva kö-
szöni meg az embereknek a segítséget. 
Az autóval a Nyíregyházi Állatbarát 
alapítványhoz viszik, ahol majd gazdát 
keresnek neki.

Szent István búcsú

A Szent István búcsú a Nyírtelek-dózsaszőlősi görögkatolikus temp-
lomban augusztus 24-én, vasárnap 11 órakor.
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Megjelent az Eseménytár

Tankönyvosztás

Magyar László polgármes-
ter az alábbi gondolatokat 
írta le az előszóban. Egyben 
tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy augusztus végéig min-
den családhoz eljuttatjuk a 
kiadványt.

n Tisztelt Olvasó! Tíz év-
vel ezelőtt hagyományt 
teremtettünk a Nyírteleki 
Füzetek első számával, ez 
évben pedig már a 11. al-
kalommal foghatja kezébe 
kiadványunkat.

A 2013-as év meghatáro-
zó száma a nyolcas: nyolc 
százados a település, nyolc 
éves a város. Különleges, a 
800 éves kerek évforduló-
hoz méltó év van mögöttünk.

Lakóhelyünket patinás múlt, di-
namikus fejlődésű közigazgatás és 
a fiatal, identitását kereső városi lét 
jellemzi, mely jegyek megjelentek a 
centenáriumi rendezvényeken. 

A jubileumi évhez méltó eredmé-
nyeket értünk el: külterületi tanyá-

kat bekötő utak épültek, energetikai 
beruházások valósultak meg, bővült, 
korszerűsödött a könyvtár, számos 
pályázat indult útjára. Elindult a te-
lepülés történetének eddigi legna-
gyobb beruházásának kivitelezése, 
a szennyvízhálózat- és telep rekonst-

rukciója.
I n t é z m é n y r e n d s z e -

rünkben az iskola „álla-
mosítása” jelentette a fő 
változást, amit a sok gond 
ellenére sikerült zökkenő-
mentesen megoldanunk.

Újdonság, hogy ez évtől 
a települési információ-
áramlás fontos eszköze a 
Nyírteleki Újság minden 
háztartásba eljut, segítsé-
gével minden lakos havi 

rendszerességgel betekintést nyer-
het városunk életébe.  

Ezzel a füzettel a  kellemes emlé-
kek, örömteli és megható pillanatok 
felidézéséhez kívánunk segítséget 
nyújtani Önöknek.

Magyar László, 
polgármester

HELYE: a Nyírteleki Általános 
Iskola ebédlője (Iskola út 2.)
IDEJE: 1-2-3-4. OSZTÁLY 
2014. AUGUSZTUS 28. (csü-
törtök) 9.00-17.00, 5-6-7-8. 
OSZTÁLY 2014. AUGUSZTUS 
29. (péntek) 9.00-17.00

n A tankönyvcsomagokat csak 
szülő vagy nagykorú hozzátar-
tozó veheti át! Gyermek egyedül 
nem!

Akinek több gyermeke is az 
iskola tanulója, az a legkisebb 
gyermek tankönyvcsomagjával 
együtt természetesen elviheti a 
nagyobbakét is.

Akik pótvizsgára kényszerül-
tek, azok vizsga után vehetik át 
csomagjaikat (augusztus 29-én 
délután).

Az ingyenes tankönyv át-
vételéhez szükséges érvényes 
igazolásokat mindenki szíves-
kedjen magával hozni! EZEK 
NÉLKÜL NEM ÁLL MÓDUNK-
BAN A KÖNYVEKET ÁTADNI!

A tankönyvek árának befize-
tési határideje augusztus hó-
nap. Azok a szülők, akik a kért 
határidőig nem tudják befizetni 
a könyvek árát, azt később is 
megtehetik, de a könyvek átvé-

tele csak a befizetésről/utalásról 
szóló igazolások bemutatásával 
lehetséges.

A tankönyvek kifizetése a 
nyíregyházi KELLO-pontban 
(Szarvas u. 15)

Erzsébet-utalvánnyal (gyer-•	
mekvédelmi, iskolai),
Sodexo utalvánnyal (ajándék, •	
iskolakezdési),
Posta Paletta utalvánnyal •	
(ajándék, iskola),
Edenred utalvánnyal, kártyá-•	
val (beiskolázási, ajándék)
Puebla utalvánnyal (beiskolá-•	
zási, kultúra, ajándék),
OTP Cafeteria kártyával,•	
Emc kártyával (iskolakezdési, •	
univerzális) és
Multi-Pay iskolakezdési kár-•	
tyával is lehetséges.
Részletes tájékoztatás: http://

konyv.kello.hu/rolunk/kello-
pontok címen.

Az első és második osztályos 
gyermekek térítésmentesen 
vehetik át könyveiket, de aki 
rendelkezik érvényes gyermek-
védelmi határozattal, az hozza 
magával, mert az az ingyenes 
étkezéshez is szükséges!

Puki Marianna
tankönyvfelelős

Nevezzünk a főzőprogramokra!
n A hagyományoknak megfele-
lően az augusztus 20-ai rendez-
vény kiemelt eseménye az „Ízek 
utcája” főzőprogram. Várjuk a 
civil szervezetek, baráti társa-
ságok jelentkezését a főzésre 

(bármilyen étellel lehet nevez-
ni) a +36-30-758-3913-as tele-
fonszámon. Az eseményen 15 
órától lapcsánkakóstoló is lesz, 
mely étel szorosan kapcsolódik 
a helyi hagyományokhoz.

Július14-én első alkalom-
mal kerültek adományként 
kiosztásra Nyírteleken élő 
állatok – mégpedig kiska-
csák. 

n Amennyire hirtelen jött a lehe-
tőség a Nyírségi Nyugodt Élet Ala-
pítványtól, olyan hirtelen kellett 
eljuttatni a hírt azokhoz, akik sze-
retnének tartani kacsákat és van is 
rá lehetőségük. Az adományként 
érkező kiskacsák egy Szeged és 
Baja között fekvő kistelepülésről 
érkeztek, és ahogy kikeltek a to-
jásokból, már útnak is indultak 

Nyírtelekre. Szabolcsi Kata szer-
vezésében még aznap délután le-
hetőség nyílt mindenki számára 
feliratkozni, akihez eljutott a hír 
és még aznap este meg is kapták a 
kiskacsákat. 

Külön köszönetet érdemelnek a 
Civil Centrum dolgozói, akik segítet-
ték az osztást és helyet biztosítottak 
a nem mindennapos eseménynek, a 
polgárőröknek, akik irányították és 
felügyelték a rendet. A legnagyobb 
köszönet természetesen a Nyírségi 
Nyugodt Élet Alapítványnak jár, aki 
biztosította Nyírtelek számára az 
adományt és a szállítást. SZ.K.

A 2014.07.26-án megrende-
zésre kerülő 134. Anna-napi 
vigasságok keretében a 
TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-
0022 pályázattal kapcso-
latban megkezdődött a la-
kosság kérdőív formájában 
történő megkérdezése.

n Elsősorban a munkanélküliek te-
lepülésünkön való feltérképezésé-
re, munkához jutás lehetőségeire, 
mentálhigiéniás vezetésére vala-
mint különböző sporttevékenysé-

gek igényére fókuszált elsősorban 
a kérdőív.

A több mint 200 önkéntes ki-
töltőnek ezúttal szeretnénk meg-
köszönni segítségét, mivel véle-
ményükkel sokban elősegítették a 
projekt személyre szabott megva-
lósulását településünkön.

Továbbá szeretnénk felhívni a 
tisztelt lakosok figyelmét, hogy a 
2014. 08. 20-i rendezvényen ér-
deklődhetnek a pályázat tartalmá-
ról és tervezett programjairól.

Szabolcsi Kata

A kiskacsák otthona lettünk

Légy mentálisan EGÉSZ-séges!

Mi lesz veled REÁL?

n Olvasóink többen is kérdezték: 
mi lesz a Szent István utcai Reál 
Élelmiszer üzlettel? Azt látni, 
hogy több hete se szó, se beszéd 
bezárt. Az ajtón ez az információ 
olvasható: „Átalakítás és festés 
miatt üzletünk átmenetileg zárva. 
Megértésüket köszönjük!” Viszont 

azt tapasztalni, hogy az árukészlet 
eltűnt a polcokról, és azóta sem 
történt semmi. Sajnos többszöri 
próbálkozás ellenére sem értük el 
az illetékest, így nem tudunk pon-
tos választ adni az épület, az üzlet 
további sorsáról.

Szerkesztőség

Hasznos információk az iskolakezdéssel kapcsolatban!

Javítóvizsgák időpontja: 2014. augusztus 28. és 29. (csütörtök, 
péntek) 8 óra 

Tanévnyitó ünnepség és az első tanítási nap: 2014. szeptember 1. 
(hétfő) 8 óra (Nyírteleki Általános Iskola székhelye ( Iskola u. 2.)
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Önkormányzati hírek

Július hónapban három alka-
lommal került sor képviselő-
testületi ülésre.

n A július 9-i ülésen arról határo-
zott a testület, hogy a szurdokpüs-
pöki ifjúsági tábor Nyírtelek város 
tulajdonában lévő 6/100 részét 
megvételre felajánlja Nyírpazony 
Község Önkormányzata részére. A 
nyírpazonyi önkormányzat tervei-
ben szerepel, hogy újra megnyitja 
az ifjúsági tábort a táborozni kívá-
nók előtt, illetve segíteni szeretné 
a hátrányos helyzetben lévő csalá-
dokat azzal, hogy kedvezményes 
üdülési lehetőséget biztosít szá-
mukra.

Döntés született arról, az E.ON 
Energiakereskedelmi Kft.-vel, 

mint a jelenlegi szolgáltatóval 
megkötött – a települési közvilá-
gítási hálózat energiaellátásáról 
szóló – villamosenergia adásvé-
teli szerződést a 2015. január 1. és 
2015. december 31. közötti időtar-
tamra vonatkozóan kedvezőbb 
tartalommal módosítja.

A képviselő-testület helyt adott a 
Székely Fogászati Kft. kérelmének. 
Ennek eredményeképpen dr. Szé-
kely Zsuzsanna fogorvos 2014. szep-
tember 1-től heti 2 órában a Nyírte-
lek Iskola u. 6. szám alatti fogorvosi 
rendelő helyiségben magánrendelés 
keretében is ellátja betegeit.

Határozat született arról, hogy 
a Nyírségi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2013. II. félévi tevékeny-
ségéről szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolóját elfogadja, továbbá a 
Társulás feladatellátásával kapcso-
latosan felmerült többletköltségek 
finanszírozásához 2014.07.01. - 
2014.12.31-ig hozzájárul.

Ezen az ülésen a képviselő-testü-
let arról is döntött, hogy az önkor-
mányzati költségvetés út-hídkeret 
terhére 5 millió + Áfa összegből fel-
újítja a Rákóczi és a Puskin utcákat.

Július 23-i ülésén elsősorban a 
helyi futballcsapat bajnokságban 
való szereplésével kapcsolatos 
döntéseket hozott a képviselő-tes-
tület. Úgy határozott, hogy a tele-
pülés labdarúgó csapata a Nyírte-
leki ÁMK DSE színeiben, megyei 
III. osztályban induljon, melyhez 
önkormányzati támogatást biz-
tosít. Egyúttal megszüntetette a 

Nyírteleki Sport- és Egészségvédő 
Egyesülettel korábban erre kötött 
támogatási szerződést.

Július 29-én kiválasztásra ke-
rült a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0022 
azonosítószámú „Egy város a min-
dennapok emberéért” pályázat 
pénzügyi vezetői és projektmene-
dzseri feladatokat ellátó gazdasági 
szervezete.

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
jegyző

n Nyírtelek Város Önkormányzata 
július 25-én 16 órától ünnepi testü-
leti ülésen emlékezett meg a város 
kilencedik születésnapjáról. Az ülést, 
melyen jelen voltak a testvértelepü-

lések küldöttségei is, Szabó Bence, a 
Nyírteleki Általános Iskola 6.a osztá-
lyos tanulója Urgyán Tibor György: 
Városunk című – az alkalomhoz illő –  
szavalata nyitotta meg. Magyar László 
polgármester köszöntötte a megje-
lenteket, majd aktuális várospolitikai 
kérdésekről, a sikeres pályázatokról 
számolt be a jelenlévőknek. Ezt kö-
vetően a hagyományoknak megfele-
lően átnyújtotta – a testület döntése 
alapján – a „Nyírtelekért” Kitüntetést 
Győrfi Mihály, evangélikus lelkésznek 
és Drabancz József, a Varjúlaposi Pol-
gárőr Egyesület elnökének. A kitünte-
tettek nevében Györfi Mihály mondott 
köszönetet az elismerésért.

Útfelújítás, fogorvosi magánrendelés

Kilencéves lett a város

NYÍRTELEKÉRT elismerésben részesültek:

NYÍRTELEKÉRT elismerésben részesültek:Drabancz József
Györfy Mihályn Drabancz József bányászként 

végzett, 1970-ben Sárazsadányból 
került Varjúlaposra, ahol a be-
tonüzemben kezdett el dolgozni, 
azután a postán volt kézbesítő. A 
Biogál gyógyszerüzemből ment 
nyugdíjba. Az 1997-ben a Nyír-
teleken működő polgárőrség ke-
retében kezdett tevékenykedni. 
2002-ben az önálló egyesületként 
megalakult Varjúlaposi Polgárőr 
Egyesület alapító tagja és (jelen-
leg is az) elnöke lett. Az egyesület 
a rendszeresen lát el szolgálatot a 
közbiztonság, a bűnmegelőzés nö-
velése érdekében településünkön, 
de részt vesznek a környezet-, 
gyermek- és ifjúságvédelemben is. 

Az egyesület tagjai már több alka-
lommal részesültek elismerésben. 
Drabancz József „Az év polgárőre” 
kitüntetést vehette át. Az általa ve-
zetett közösség szorosan bekapcso-
lódik a helyi közösségi életbe és a 
hagyományok ápolásába. A városi 
rendezvényeken való részvételük 
is bizonyítja aktív közösségi mun-
kájukat. Évenként szerveznek ta-
nyanapi rendezvényeket, melyek 

kellemes kikapcsolódást nyújtanak 
a munkás hétköznapok után.

Elnök úr összetartó kapocs a 
korosztályok között, de legfőképp 
a fiatalságra figyel. Szabadidejét 
feláldozva dolgozik nap mint nap 
a közösségért, Nyírtelekért. Aktív 
kezdeményezője és résztvevője 
volt egy varjúlaposi közösségi tér 
kialakításának is, mely helyet ad a 
polgárőröknek és helyszínt biztosít 
a fiatalok számára rendezvények, 
összejövetelek megtartására.

Mindezekért Nyírtelek város 
képviselő-testülete a Nyírtelekért 
kitüntető címet adományozza 
neki.

n Györfi Mihály evangélikus lelkész 
beiktatása 1992. augusztus 15-én 
volt. A településen először 2000-
ben a Nyírteleki Ifjúsági Házban 
látogathatták az evangélikusok az 
istentiszteleti alkalmakat. Veze-
tésével 2005-ben templom épült, 
mely a településkép egyik megha-
tározó elemévé vált. 2006 óta fog-
lalkozik a helyi mélyszegénységben 
élő cigányság felemelkedésével, a 
szegregáció visszaszorításával, a 
társadalmi integráció elősegítésé-
vel. 2007-ben költözött át Nyírsző-
lősről Nyírtelekre.

Napjainkra – lelkész úr irányí-
tásával – több sikeres pályázatot is 
lebonyolított az egyházközség. Pél-
daként említhetjük a Biztos Kezdet 
Gyerekházat, a szociális földmunka 
programot, a családi közösségfor-
máló programot és az információs 
pont működtetését. Nyírtelek város 
lakosaiért végzett szolgálata példa-
értékű, hiszen nem csupán munka-
lehetőségeket biztosít, hanem neve-
lői, tanácsadási, lelki feladatokat is 

végez. A gyülekezet fenntartásában 
szociális központ működik, amely-
nek kereti között fogyatékos, idős, 
szenvedélybeteg és külterületen élő 
hátrányos helyzetű emberek kap-
hatnak életviteli és lelki segítséget.

2013-ban „Nemzetiségekért” 
díjjal jutalmazták a magyarországi 
nemzetiségek érdekében végzett 
példaértékű egyházi munkájáért. 
A helyi emberekért végzett céltu-
datos, áldozatos munkájáért Nyír-
telek város képviselő-testülete a 
Nyírtelekért kitüntető címet ado-
mányozza neki.
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sAjtÓtájékoztAtÓ Nyírtelek Város Önkormányzata július 24-én 
(csütörtök) 10 órától sajtótájékoztatót tartott a Polgármesteri Hivatal, tanács-
kozó teremében. Témák: a „134. Anna-napi vigasságok Nyírteleken” program 
ismertetése, „Kilencéves a város”, ünnepélyes képviselő-testületi ülés, kitün-
tetések adományozása, testvérvárosaink fogadása, óvodai fejlesztések és áta-
dó ünnepség, aktuális településpolitikai kérdések, valamint a 2013. évi jubile-
umi Eseménytár bemutatása voltak.
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Minden a krumpliról szólt
n A Nyírtelek Gyulatanyai Fajtakí-
sérleti Állomáson már több mint két 
évtizede minden évben megrende-
zik a krumplifesztivált, melyet az 
idén augusztus 1-jén tartották.

– Az idei szántóföldi bemutató 
különlegességét az adta, hogy egye-
dülálló módon 21 fajtát tekinthettek 
meg az érdeklődők – vezette be az 
Országos és Nemzetközi Burgonya 
Tanácskozás, fajta- és növény-
védelmi technológiai bemutatót 
a házigazda Augusztinyi András 
kísérleti vezető, hozzátéve: – Az 
időjárásunkban egyre gyakrabban 
tapasztalhatóak extrém szakaszok, 
ezért nagyon oda kellett figyelni a 
burgonyatermesztés minden egyes 
technológiai elemére, kezdve a talaj-
munkáktól a tápanyag-utánpótláson 
és az öntözésen át a növényvédelmi 
teendőkig. 

A gyulatanyai helyszínen egy 
kiállítás keretében a burgonyater-
mesztésben érdekelt cégek és inté-
zetek termékeit és szolgáltatásait le-
hetett megtekinteni. Főzőversenyt 
is rendeztek, amelyen a több mint 
egy tucat részt vevő csapat a Gyula-
tanyán termett krumplit használta 
fel az ételek elkészítéshez. 

Nádasi Zoltán

MegújulVA és MegszépülVe Új helyre költözött a 
Rakamaz Takarékszövetkezet nyírteleki fiókja, melyet ünnepélyesen au-
gusztus 11-én nyitottak meg. A pénzintézet a már ismert szolgáltatások 
mellett ATM bankautomatával bővítette kínálatát. az eseményről lapunk 
következő számában bővebben írunk.

Dr. 
Takács 
Anikó 
rovata Éljünk egészségesen!

A napégés a napból érkező 
ultraibolya sugárzás hatá-
sára az élő szervezetben 
bekövezkezett jellegzetes bőr-
elváltozás, heveny bőrgyulla-
dás. A környezetszennyezés 
hatására a napsugárzás egyre 
veszélyesebb az emberi szer-
vezetre. Így a napsütésben 
szinte észrevétlenül rövidebb 
idő alatt „megéghetünk".

n A tünetek többé-kevésbé mind-
annyiunk számára ismerősek:  vörö-
sesbarna, forró tapintatú, viszkető 
fájdalmas bőrpír. Súlyosabb esetben 
kiütések, hólyagok, általános tüne-
tek is jelentkezhetnek. Ezek fejfájás, 
láz, hidegrázás, szédülés, hányás, 
rossz közérzet. Akik hosszabb távon 
vannak kitéve az ultraibolya sugár-
zásnak, azoknál gyorsabb a bőr öre-
gedése, és nagyobb a kockázata a 
bőrrák kialakulásának.

Egyetlen elkerülési lehetőségünk 
a megelőzés. Viseljünk nyaranta ké-
nyelmes szellős, bőrünket elfedő ru-
házatot, napszemüveget és kalapot!  

Napozásunk első pillanatától, sőt, 
mar előtte fél órával védjük bőrünket 
30 faktoros fényvédőkrémmel. Ismé-
teljünk 2 óránként, illetve minden 
fürdőzés után.  A leghatékonyabb 
megelőzés az volna, ha nem tartóz-
kodnánk a napon 1,5 óránál többet. 
A déli órákban 10-14 óra között nem 
tanácsos napozni. Árnyékban sem 
feledkezzünk meg a fényvédőkré-
münk használatáról!

A napozás után a bőrregeneráci-
ójára van szükség. Ennek elősegíté-
sére alkalmazzunk hidratáló kréme-
ket, igyunk minél több folyadékot! 
Az alkohol vízelvonó hatású, igy 
ne alkalmazzunk alkohol tartalmú 
italokat!

Mit tehetünk, ha mégsem voltunk 
elég óvatosak, és a napozásunk után 
1-6 órával érezzük a a fent említett 
tüneteket?  Enyhébb esetekben ke-

zelhetjük magunkat: hidegboroga-
tással, jegeléssel, antihisztamint, 
gyulladáscsökkentőket tartalmazó 
kenőcsökkel, a felhólyagosodott 
területet hűtés után kössük be laza 
fedőkötéssel a fertőzések megelő-
zésére, fájdalom, kellemetlen köz-
érzet esetén aspirint, paracetamolt, 
ibuprofent vehetünk be. (Valameny-
nyi fent felsorolt hatóanyagú készít-
mény vény nélkül kapható a gyógy-
szertárban)

Mikor keressük fel az orvost? Ha 
a napégés súlyos, nagy kiterjedésű, 
hólyagosodással, erős fájdalommal 
jár. Ha általános tünetek kellemetlen 
közérzettel, heves fejfájással, szédü-
léssel, lázzal, hidegrázással jelent-
keznek. ha csecsemő és kisgyermek 
szenvedett napégést, megfelelő fo-
lyadékpótlás és a bőr szakszerű keze-
lésének megoldása miatt.

Készüljünk fel nyaralásunkra, víz-
parti horgászásra, fürdőzésre körülte-
kintően! Készítsünk az úticsomagba 
megfelelő védőöltözetet, fényvédő 
naptejet, hidratálókrémet, gyógysze-
reket, ivóvizet!

Néhány gyakorlati 
tanács a napozásról

Újabb műszaki átadások
n A szennyvízberuházás keretén 
belül 2014. július 9-én újabb rész 
műszaki átadására került sor, 
amely kapcsán a Puskin utca, 
Szent István utca, Petőfi Sándor 
utca, Kastély utca gravitációs 
vezetékei elkészültek. Ennek 
keretében átadásra került 1,7 km 
vezetékszakasz és 147 bekötés.

Folyamatosan történik a 
szennyvízberuházás kapcsán 
igénybe vett utak felújítása a 
Puskin, a Rákóczi, a Petőfi utca 
szilárd burkolatú része új asz-
faltborítást kapott. Az útalappal 
rendelkező rész javítása is elkez-

dődött. Az ősz beállta előtt az út 
javítása itt is megtörténik, addig 
is kérjük a lakosság türelmét.

Rákóczi utca

Petőfi utca
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n Mély fájdalommal tudatjuk min-
denkivel, hogy a beregrákosi Vass 
János Jenő, testvértelepülési kap-
csolatunk mozgatórugója, sokunk 
jó barátja, 59 éves korában, súlyos 
betegség következtében, 2014. au-
gusztus 10-én csendesen elhunyt.

Barátai

Végső búcsú
Vass Jenőtől

Fo
tó

: a
 sz

er
ző

Fo
tó

: K
is 

Lá
sz

ló



6 Nyírteleki Újság

Örömteli eseményre került sor 
a „134. Anna-napi vigasságok 
Nyírteleken” című rendezvény-
sorozat zárónapján, július 29-én 
vasárnap. 

n A Belügyminisztérium által meg-
hirdetett pályázaton Nyírtelek Város 
Önkormányzata 25.870.000.-Ft tá-
mogatást nyert a belterületi óvodák 
felújítására. Az Iskola utcai központi 
óvoda épülete  teljesen megújult. A 
régi nyílászárókat gyönyörű hőszige-
telt ablakokra cseréltük. s az épületet 
határoló falak 10 cm-es szigetelést 
kaptak. A csoportszobák, folyosók 
is át lettek festve, felfrissült az egész 
óvoda és bölcsőde.

Ezzel egy  időben elkészült az 
épület keleti oldalán az új lépcsőház, 
melynek használata csökkenteni fog-
ja az emeleti zsúfoltságot, és egy me-
nekülési útvonalat is biztosít. 

Az átadó ünnepségen Magyar Lász-
ló polgármester úr és dr. Vinnai Győző 

országgyűlési képviselő úr mondott 
beszédet, melyben méltatták az óvo-
dák jelentőségét, mint a köznevelési 
rendszer első, nagyon fontos szaka-
szát. Örömünkben a testvérvárosok 
küldöttségei is osztoztak. 

Mi egy gyermekműsorral színesí-

tettük az eseményt, büszkélkedve a 
ránk bízott ügyes gyermekekkel. Dá-
vid Zoltánné vezetésével és Majoros 
Jánosné, Bukai Józsefné, Vajnárovics 
Józsefné, Trencsényi Tamásné köz-
reműködésével remek műsort adtak 
a gyermekek: Szloboda Máté, Urbin 
Zsófi, Türk Hanna, Mokánszki Anna,  
Mester Nikoletta, Szakos Kitti, Had-
házi Linett és Bessenyei Zsolt.

Munkatársaim nevében is mondha-
tom, hogy nagyon örülünk a felújított 
óvodánknak, ahová szeretettel várjuk 
óvodásainkat. Remélem, hamarosan 
beszámolhatok arról is, hogy az 1. sz. 
tagóvodánk is elkészült.

Czipó  Józsefné, 
intézményvezető

Nyílászárócsere, szigetelés

Tisztelgés az emlékhelyen

Tiszták lettek a falak

n Július 26-án a testvértelepü-
lések küldöttei és Nyírtelek vá-
ros vezetése lerótta kegyeletét 

a varjúlaposi emlékhelynél, és 
elhelyezték az emlékezés ko-
szorúit.

n Elkészült a Városi Sportcentrumhoz 
tartozó épületek külső tisztító meszelé-
se. A cél nem feltétlenül a megújulás és 
megszépülés volt, hanem a „barakkok” 
tisztító és fertőtlenítő meszelése. Nem 
mellékes azonban, hogy látványban 
sem hanyagolható el a különbség, hi-
szen az így most már fehér színű épüle-
tek messziről jól kivehetőek és tisztább 
közérzetet biztosítanak. A Nyír-Tel-Szol 
Kft. alkalmazottai – akiknek egy uniós 
pályázat keretén belül egy évig munka-
viszonyt tud biztosítani a Kft – mit sem 

sejtve vállalták a feladatot, nem is szá-
mítva a folyton felmerülő problémák-
ra. Azonban kisebb-nagyobb harcot 
vívtak az időjárással, a falakkal mégis 
elkészültek az Anna-nap előtt, így ez 
is hozzájárulhatott az ünnepi hétvége 
fényéhez.  Sz. K.

,,Anna-napi civil fórum”
A „134. Anna-napi vigas-
ságok” rendezvény volt a 
középpontban az évközi civil 
fórumon, melyet a Közösségi 
Házban tartottak július 7-én. 

n Magyar László polgármester úr kö-
szöntött mindenkit és első napirendi 
pontként az aktuális településpoliti-
kai kérdésekről ejtett szót. Kiemelte, 
hogy tovább nőtt a közmunkaprog-
ramba bevont dolgozók száma, jú-

niusban újabb 56 fő dolgozik a vá-
ros szépítésén. A városvezető kitért 
arra is, hogy a görögszállási orvosi 
rendelő rekonstrukciója jó ütemben 
halad. Második napirendi pontban 
a rendezvényekről adott tájékoz-
tatást, melyek közül a legnagyobb 
volumenű az idén 134. alkalommal 
megrendezésre kerülő Anna-napi vi-
gasságok, ennek részletes program-
jait ismertette. Kitért még az augusz-
tus 20-ai eseményre is, melyet ismét 
a Közösségi Háznál rendeznek. A 
gasztronómiai programok és az élő-
zenés mulatság jó szórakozást ígér. 
Kérte a civil szervezeteket jelezzék 
részvételi szándékukat a főzőprog-
ramokba!  Jávorszki Andrea
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Ebben az évben a Nyírteleki 
Szociális Szolgáltató Központ 
rendezte meg a hagyományos 
Anna-bált. 

n Munkatársaimmal hetekkel a 
rendezvény előtt megterveztük a 
teendőket. Ezért aztán nem is volt 
semmilyen fennakadás a bál során. 
Minden részleg kivette részét a mun-
kából. Ügyes kezű karbantartóink 
kijavították a kisebb hibákat, illetve 
átfestették az épület néhány falát. 
Megújultak a konvektorok, a Nyír-
Tel-Szol Nonprofit Kft. munkatársai 
beszereltek egy ventillátort is a vár-
ható nagy meleg miatt. Kollégáim 
közül voltak, akik a Királytelek Viga-

dó berendezésében jeleskedtek, má-
sok a gyönyörű díszletek megalko-
tásában vettek részt. Még az Idősek 
klubja tagjai is segítettek: nekik kö-

szönhetjük a népszerű „szívek tán-
ca” program kellékeit. Munkatársaim 
terítettek meg a bál vendégeinek, se-
gítettek az asztalok díszítésében és a 

vacsora és az italok felszolgálásában 
is. A hangulatos tánczenéről az L.K. 
Beat LIVE együttes gondoskodott, a 
vendégművészek pedig a világhíres 
4 for Dance együttes tagjai voltak. 
Fergeteges előadásuk megmozgatta 
a bálozókat, folytonos volt a taps. 
Az előadás fényét az is emelte, hogy 
ezen a napon ünnepelte születésnap-
ját az együttes nyírteleki illetőségű 
tagja: Enyedi Péter. Természetesen 
mi is gratuláltunk az ünnepeltnek. 

Hajnalig tartott
A finom vacsoráról Mató Csaba és 
csapata gondoskodott, de került az 
asztalokra szőlő és nyírteleki diny-
nye is. A bárban a finomabbnál fi-

nomabb koktélokról most 
is Csizmarik Jocó gondos-
kodott. Egyszóval mindent 
igyekeztünk megtenni 
azért, hogy a közel 250 fős 
báli vendégsereg a lehető 
legjobban érezze megát 
ezen az estén.

Megtisztelték jelenlé-
tükkel a bált testvértelepü-
léseink polgármesterei és a 
települések küldöttei is. Itt 
volt Finta település polgár-
mesterasszonya is. 

Megválasztották az Anna-bál szé-
pét és három udvarhölgyét is, ez 
utóbbiak a lengyel, ukrán, illetve 
szlovák küldöttség legszebb hölgyei 
közül kerültek ki. 

Magyar László polgármester úr 
helyezte a fejükre a koronát, vállukra 
a szalagot, illetve adta át a szebbnél 
szebb virágcsokrokat a Nyírteleki 
Honismereti és Hagyományőrző Kul-
turális Egyesület huszárainak közre-
működésével. 

A jó hangulatú vigasság hajnalig 
tartott. Aki ott volt, velünk mula-
tott, aki nem volt, jövőre pótolhatja. 
Köszönet mindenkinek, aki munká-
jával, támogatásával hozzájárult a 
rendezvény sikeréhez.

Zajder Katallin
 mb. intézményvezető

Fergeteges volt az Anna-bál

n A nyíregyházi Göblyös Mária lett 
a 134. Anna-bál szépe. A sok szép 
lány és asszony közül – akik sza-
vazatokat kaptak – a nyíregyházi 
Göblyös Mária lett a 134. Anna-bál 
szépe. Gyönyörű fekete hajával, 
kedves mosolyával elbűvölte a 
rászavazókat és a bál többi részt-
vevőjét is. A Nyíregyházi Főiskola 
környezettan szakára járt, jelenleg 
eladóként dolgozik. A 26 éves bál 
szépe elmondta, hogy most először 
volt Anna-bálon. Szabadidejében 
szívesen olvas, kirándul. Otthon 
van a konyhában is, szeret sütni, 
főzni. Barátságban él az állatokkal, 
kedvencei a cicák.

Szandival énekeltük: ,,Egészségedre, Nyírtelek 2!”
n Immáron második alkalommal 
szervezete meg az „Egészséged-
re, Nyírtelek” rendezvényét a 
Nyírteleki Általános Művelődési 
Központ Diáksport Egyesülete. 
Az esemény- melynek fő eszmei 
értékét, filozófiáját a testmozgás 

jótékony hatásainak népszerűsí-
tése jelenti-bekapcsolódott a 134.
Anna-napi vigasságokba július 
26-án, szombaton.  

9:00 órától a zumba bemutatón 
Lesch Zsófiával és csapatával mo-
zoghattunk, akik kellően „beme-
legítették” a hangulatot a vidám 
naphoz. A folytatásban egyedi 
(poimeteor)gyakorlattal léptek fel 
az egyesület „kislánytornászai”, 
akik heti rendszerességgel tanulják 
a mozgás szeretetét, s akiket már 
több városi rendezvényen láthat-
tunk (Varga Amanda, Mokánszki 
Anna, Galyas Lili, Juhász Eszter, 
Sárosi Panna, Sebestyén Jázmin, 
Krajnyák Natasa, Szőllősi Petra, 
Pucsok Petra, Benke Csenge. 10:00 
órakor gyermekdalokkal fűszere-
zett előadást tartott SZANDI, aki 

fellépése után kedvesen, mosoly-
gósan adta az autogarmmokat és 
közös fotókat is a csemetéknek. 

„Egészségedre, Nyírtelek!”   
Fintor Gábor 

kulturális vezető  

Kedvencei a cicák

134.
 A

nn
a-napi  vigass ágok

2014. július 
25-26-27.



8 Nyírteleki Újság

A nyírtelekiek rendezvénye: 
a ,,134. Anna-napi vigasságok”
n A népi iparművészeti kiállítások, 
a Szent Anna templombúcsú és kör-
menet, a gasztronómiai különleges-
ségek, továbbá a gyermekprogra-
mok, a helyi művészeti csoportok 
bemutatói, a SZTÁRFELLÉPŐK, 
illetve a NEOTON FAMÍLIA SZTÁR-
JAINAK élő koncertje, a fantaszti-
kus tombola fődíj (2 fő részére szóló 
spanyolországi nyaralás monte-
carlói kirándulással), a tűzijáték és 
a labdarúgótorna miatt lett az elmúlt 
évek egyik legsikeresebb nyírteleki 
rendezvénye a „134. Anna-napi vi-
gasságok”. Az eseményt július 25 és 
27-e között tartottuk településün-
kön. Fontos kiemelni, hogy a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2013-
ban nyújtandó támogatás pályázati 
felhívását nyerte meg Nyírtelek Vá-
ros Önkormányzata. Összességében 

a projektnek, a képviselő-testületi 
felajánlásnak, a helyi és partner-
vállalkozóknak (támogatásaiknak) 
köszönhetően szervezhettünk szín-
vonalas programokat városunkban.  

A rendezvényt megelőző sajtóese-
ményeken az első kérdések mindig a 
történelemre vonatkoztak, a legtöbb 

riporternek, újságírónak ez az elké-
pesztően nagy évszám (134 éves múlt-
tal rendelkező esemény) szúrt szemet, 
ami egyedülállónak számít a települé-
sek között. 

1870-ben Dessewffy Gyula és 
felesége báró Sennyei Anna elhatá-
rozták, hogy saját költségükön ró-

mai katolikus templomot építenek 
Királyteleken, amit 1880. novem-
ber 22-én szentelték fel. A templom 
védőszentje Szent Anna lett, mely 
napot a későbbiek folyamán (július 
26-án) az uradalom népe búcsúval 
ünnepelt. Mézeskalácsosok, mutat-
ványosok szórakoztattak, amelyre az 
uradalom, a környék, a tanyák lako-
sai mindig eljöttek az írások szerint. 
A Szent Anna napi körmenet és bú-
csú azóta is minden évben ünnepelt 
hagyománnyá vált. Napjainkban 
pedig a templombúcsú köré sport- és 
kulturális programok kapcsolódnak, 
amik feledhetetlenné teszik a tele-
pülés legnagyobb szabadtéri ren-
dezvényét. 

Idén minden eddiginél bősége-
sebb, gazdagabb programokkal vár-
tuk a nyírtelekieket és a más telepü-
lésről érkezőket. Pontosan mikkel?

Kiállítások, kitüntetések

Templombúcsú körmenettel

Gyermekprogramok

n Július 25-én, pénteken 8 órától in-
dultak a programok-melyet Magyar 
László polgármester úr nyitott meg- 
a Közösségi Háznál a népi iparművé-
szeti kiállításokkal. Csipkekészítő, 
teknővájó mesterségek fortélyaiba 
tekinthettek be az érdeklődők, aki-
ket este 18 óráig vártunk. Kísérő-
programként a helyi és a környékbeli 

partnertelepülések és civil szerveze-
tek értékeivel (Szakoly, Kálmánháza, 
Bököny, Nagycserkesz, Érpatak) is 
gyarapodtunk a kiállításon. 16 órától 
az ünnepélyes képviselő-testületi 
ülésen Nyírtelekért kitüntető címet 
adományoztak. A folytatásban mél-
tóképpen tisztelegtünk Varjúlapo-
son az emlékhelynél. 

n A szombati napon népi ipar-
művészeti kiállítás is nyílt, Fe-
hér Mihály nyírteleki vesszőfonó 
mellett a kovácsmesterség alkotói 
tevékenység rejtelmeibe kaptunk 
bepillantást. Gasztronómiai prog-
ramként a helyi hagyományokhoz 
kapcsolódó TIRPÁK ételek kerül-
tek a középpontba, többek között 
kimondottan erre az alkalomra 
készülő szabolcsi töltött káposzta 
volt igazán kelendő finomság.

n Július 26-a (szombat) kínálta 
a leggazdagabb programokat. A 
Szent Anna templomban került sor 
a Szent Anna templombúcsúra és 
körmenetre 10:00 órától, melyről 
köztudott, hogy a 134 éves múlttal 
rendelkező rendezvény legnagyobb 

hagyományú eseménye (csakhogy 
visszautaljunk a bevezetőre).  Az 
Anna-napi misét Heidelspelger Ist-
ván, mátészalkai esperes, plébános 
cereblálta. A misén részt vett még 
nyolc Nyírtelek környékén szolgála-
tot teljesítő pap is.

n A Városi Sportcentrumban nagy-
szabású GYERMEKPROGRAMOKON 
vehettek részt a kicsik és nagyok 
egyaránt. 9:00 órától Lesch Zsófiával 
és „zumbacsapatával” melegítettünk 
be hozzájárulva ezzel a testmozgás 
jótékony hatásainak népszerűsíté-
séhez. Látványos (poimeteor)gya-
korlattal léptek fel a Nyírteleki ÁMK 
DSE „kislánytornászai”, a Nyírteleki 
Honismereti és Hagyományőrző Kul-
turális Egyesülettől pedig mazsorett 
bemutatót láthattunk. SZANDI szí-
vét-lelkét beleadva, sok humorral fű-

szerezte gyermekműsorát. Az idén 25 
éves nagykoncertjére készülő magyar 
énekes előadására még az apukák is az 
első sorokban csápoltak gyermekeik-
kel együtt énekelve például azt, hogy: 
„Szerelmes szívek..” 

10:00 órától 16:00 óráig ingyenes 
játszóház, arcfestés és ugrálóvár csa-
logatott mindenkit a mosolygós, vidám 
gyerkőcök örömére. A SÉTAVONAT 
újra a nap egyik fénypontját jelentet-
te, ami a frissen aszfaltozott nyírteleki 
utcákat járta be a helyi nevezetességek 
megtekintésével. 

Iparművészek, 
tirpák ételek
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Sztáreső, a Neoton volt a csúcs
Gazdag programok közül válo-
gathattunk az esti felhozatal-
ban, mondhatni igazi sztáreső 
volt Nyírteleken. 

n 16:00 órakor adott műsort a 
Guzsalyas Néptánc és Hagyományőrző 
Egyesület és a Nyírteleki Honismereti 
és Hagyományőrző Kulturális Egye-
sület. 17:00 órától közkívánatra az a 
Vastag Csaba énekelt, aki immáron 
harmadik alkalommal vendégeske-
dett a településen, amit fellépése alatt 
többször kiemelve köszönt meg a még 
mindig óriási rajongótáborral büszkél-
kedő énekes. Többször volt már az év 
férfi előadója (idén is ő nyert) és az év 
férfi hangja is, egyedi stílusával, köz-
vetlenségével (a színpadról leugrott 
a közönséghez, együtt énekelt velük) 
bizonyította, hogy Magyarország egyik 
legnépszerűbb énekese.  

17:30-tól jött Magyarország ked-
velt fiúcsapata, a ByTheWay, akikért 
szó szerint őrjöngtek a tini lányok. 
A 2 STEP tánciskola idén is újdon-

sággal, egyedi táncprodukcióval 
fokozta a hangulatot. Jött egy olyan 
blokk, mely az igazi RETRO életér-
zést hozta el számunkra. „Túl szexi 
lány” 1988-ból, „Szerelemre szület-
tem” 1995-ből és a többi gigasláger, 
melyeket kórusban énekelt a közön-
ség Zoltán Erikával. 19:00 órától a 
huszonhatodik arany fokozatát idén 
elnyerő Nyírteleki Asszonykórusé 
volt a nagyszínpad. 

20:30-tól jött az év egyik 
legszenzációsabb zenekara, a 
NEOTON FAMÍLIA sztárjainak 
élő koncertje, mely zenekar da-
lain (nem túlzás kijelenteni) ge-
nerációk nőttek fel. Dalaikhoz 
fontos, kellemes, meghatáro-
zó érzések kapcsolódnak éle-
tünkből, melyek felcsendü-
lése a tomboló közönségből 
sokakban okozhatott olyan 
katarzist, mint amikor ked-
venc sportolónk megnyeri az 
olimpiát, konstatálhatjuk a po-
zitív nézői visszajelzések alapján. 
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Feltételezem, hogy Sebastian 
Vettel sokat köszönhet a 
Redd Bull csapat tagjainak, 

hogy négyszer zsinórban megnyer-
te a formula 1-es világbajnokságot 
(gondoljunk csak a kiváló tervező, 
Adrian Newey-ra, a boxutcában nagy 
precizitással dolgozó szakemberek-
re). Lionel Messi olyan természe-
tességgel zsebelte be az aranylab-
dákat, mint amikor egy hétköznapi 
vásárláskor a szupermarket polcáról 
tesszük a kosarunkba a lisztet és a 
tojást. Komoly segítséget jelentett 
számára, hogy Iniesta és Xavi haj-
szálpontos labdákkal szolgálta ki őt 
az elmúlt években a Barcelonaban. 
Michael Jordannek, a világtörténe-
lem egyik legnagyobb kosárlabdá-
zójának olyan hűséges társai voltak, 

mint a lepattanó király Rodman és 
az önzetlen Pippen. Összességében 
tehát az egyéni sikerekhez összefo-
gás, csapatmunka szükséges, ami a 
legnagyobbak erénye. 

A „134. Anna-napi vigasságok” 
sikereihez közösségi összefogás és 
igazi csapatmunka volt szükséges. 
Olyan volumenű lett idén a rendez-
vény, olyan szerteágazó, sokoldalú és 

bőséges, amihez odafigyelés, kemény 
munka kellett. 

Nagy szerepe volt ebben azoknak 
a főfelelősöknek, akik irányították 
saját csapatuk tagjait. Az Anna-bál 
szervezését idén nagy lelkesedéssel 
a Szociális Szolgáltató Központ látta 
el. Ahhoz, hogy szép, tiszta környe-
zetbe érkezzen a közönség a Városi 

Sportcentrumba, a NYÍR-TEL-SZOL 
Nonprofit Kft. dolgozói kellettek. A 
kiváló gyermekprogramokat az óvoda 
és az iskola harmonikus együttmű-
ködése hozta létre. Hogy mindenki 
megfelelően leparkoljon, hogy a rend, 
biztonság legyen három napon ke-
resztül, a helyi polgárőrség munkája 
nélkülözhetetlen. A tirpák ételek vá-
sárát, a gasztronómiát a hivatal fogta 

össze. A tombolában, a dekorációban, 
az apró-cseprő, de annál nagyobb 
dolgokban (hirdetések, marketing, 
kiállítások, helyi vállalkozók megke-
resése) az iskola és a Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár vállalt oroszlánrészt 
a feladatokból. Testvérvárosainknak 
nyújtott programok felértek a spa-
nyolországi álomnyaralással, kiknek 

vendéglátását kép-
viselőink fogták 
össze. A sort, a ku-
lisszatitkokat, a csa-
patmunka rejtelme-
it hosszasan lehetne 
még sorolni. 

Go n d o l o m , 
érzi kedves 
Olvasó, ösz-

szességében arra szeretnék rávilágí-
tani, ahhoz, hogy ilyen sikeres lett 
az idei Anna-napi vigasság, nagyon 
sokan és sokat tettek érte.        

Jómagam hatodszor vehettem 
részt az év legnagyobb kulturális ren-
dezvényének szervezésében, mely 
évről évre egyre nagyobb látogatott-
ságot, színvonalat és természetesen 
csapatmunkát jelent. Őszintén mond-
hatom, a munkám egyben a hobbim 
is, így ennek mérhetetlenül örülök. 
Kívánom, hogy sok ilyet szervezzünk 
még Önöknek, a nyírtelekieknek. Csa-
patként… 

Fintor Gábor 
kulturális 

vezető 

Ráadás(ul )…
jegyzetrovat 

Csapatmunka

n Július 27-én, vasárnap 8:30-tól 
rendeztük meg az Anna-napi labda-
rúgótornát, mellyel kapcsolódtunk 
a megfelelő fizikai aktivitás jótékony 
hatásainak népszerűsítéséhez is. A 
torna győztese a helyi DSE csapata 
lett megelőzve az ezüstérmes Filo 

SE 1-es csapatát és a bronzérmes Filo 
SE 2-es gárdáját. A negyedik helyen 
a Gávavencsellő SE, az ötödiken pe-
dig a Tiszavasvári SE zárt. A legjobb 
játékos Jasku Máté (DSE), a legjobb 
kapus: Poór László (Filo 1-es), a gól-
király Üveges Dániel (Filo 1-es) lett.   

Jövőre is itt leszünk
n Rendszeresen részt veszünk a 
családunkkal együtt a nyírteleki 
rendezvényeken. Különösen az 
utóbbi évek városnapi programjai 
vonzanak bennünket. Nagy örö-
münkre szolgált az idei Anna-napi 
események előzetes tanulmányo-
zása, hisz kedvenc zenekarunk, a 
Neoton is szerepelt benne. Nagyon 
köszönjük a város vezetésének, a 
szervezőknek és a szereplőknek, 

nagyszerű délutánt tölthettünk a 
sportpályán. Remek volt a hangu-
lat, kitűnő a műsor. Jól vizsgázott 
a szépszámú közönség is. Nos, és a 
Csepregiék, fantasztikusat produ-
káltak, mind tartalomban, mind 
mennyiségben. Az igen hosszú 
tűzijáték is nagyon tetszett. Még 
egyszer köszönjük, jövőre is itt 
leszünk.

D. József és családja

Itthon maradt a kupa

Nyírtelekről 
Monte-Carlóba
n Tombolasorsolást is tartottunk 
(támogatóinkat külön olvashatják) 
értékes nyereményekkel (például a 
teljesség igénye nélkül: 5 ezres hús, 
zöldség és gyümölcs felajánlás, 10 
ezer forintos szépségutalvány, 20 
ezer forint értékű ékszervásárlási 
utalvány, 30 ezer forintos szem-
üvegkeret). A főnyeremény egy 
2 fő részére szóló spanyolországi 
nyaralás volt monte-carlói kirán-
dulással a Sky Travel Utazási Iroda 
jóvoltából, melyet a nyírteleki kötő-
désű Dankó Lászlónak nyújthatott 
át Magyar László városvezető.  

Szín és fényárban úszott a te-
lepülés, hisz egy szép tűzijátékot 
is láthatott a tisztelt nagyérdemű. 
Ezt követően a lemezjátszók mögé 
lépett DJ Koltai, PéGé és Váczy is, 

akik a fiatalokat megmozgatva tet-
ték fel a koronát a szombati napra.

 
Köszönet
A szervezők nevében köszönjük a 
NYÍRTELEKIEKNEK és a más tele-
pülésekről érkezőknek is, hogy ilyen 
sokan ellátogattak a 134. Anna-napi 
vigasságokra, pozitív visszajelzé-
seik azt erősítik meg, hogy jó úton 
járunk, tovább folytatjuk a munkát, 
bízom benne, hogy jövőre is hason-
lóan színvonalas programokat tu-
dunk majd szervezni Önöknek.   

A rendezvényről készült képeket 
és videókat a www.nyirtelek.hu 

oldalon tekinthetik meg.

főtámogatók: Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia, LEADER- program, Nyírtelek város 
képviselő-testülete, Sky Travel Utazási Iroda 
(Bicsérdi Rita).

további támogatók: 38-as közért- Virányi 
Viktor, Bertók István, Borbély Viktorné, Civil 
Centrum- Venczelné Bartha Ildikó, Czékmann- 
Fotolux Kft.- Czékmann-né, Beregi Mária, 
Császár Csaba, Csoba Csemege- Csoba Jácint, 
Dankó László- Unió Étterem, Fehér Mihály, Fintor 
és Társa Kft- Fintor János, Gól Presszó- Juhász 
József, Ibolya Csemege- Bócsi László, Dr. Juhász 
Antal, Karahuta és Társa Bt.- Karahuta László, 

Kati Cuki- Szvatkó Andrásné, Kocsis Sándor 
(Korona Ékszer), Krajnyák Sándor, Kulcsár Viola, 
Marika Csemege- Bócsi János, Molnár Lászlóné, 
Muriné Havacs Erika, Nyírfa Nyugdíjas Klub- 
Fekete Pálné, Omnis Alapítvány, Piri Csemege- 
Mészáros Zoltán, Dr. Séra Gyuláné- Őrangyal 
Gyógyszertár, Sóstó Gyógyfürdők Zrt., Srankó 
Andrásné, Süti Kft., Szenderák Edina, Szépítő-
kuckó- Bertliné Juhász Eszter, Képes Jánosné, 
Muri Edit, Muri Tünde, Teleki Trans Kft- Krajnyák 
Tibor, Virányiné Huksz Diána, Zöldi Katalin

Nyírtelek Város Önkormányzata ezúton is 
megköszöni a támogatóknak, hogy a rendez-

vényt anyagilag támogatták és ezzel hozzá-
járultak a program színvonalassá tételéhez, a 
város jó hírének öregbítéséhez.

Magyar László
polgármester 

közreműködők, szervezők, lebonyolí-
tók: Magyar László polgármester, a szervező-
bizottság vezetője 

főszervező: Fintor Gábor kulturális vezető
továbbiak:  dr. Bartovics Norbert jegyző 

és a hivatal dolgozói, dr. Kerényi Attila, dr. 
Takács Anikó képviselők és segítői, Urbinné 

Borbély Szilvia intézményvezető és a Nyírte-
leki Általános Iskola dolgozói, Kovács László 
a Nyír-Tel-Szol Nonprofit KFT. ügyvezetője és 
dolgozói, Zajder Katalin a Szociális Szolgálta-
tó Központ megbízott vezetője és dolgozói, 
Czipó Józsefné a Kastélykert Óvoda vezetője 
és dolgozói, a Nyírteleki Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár dolgozói, a Varjúlaposi Polgárőr 
Egyesület, a Nyírteleki Polgárőr Egyesület, a 
Nyírteleken szolgálatot teljesítő rendőrök, 
Dankó Mihály alpolgármester, Krajnyák 
Sándor képviselő, Kiss Tibor római katolikus 
plébános.

Felajánlásokkal támogatták a ,,134. Anna-napi vigasságok” rendezvénysorozatot:

Az Anna-napi írásokat készítette: Fintor Gábor, kulturális vezető  
Fotók: Kis László,  Dr. Kerényi Attila, Csáki Szilárd 

Videó: Bartha Bence
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Már második alkalommal 
szervezett kerékpáros tábort 
Sárospatakon a Nyírteleki 
Általános Iskola. Otthonunk 
július 14-18. között a Tenger-
szem Üdülőpark és Kemping 
volt. 

n Túráink során először Sátoralja-
újhelyen át Borsiba (Szlovákia) gu-
rultunk. Az itt található várkastély 
egyik szobájában született II. Rákó-
czi Ferenc. Utunkat folytatva Karo-
son a honfoglaláskori látogatóköz-
pontot kerestük fel. Itt tájékoztató, 
interaktív játék, nyilazás szerepelt 
a programban. Károlyfalváról felka-
paszkodtunk a tengerszemhez, majd 

Széphalomra kerekeztünk. A Magyar 
Nyelv Múzeumában interaktív mó-

don szereztek ismereteket a gyere-
kek. Délutánonként időt szenteltünk 

a kerékpáros közlekedés szabályai-
nak elsajátítására, a kerékpár szere-
lésének megismerésére. Csütörtö-
kön a sárospataki strandot fedeztük 
fel. Sok medence illetve csúszda kö-
zül választhattunk. Utolsó este a leg 
címek és különböző ajándékok ke-
rültek kiosztásra. A tábor során több 
mint 200 km-t tett meg a csapat. Kö-
szönet jár Batta Zoltánnak és Bondár 
Tibornak a csomagok szállításáért. 
Hazautunkat egy ritkán látott ven-
dég, a hátszél segítette. Tartalmas 
tábor volt, melyen minden résztve-
vő jól érezte magát. Segítőim voltak 
Nagy Anna, Szekeres József.

Jenei Zoltán                                                                           
táborvezető

Kerékpáros tábor Sárospatakon

Éjszakai horgászversenyre 
invitálta tagjait a nyírteleki 
horgászegyesület a balsai 
János-tóra. 

n A 12 órás megmérettetésnek 20 két-
fős csapat vágott neki augusztus 2-án 
este hatkor. A megszokottól eltérően a 
verseny nem dudaszóra, hanem a sor-
solás pillanatában indult. Így a fürgéb-
bek kevéske előnyre tettek szert. A sor-
solás sem kalapból történt. Az asztalra 
kirakott pálinkás poharak közül kellett 
választani, a sorszám a pohár aljára 
volt írva. Mindenki „megbirkózott” az 
újféle problémával.

Az már a verseny elején látszott, 
hogy a Szalanics testvérek nagy formá-
ban vannak. Sajnos a halak nemigen 
méltányolták a csapatok igyekezetét. 
Leginkább törpeharcsát, elvétve kesze-
get lehetett fogni.

Vacsorára nagyon finom paprikás 
krumplit kaptunk, a velünk kiérkező 
feleségek, barátnők jóvoltából. Nagyon 
szépen köszönjük Szalanicsné Katinak, 
Bunász Dórának, Sipos Juditkának 

az áldozatos munkát. 30 kilogramm 
krumplit hobbiból megpucolni, meg-
főzni nem kis teljesítmény.

Mindenki abban bízott, hogy éjjel 
beindulnak a pontykapások, sajnos 
nem így történt. Kicsit zavaró volt a 
szomszédos diszkó lármája, de nem 
tehettünk ellene semmit. Szerencsére 
hajnalban igazán beindult a békés ha-
lak kapása. Aki ezt a maradék másfél 
– két órát jól hasznosította, az nagyot 

lépett előre. Az eredményhirdetésre 
kialvatlan szemű, de mosolygós, vicce-
lődős pecások gyűltek össze.

1. helyezett: Szalanics Gergő és 
Szalanics Csaba, 2 helyezett: Komári 
Péter és Komári Géza,

3. helyezett: Biri László és Tóth Imre 
volt. Reméljük egyesületünk jövőre is 
rendez hasonló versenyt.

Köszönet Fintor Jánosnak a krump-
lit ízesítő kolbászért, a Laguna Horgász 
Áruháznak a felajánlott díjakért, pros-
pektusokért. Elismerésünk Szalanics 
Csabának, aki a verseny ötletgazdája, 
motorja, mentora volt.

Komári Géza

Ilyen még nem volt

Sikeres évadnyitó
A szokásostól egy hónap-
pal később, július 7-én 
tartotta a Nyírteleki Sport-
horgász és Természetvédő 
Egyesület az „Évadnyi-
tó” horgászversenyét a 
tiszavasvári Kacsás-tavon.

n A szokatlan időpont ellenére 
mintegy 75-en jelentkeztek a reg-
geli sorsoláson a különböző kate-
góriákban a megmérettetésre. Saj-
nos ifjúsági kategóriában nem volt 
nevező. Hiába minden, a diszkó 
nagyúr. Reméljük pár év mulato-
zás után visszatalálnak hozzánk.

A jól előkészített pályán – köszö-
net Ricz Lászlónak és csapatának 
- ideális horgászidőben, gyorsan 
elhelyezkedtek a pecások, így a 
tervezettnél korábban kezdhettük 
a versenyt. Az már menet közben 
kiderült, hogy az döntött helye-
sen, aki egyfajta halra specializálta 
a szerelékét, illetve az etetőanya-
gát. A délelőtt gyorsan eltelt. Mér-

legelés után az alábbi eredmények 
születtek.

Gyerek: 1. Pradlik Martin 2380 g, 2. 
Seres Patrik 2103 g, 3. Petruska Olivia 
150 g. Nők: 1. Komári Gézáné 1040 g, 
2. Kandala Mihályné 770 g, 3. Kövesdi 
Antalné 120 g. Úszós: 1. Komári Péter 
4300 g, 2. Sipos András 2240 g, 3. 
Kandala Mihály 780 g. Fenekező: 1. 
Csizmarik Tamás 13470 g, 2. Hajnal 
Norbert 9900 g, 3. Stefáncsik András 
6700 g, 4. Dóka József 6490 g, 5. Ko-
vács Gábor 4950 g. 

A legtöbb halat Komári Péter, 
a legnagyobb halat Dóka József 
fogta. 

Komári Géza

Nyírteleki Horgász és Természetvédő 
Egyesület tisztelettel meghívja tagjait és az 

érdeklődőket a 2014. évi

évzáró 
Házi 
Horgász-
vErsENyérE!

Helye: rakamaz, Nagy-Morotva

időpont: 2014. szept. 13. (vasárnap), 7.00 óra (sorsolás)

A horgászmódszer (úszós, fenekezős) a verseny közben váltogatható. 
Díjazásban részesül ez első hat helyezett, a legtöbb és a legnagyobb halat 

fogó horgász. Minden résztvevőt szívesen látunk egy tányér ételre!
Vezetőség

Fo
tó

: K
om

ár
i G

éz
a

Fo
tó

: K
om

ár
i G

éz
a

Fo
tó

: a
 sz

er
ző



12 Nyírteleki Újság Labdarúgás

n A Nyírteleki Általános Művelő-
dési Központ Diáksport Egyesülete 
(2011-ben alakult) a sport lehető-
ségeinek megteremtését tűzte ki 
fő feladatának. Az egyesület 2013 
szeptemberétől lány kosárlabda 
versenyeztetésbe kapcsolódott be, 
az eltelt rövid időszak alatt szép 
eredményeket felmutatva. Öröm-
mel jelentjük, hogy a szervezet 
2014 szeptemberétől felnőtt férfi 
labdarúgó csapatattal is szerepel a 
megyei harmadosztályú labdarú-
gó bajnokságban, melynek gerin-
cét helyi kötődésű fiatal játékosok 
alkotják.  

A nyírteleki focistáink a 2014/2015-
ös bajnoki szezont tehát már a Nyír-
teleki ÁMK DSE színeiben kezdték 
meg. Az első megmérettetésre sem 
kellett sokat várni, augusztus 3-án 
magyar-kupa mérkőzéssel nyitot-
tunk (ahol sajnos Nyírbogdánytól 
3-1-es vereséget szenvedtünk). A leg-
inkább felkészülési meccsnek nevez-
hető összecsapáson a nyírteleki fia-
talok alkotta együttesnek ekkor volt 
először lehetősége a taktikai elemek 
mellett a technikai feladatok végre-
hajtásának begyakorlására is. 

Ősztől az egyesület a Bozsik prog-
ramba is bekapcsolódik (amely egy or-
szágos labdarúgó utánpótlás fociprog-
ram), ezáltal is esélyt teremtve a helyi 
lakosú gyerekek sportolási lehetősé-
geinek megteremtésére. Örömteli hír, 
hogy az infrastrukturális feltételekben 
is változás lesz, hiszen a Nyírteleki Ál-
talános Iskola székhelyének udvarán 
(Iskola u. 2.) egy műfüves labdarúgó 
pálya kerül majd kialakításra egy a na-
pokban kiderült nyertes pályázatnak 
köszönhetően.

A helyi sportszerető emberek bízta-
tásával, az önkormányzat támogatásá-
val és a sportszakemberek irányításá-
val a szabadidősport és a versenysport 
sokszínűsége tartható fenn, ahol az 
„ÓVODÁSTÓL A NYUGDÍJASIG MIN-
DENKIT MEGMOZGATUNK!” (ahogy a 
régi mottónk is hirdeti).

2014. szeptember 19-én az egyesület 
sportbált szervez, melynek bevéte-
lét sportolóink versenyeztetésére, az 
egyesületi szakosztályainkra, így a lab-
darúgásra is szeretnénk fordítani.

Jöjjön el, szórakozva támogassa 
egyesületünk sportolóit, csapatait!

Urbinné Borbély Szilvia
elnök 

A kupával indult a 
labdarúgó bajnokság

n Második helyen zárta 62 ponttal a 
megyei másodosztály Díjözön cso-
portjában a 2011-12-es bajnoki évet 
a Nyírteleki Sport és Egészségvédő 
Egyesület felnőtt labdarúgó csapa-
ta – hangzott az akkori évzárón, és 
Kovács István személyében miénk 
volt a gólkirály is. Aztán, még az 
idény végén, júniusban a közgyűlé-
sen módosították az alapszabályt, s 
a korábbi kilencfős elnökség helyett 
öt főben határozták meg az elnökség 
létszámát. Majd sor került a veze-
tőségválasztásra is, melyről a 2012. 
júliusi Nyitogatóban az alábbi tudó-
sítás jelent meg:

„Új vezetőség
Mint arról lapunk múlt havi számá-
ban beszámoltunk a Nyírteleki Sport 
és Egészségvédő Egyesület vezető-
ségének 2012. június 10-én lejárt a 
mandátuma. A 10-én tartott közgyű-
lésen a nagyrészt a labdarúgókból 
álló jelenlévő tagság új vezetőséget 
választott. Így elnök Natkó Csaba, 
elnökhelyettes Giba Pál, technikai 
vezető Ladányi István, tagok Kiss 
Attila és Nagy János lettek. A korábbi 
vezetőségi tagok vagy nem kaptak 
jelölést vagy nem vállalták a megbí-
zatást. Az ülésen javaslat érkezett a 
választás elnapolására, de a jelenlé-
vők többsége ezt elvetette.”

Hogy ki és miért tartotta fontosnak 
a korábbi vezetés leváltását (az elnök 
kivételével), csak az ottani közgyűlés 
résztvevői tudnának választ adni rá. 
Lényegében egy új vezetés kezdett el 
dolgozni. Bár néhány hónap múlva 
Giba Pál is lemondott (akit közben 
elnöknek választottak Natkó Csaba 
helyett). Lényegében viszont sem-
mi sem változott – bár ez csak most 
derült ki – mivel a bíróságon nem ve-
zették át a változást. (Igaz erről, mint 

mondtam, a régi vezetés csak most 
szerzett tudomást.) Vagyis ezzel egy 
igen érdekes helyzet alakult ki. Volt 
is, meg nem is vezetése a csapat-
nak, mely fokozatosan esett vissza. 
Egyre kevesebb nyírteleki labdarú-
gó kapott benne helyet. Egyedül az 
ifjúsági csapat állt helyt Giba Pálnak 
köszönhetően. 

Kiderült mára, ez a káosz az ad-
minisztrációban, a TAO-s támogatá-
sok elszámolásában is jelentkezett. 
Az önkormányzati támogatásokkal 
elszámolt ugyan az egyesület ve-
zetése, de plusz TAO-s pénzekhez 
nem juthatott. Végül az idén janu-
árban új vezetést választottak. Saj-
nos ennek adminisztrálása is olyan 
falakba ütközött, hogy a megválasz-
tott, de bíróságon nem bejegyzett új 
elnök, az idény végén bejelentette, 
nem viszi tovább a közösség veze-
tését. Az is kiderült, intézkedési 
lehetősége, képviseleti jogosultsá-
ga csak a régi elnöknek, Natkó Csa-
bának van (bíróságon, a NAV-nál 
stb). Sajnos az ő munkahelyváltása, 
majd betegsége miatt nehezen volt 
elérhető. Így a 2014-15-ös bajnok-
ságban adminisztrációs okok miatt 
nem lehetett nevezni. A bizonyta-
lanság miatt a játékosok nagy része 
is eltávozott. Nem maradt sem elég 
felnőtt, sem ifjúsági játékos. A kép-
viselő-testület lehetőségei szerint 
mindent elkövetett, plusztámoga-
tást szavazott meg, igyekeztek ren-
dezni a TAO-s elszámolást. A csapat 
be is nevezett a megyei második 
osztályba, de mivel az utolsó napig 
nem tudta a papírok beszerzését 
megoldani, a nevezést vissza kellett 
vonni. Helyettük a Nyírteleki ÁMK 
DSE csapat indul a megyei harma-
dik osztályban.

D. M.

Visszavont nevezés

Szomorúak vagyunk
n Bevallom, többen, akik koráb-
ban az egyesület működtetésében 
részt vettünk, nagyon sajnáltuk és 
nagyon szomorúak voltunk. Ki a 
hibás? Lehet bűnbakot keresni. Egy 
tény, Natkó Csaba jegyzőkönyvben 
vállalta, hogy az általa felvett és el 
nem költött összeget visszafizeti az 
egyesület kasszájába. 

Mi van most? Az egyesületnek 
hivatalosan van, de mégsincs ve-
zetése. Egyelőre szünetelteti tevé-

kenységét. Bízunk benne, ha tisztá-
zódnak a kérdések, s rendeződik az 
adminisztráció, újra talpra áll a 61 
éves Nyírteleki SE (korábban ASE). 
Csak az is biztos, nem lesz könnyű 
újra magasabb osztályba jutni. Erre 
egy megfelelő vezetőre, őt segítő 
szakembergárdára, valamint lelkes 
nyírteleki (helyi) játékosokra lesz 
szükség. Hisz ezt követeli a város 
sporthagyománya és jövője is.

Dankó Mihály

1. forduló 2014. 08. 17., vasárnap, 17.00 óra
NYÍRTELEKI ÁMK DSE – FIATAL GYÉMÁNTOK

2. forduló 2014. 08. 24., vasárnap, 17.00 óra
KÁLMÁNHÁZA SE – NYÍRTELEKI ÁMK DSE

3. forduló 2014. 08. 31., vasárnap, 17.00 óra
TISZABERCEL SE – NYÍRTELEKI ÁMK DSE

4. forduló 2014. 09. 07., vasárnap, 16.00 óra
NYÍRTELEKI ÁMK DSE – IBRÁNY SE 

5. forduló 2014. 09. 14., vasárnap, 16.00 óra
GSE – NYÍRTELEKI ÁMK DSE 

6. forduló 2014. 09. 21., vasárnap, 16.00 óra
NYÍRTELEKI ÁMK DSE – SPORTEGYESÜLET 
BASHALOM 

7. forduló 2014. 09. 28., vasárnap, 15.00 óra
NYÍRBOGDÁNY SE – NYÍRTELEKI ÁMK DSE

8. forduló 2014. 10. 05., vasárnap, 15.00 óra
NYÍRTELEKI ÁMK DSE – TISZALÖK VSE 

9. forduló 2014. 10. 12., vasárnap, 15.00 óra

FRIMEX FC – NYÍRTELEKI ÁMK DSE 

10. forduló 2014. 10. 19., vasárnap. 15.00 óra

NYÍRTELEKI ÁMK DSE – TISZADOB SE 

11. forduló 2014. 10. 26., vasárnap. 14.00 óra

NYÍRTURAI FC – NYÍRTELEKI ÁMK DSE 

12. forduló 2014. 11. 02., vasárnap, 14.00 óra

NYÍRTELEKI ÁMK DSE – BUJ SE 

13. forduló 2014. 11 .09., vasárnap, 13.00 óra

TISZAESZLÁR SE – NYÍRTELEKI ÁMK DSE 

14. forduló 2014. 11. 16., vasárnap, 13.00 óra

NYÍRTELEKI ÁMK DSE – TISZATELEK SE

15. forduló 2014. 11. 22., szombat, 13.00 óra

TISZAVASVÁRI SE – NYÍRTELEKI ÁMK DSE

Arany Fácán Megyei III. osztály - Szabolcs Csoport 
2014-2015. évi bajnokság őszi sorsolása
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Az új csApAt első fellépése a Nyírbogdány elleni kupamérkőzés volt.
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n Kedves Kertbarátok! A múlt havi 
szám egy kicsit „nyersebb” témá-
ja után azt ígértem, hogy valami 
vidámabb dologgal jövök augusz-
tusban. Azóta eltelt egy hónap, 
városunk méltóképp megünne-
pelte újabb születésnapját, egy 
kicsit minden a programokról, a 
kikapcsolódásról szólt. Jómagam 
sem szeretnék ünneprontó lenni… 
Egy igazán „könnyen emészthető” 
témával készültem, mely talán 
a kertészkedés iránt kevésbé ér-
deklődők figyelmét is felkeltheti. 
Jöjjön tehát az e havi rovatban a 
növény guinness-rekorderek egy 
csöppnyi csoportja. (Ezen írásom-
hoz idegen forrásokat is igénybe 
vettem, sajnos ezek ugyanis nem 
az én megfigyeléseim…). Lássuk 
hát a növényeknél ki a…

Leggyorsabb… 
A leggyorsabban növő fa a Malaj-
ziában élő Albizzia falcata, ami a 
nálunk is ültetett selyemakác ro-
kona. Egy év alatt 10,74 métert nő, 
azaz átlagosan 2,4 centimétert na-
ponta. A lágyszárúak között pedig 
a bambuszok egyes fajai a csúcs-
tartók, naponta közel egy métert is 
növekedhetnek, persze megfelelő 
körülmények között. 

Legnagyobb…
A legnagyobb kiterjedésű egy 
USA-ban élő rezgő nyár (Populus 
tremula). Tömege megközelítően 
6000 tonna lehet, és kiterjedése 43 
hektár. Ez a nyárfahálózat egy nö-
vénynek számít, hiszen egy gyöke-
re van, és a genetikai állománya is 
minden részében teljesen azonos. 
A növénytömeg egy szervezetként 
működik, a lomb minden részén 
egyszerre vált színt és egyszerre 
hullik le. A legnagyobb (önálló) fa 
egyébként egy örökzöld mamutfe-
nyő (Sequoia sempervirens) volt, 
melyet száz éve egy vihar döntött 
ki. Össztömege 3300 tonna volt, 
törzstérfogata meghaladta a 2500 
köbmétert. (Számomra egyébként 
a mamutfenyő az egyik legna-
gyobb talány a földön. 

Miért ekkora, mitől ennyire 
más… Szponzorok jelentkezését 
várom, hogy kiderítsem, az úti cél: 
Észak-Amerika, Yosemite Nemzeti 
Park…) A legnagyobb lombozat pe-

dig egy fügefáé (Ficus benjamina), 
egy Srí Lankán élő példány lomb-
koronája 1,2 hektár területet ár-
nyékol be. Lombtömegének tartá-
sában közel 1200 támasztógyökere 
segíti, amellett, hogy törzskerülete 
bár hihetetlen, de 412 méter.

Legmélyebbre hatoló…
A legmélyebbre egy dél-afrikai 
(szintén) füge gyökere hatol le: a 
120 méterrel alatta található bar-
langba is belelóg.

Leghosszabb gyökerű…
A nálunk termesztett rozs is hír-
nevet szerzett magának ebben a 
kategóriában. Egyetlen egyedé-
nek gyökérszövedékét, ha szétbo-
gozva egymás mellé helyeznénk 
egyvonalban, hossza meghaladná 
a 600 kilométert. Biztos vagyok 
benne, hogy ezt még a nyírteleki 
termesztők sem tudták…

Legmagányosabb…
Az Antarktiszon él egy lucfenyő 
(Picea abies), a legközelebbi fa 222 
kilométerre található tőle.

Legidősebb…
Az eddig ismert legidősebb növény 
korát szénizotópos kormeghatáro-
zással lehetett csak megsaccolni. 
A Lamatia (Lamacia tasmanica) 
nevű kis termetű bokor csak né-
hány példánya él Tasmániában - 
körülbelül 43 000 éve.

Legéletképesebb…
A hidegben a zuzmók a túlélés 
mesterei. Egyik faja még 17 fokon 
is képes növekedni, másikuk pedig 
196 fokon tengődött, majd miután 
melegebbre vitték, mintha mi sem 
történt volna, újra fejlődésnek in-
dult. Ugyanez igaz rájuk sötétben 
is. Egy tengeri moszat 269 méteres 
mélységben, a tengerben is meg-
találja életfeltételeit, pedig ekkora 
vízréteg a napsugarak 99,9995 szá-
zalékát elnyeli.

Legszaporább…
A nálunk kerti tavakban tartott 
vizijácint (eichornia_crassipes) 
nem hiába kedvelt. Lilás virágai 
mellett érdekes látványt nyúj-
tanak felfújódott, levegővel telt 

szárai, amelyek segítségével 
fennmaradnak a víz felszínén. Az 
1950-es években Dél-Amerikából 
hurcolták be Afrikába, ahol nem 
éltek természetes ellenségei, il-
letve az ottani növényevő állatok 
még nem ismerték, így nem is fo-
gyasztották. Elterjedésének ered-
ményeképp több folyószakasz 
vált teljesen hajózhatatlanná és 
több öntözőcsatorna használha-
tatlanná. 

Legagresszívebb…
Nyugat-Ausztráliában él egy 
kellemetlenkedő, élősködő fafaj 
a nuytsia (Nuytsia floribunda). 
Rokona a nálunk is megtalálha-
tó fagyöngynek. Élőhelyén víz-
hiány van, így ennek lopására 
specializálódott. Gyökereivel 
rátapad a mellette élő növények 
gyökereire, majd egy pengeéles 
faképződményt fejleszt. Ezzel 
az áldozatát mintegy lefűrészeli 
annak gyökeréről és helyette ő 
csatlakozik rá. 

A legbővebben virágzó… 
Egy kínai lilaakác (Wisteria 
sinensis), amelyet 1892-ben ül-
tettek, Kalifornia legkedvezőbb 
klímaadottságai között fejlődve 
nagyon különleges növénnyé fej-
lődött. A világ legnagyobb, virágzó 
növényévé. Az ágai most kb. 150 m 
hosszúak, a növény kb. 230 tonnát 
nyom és 0,4 hektáros területet fed 
be. Ha a növény virágzik, évente 
kb. 5 hétig, akkor 1,5 millió virág 
található rajta. 

A legnagyobb gomba…
A legnagyobb élő mechaniz-
mus a földön egy gomba, az 
Armillaria Bulbosa sarjainak és 
gombafonalzatának rendszere. Az 
500 éves organizmus 30 hektár te-
rületet fed be és legalább 100 ton-
nát nyom. 

Most ennyi fért bele Kertbará-
tok, ígérem majd folytatjuk… Ui.: 
Nagyon sok szép „gondos” kertet 
láttam a városnapi kisvonatról, és 
a rendezett közterületek is nagy 
büszkeséggel töltöttek el. Öröm 
ilyen (kertész) embereknek és 
ilyen városban kertészrovatot 
írni. Így tovább Nyírtelek, a min-
dig épülő és szépülő kertváros… 

Rekordok a növények világában
Lacó 
kertész 
rovata

Táj-kert

Bográcsos délelőtt
n 2014. július 22-én a nappali ellá-
tás kliensei - az Iskola utcai telep-
helyen - szabadidős tevékenység 
keretében bográcsozással töltöt-
ték a délelőttöt. Mindenki hozott 
a bográcsba valamit, majd közö-
sen készítették elő az alapanya-
gokat a főzéshez. A kondérban 
hamarosan rotyogott a babgulyás, 
közben élénk eszmecsere folyt a 

gyerekekről, az unokákról, beteg-
ségekről, politikai eseményekről. 
A közösségi ellátásokban ezen a 
napon a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal tartott szakmai 
ellenőrzést. A „klubosok” meg-
invitálták az ellenőröket egy-egy 
adag babgulyásra, akik ezt szíve-
sen fogadták.

Horváth TündeFo
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Joginfó

n Napjainkban gyakran előfordul, 
hogy nem a szokásos, hagyományos 
módon, nem üzletben kerül sor ter-
mékek megvásárlására, vagy szolgál-
tatások igénybevételére. Nem ritka, 
hogy a szerződéseket, ügyleteket 
az eladó, vállalkozó által szervezett 
olyan út, kirándulás, termékbemu-
tató során kötnek meg, amelynek a 
célja a termékek, szolgáltatásoknak a 
fogyasztó számára történő értékesíté-
se, népszerűsítése.

Ezzel az értékesítési módszerrel 
jellemzően a nyugdíjas korosztályt 
szokták megcélozni, mint vásárlót, 
fogyasztót. Gyakran lehet hallani az 
ilyen termékértékesítési kiránduláso-
kon a „csak most, csak Önnek, és csak 
nálunk” szlogent. Az is előfordulhat, 
hogy a vételár, vagy szolgáltatás el-
lenértéke a reális érték többszöröse, 
illetve az is előfordulhat, hogy silány 
minőségű portékát sóznak rá a jóhi-
szemű, gyanútlan, mit sem sejtő ve-
vőre. A vonatkozó jogszabály ezeket 
az értékesítési módokat üzlethelyisé-
gen kívül kötött szerződésként hatá-
rozza meg.

Az ilyen jellegű vásárlásokkal kap-
csolatban szeretnék néhány hasznos 
tanácsot adni.

Szerződéskötést megelőzően a 
vállalkozó, eladó világosan és közért-
hető módon köteles tájékoztatnia a 
fogyasztót, a vevőt a termék vagy 
szolgáltatás lényeges tulajdonsá-
gairól, a vállalkozás, eladó nevéről, 
székhelyéről, postai címéről, telefon-
számáról, a vállalkozás üzleti tevé-
kenysége helyének pontos címéről, 
a termék vagy szolgáltatásért járó 
ellenszolgáltatás adóval növelt teljes 
összegéről, a szerződésnek a fogyasz-
tó általi felmondása, vagy az elállás 
feltételeiről, kellékszavatosságáról, 
szavatossági igény érvényesítéséről.

Ezen üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések esetén a fenti tájékoz-
tatást a fogyasztóval papíron, vagy a 
fogyasztó beleegyezése esetén, más 
tartós adathordozón kell közölni, vi-
lágos és közérthető nyelven. Ezeket a 
szerződéseket minden esetben írásba 
kell foglalni, vagy a fogyasztó bele-
egyezése esetén más tartós adathor-
dozón rögzíteni.

Fontos szabály, hogy az üzlethe-
lyiségen kívül kötött szerződések 
esetében a vásárlót, fogyasztót – fő-
szabályként – megilleti az elállási és 
felmondási jog.

A fogyasztó az elállási jogát a 
szerződés megkötés időpontjától 
kezdődően már gyakorolhatja. Az el-
állási jog a megvásárolt termék átvé-
telétől számított 14 napig illeti meg a 
fogyasztót. Gyakran előfordul, hogy a 
gyanútlan vásárló később rájön, hogy 
esetleg rászedték, vagy csak megbán-
ja a szerződés megkötését és már nem 
kívánja megvásárolni a terméket. 
Fontos szabály, hogy a fogyasztónak 
az elállási jog gyakorlását nem kell 
megindokolni. Az elállás a szerződést 
visszamenőleges hatállyal megszün-
teti. Ha a vásárló a vételár egy részét 
vagy egészét kifizette, az elállás kö-
vetkezménye, hogy a vételár vissza-

jár, a már átvett 
terméket pedig 
vissza kell kül-
deni az eladó 
részére.

A szolgál-
tatás igénybe-
vételéről szóló 
szerződés ese-
tén a fogyasztó 
elállási jogát a 
szerződés megkötésétől számított 14 
napig gyakorolhatja. Ha a szolgáltatás 
teljesítése már megkezdődött, a fo-
gyasztót felmondási jog illeti meg. Ha 
a fogyasztó a szolgáltatási szerződést 
felmondja, a szerződés a jövőre nézve 
szűnik meg.

Fontos szabály, hogy ha az el-
adó, szolgáltató nem tájékoztatja 
a fogyasztót az elállási jog illetve a 
felmondási jog gyakorlásának fel-
tételeiről, ennek a mulasztásnak az 
a szankciója, hogy a fenti elállási jog 
gyakorlására vonatkozó határidő 12 
hónappal meghosszabbodik.

A fenti szabályok főszabályok, 
amely alól vannak kivételek is. Jog-
szabály tételesen felsorolja azokat az 
esetköröket, amikor a fogyasztó nem 
gyakorolhatja a fenti elállási jogát il-
letve felmondási jogát.

Ezen esetek különösen: szolgál-
tatás nyújtására irányuló szerződés 
esetén a szolgáltatás egészének tel-
jesítését követően, olyan nem előre 
gyártott termék esetén, amelyet a 
fogyasztó utasítása alapján vagy ki-
fejezett kérésére állítottak elő, vagy 
olyan termék esetén, amelyet egy-
értelműen a fogyasztó személyére 
szabtak. Nem illeti meg elállási jog a 
fogyasztót továbbá romlandó vagy 
minőségét rövid ideig megőrző ter-
mék tekintetében, olyan zárt csoma-
golású termékek tekintetében, amely 
egészségvédelmi vagy higiéniai okból 
az átadást követő felbontás után nem 
küldhető vissza, olyan termék tekin-
tetében, amely jellegénél fogva az 
átadást követően elválaszthatatlanul 
vegyül más termékekkel. Nem állhat 
el a fogyasztó a szerződéstől a lezárt 
csomagolású hang- illetve képfelvé-
tel, valamint számítógépes szoftver 
példányai adásvétele tekintetében, 
ha az átadást követően a fogyasztó a 
csomagolást felbontotta. A részletes 
szabályokat a 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet tartalmazza.

Ne hagyjuk magunkat rászedni!
 Dr. Vaskó László

ügyvéd

,,Csak most, csak Önnek, 
és csak nálunk…”

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

n Olvasóink júliusi 
számunkban egy 50 
éves nyírteleki fociem-
léket böngészhettek. 
Nos az egyik főszerep-
lő Mező István nyug-
állományú ezredes – a 
Honvéd ASE egykori 
sportvezetője – aki az 
írásban nyilatkozott 
időközben elhunyt. 
Fia, Mező László 
megtörten mondta 
el: édesapja már nem 
láthatta a Nyírteleki 
Újságban megjelent 
cikket. Pedig nagyon 
várta! Július 22-én vá-
ratlanul rövid szenvedés után 

elhunyt. Nyírtelekről 
az itt töltött 8 évről 
mindig kedvesen em-
lékezett és sok-sok 
érdekes történetet 
mondott el. 

– Talán vannak, 
akik még emlékez-
nek rá – tette hozzá a 
fia. – Édesapám igazi 
katonaként élte az 
életét. Sírhelyére egy 
Kölcsey idézetet vé-
setett, amely szerint 
szolgált 38 éven át: „A 
haza minden előtt!” A 
hadsereg, az egyenru-
ha az élete volt. Nyu-

godjon békében!

Búcsúzunk egy igaz katonától

Mező István 
nyugállományú ezredes
1931-2014
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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!

Augusztusi ajánlat
Sertés oldalas  1099 Ft/kg
Bőrös comb  849 Ft/kg

2014. augusztus 18-a és 28-a között 

AuGuSZTuSI 
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. augusztus 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek!

Tricikli   4810 Ft
Gyermek kerékpár 16” 19 900 Ft
Gyermek kerékpár 20” 22 000 Ft
Camping kerékpár 34 700 Ft
Női kerékpár 26” 35 500 Ft
Női kerékpár 28” túra 37 990 Ft
MTB kerékpár 26” 38 900 Ft
Cruiser kerékpár (női, férfi) 42 800 Ft
Elektromos kerékpár 119 000 Ft

A PRIVÁT üzletlánc 
egyedüli képviselője Nyírteleken, már több mint 

egy éve várja minden kedves, régi és új vásárlóját!

Andvik Plusz Kft.
38-as kis közért

Nyírtelek, Ady Endre u. 2.

Minden hónapban 
2x14 napos akcióval várjuk vásárlóinkat, amelyeket 

reklámújságainkban, és a facebookon 
(https://www.facebook.com/38kiskozert) is nyomon 

követhetnek.

A PRIVÁT üzletlánc A PRIVÁT üzletlánc 

Privát a megbízható forrás!

vkköö eve
� Udvarias kiszolgálás
� Tiszta környezet
� Üzletünkben több ezer 
     termék közül választhat
� Friss pékáru
� Fűszer, sütési segédanyagok, 
     édesség
� Nehézáru, száraztészták
� Vegyi áru, állateledel
� Zöldség-gyümölcs
� Mélyhűtött áruk
� Hűtött italok, üdítők
� Széles tejtermék,- csemegekínálat
� Gépkocsi parkoló
� Egyedi igények kielégítése 
     rövid határidővel

ek.k.
38-as kis közért 

a Nyírtelekiekért!
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Virágok százai szépítik Nyírtelek parkjait.
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Ellesett pillanatok (134. Anna-napi vigasságok)


