
 

Nyírtelek város független, havonta megjelenő információs lapja 2. évfolyam, 9. szám, 2014. szeptember

800
800
800
800
800

éves

éves

éves

éves

éves

a település

a település

a település

a település

a település

„Az évfordulók 
éve” 

„Az évfordulók 
éve” 

„Az évfordulók 
éve” 

„Az évfordulók 
éve” 

„Az évfordulók 
éve” 

1213-2013

1213-2013

1213-2013

1213-2013

1213-2013

Nyírteleki Újság

Tanév- 
nyiTó  
Tanévnyitóval 
kezdődött a 
2014–2015-ös 
iskolai tanév a 
Nyírteleki Álta-
lános Iskolában, 
ahol negyvenöt 
csillogó szemű 
kis apróság 
lépte át először 
vágyakozással, 
várakozással az 
iskola kapuját./7
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hamarosan
Jól haladnak a görögszállási 
orvosi rendelő felújítási mun-
kálatai, a modern, megszépült 
intézmény átadása szeptember 
20-án 11 órakor lesz, melyre 
mindenkit szeretettel várunk!

n Langerné Victor Katalin a 
társadalmi felzárkóztatásért 
felelős helyettes államtitkárt 

fogadta Györfi Mihály evan-
gélikus lelkész Nyírteleken. 
A sikeresen működő Biztos 
Kezdet Gyerekház és a szociá-
lis földmunkaprogram voltak 
a központi témái a látogatás-
nak. Emellett az önkormány-
zat, az evangélikus egyház, a 
Kedvesház és a Nyírteleki Ál-
talános Iskola közös projekt-
terve is szóba került./7

Helyettes államtitkári látogatás Közmeghallgatás
szeptember 26-án

n Ünnepi megemlékezéssel 
(Magyar László polgármes-
ter ünnepi beszédével, ke-
nyérszenteléssel és kenyér-
átadással), az „Ízek utcája” 
főzőprogrammal, továbbá 
gyermekprogramokkal, a 
helyi művészeti csoportok 
fellépéseivel tisztelegtünk 
az államalapítás előtt a Kö-

zösségi Háznál, augusztus 
20-án./8-9

Kenyérszentelés
és megemlékezés
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n Nyírtelek város képviselő-
testülete közmeghallgatást 
tart szeptember 26-án 17 órá-
tól a Közösségi Házban (Toka-
ji u. 50. sz). Témakörök: 1. A 
szennyvízberuházás aktuális 
kérdéseinek megtárgyalása. 
2. A képviselő-testület elmúlt 
négyévi munkájának értéke-
lése.
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IMPRESSZUM l Nyírteleki Újság, a Nyírtelek Város Önkormányzata által alapított kultu-
rális és közéleti havi lap. Felelős kiadó: NyíR-tEL-SZoL Nonprofit Kft. Szerkeszti a szer-
kesztőbizottság. Főszerkesztő: Kovács László. A levelezési cím: 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 
tel.: 42/210-786. Az olvasói észrevételeket várjuk a nyirtelekiujsag@gmail.com e-mail 
címen is. tördelés: Szentpáli Szabolcs. Nyomda: tóth Imre.

Állatorvosi helyettesítés Nyíregyháza térségében
szeptember 06-07. Dr. Bánhidi László  30/606-8469; 42/475-546
szeptember 13-14. Dr. Gonda Gedeon  42/441-663, 20/944-0111
szeptember 20-21. Dr. Kovács Petra  30/914-0913
szeptember 27-28.  Dr. Petromán László  42/431-626, 30/9655-930

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  30/5950-887
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.

Használatra nem alkalmas 
hadieszközöket szállított 
Kalocsáról a megyébe a 
honvédség.

n A Magyar Honvédség a kalocsai 
raktárbázisról használatra már nem 
alkalmas T-72 típusú, páncélozott 
harcjárműveket, illetve egyéb hadi-
eszközöket szállított át vasúton a nyír-
teleki hadianyagraktárába pénteken 
és szombaton – tájékoztatott a Honvé-
delmi Minisztérium sajtóosztálya.

A közleményben hangsúlyozták, 
hogy a szállítások nincsenek össze-
függésben az ukrajnai eseményekkel, 
azok a Magyar Honvédség logisztikai 
ellátórendszerének több éve terve-

zett átalakításával kapcsolatosak. A 
szerelvény útvonala Kalocsa–Kiskő-
rös- Budapest–Ferencváros–Cegléd–
Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–
Nyírtelek volt.

A Magyar Honvédségnél folyó ra-
cionalizálás részeként az MH Logisz-
tikai Központ irányításával az MH 
Anyagellátó Raktárbázis hadianya-
got és harceszközt csoportosított át 
a kalocsai és káli raktárbázisairól a 
táborfalvai, a pusztavacsi és a nyír-
teleki kijelölt objektumokba – olvas-
ható a közleményben. Az inkurrens, 
honvédségi használatra már nem 
alkalmas hadieszközöket és felsze-
reléseket több részletben szállították 
át új raktározási helyükre.  (MTI)

Tankok és hadianyagok 
érkeztek Nyírtelekre

Augusztusban a nyaralások és 
pihenések mellett is tevéke-
nyek voltak a Polgárőreink. 

n Augusztus 20.-án volt alkalmunk 
egy kicsit kikapcsolódni és egy jó 
babgulyás mellett beszélgetni a 
körzeti megbízottjainkkal ,polgárőr 
társainkkal. Köszönjük a támogatást 
Fintor Jánosnak, Bogár Józsefnek, 
Puskás Enikő, Dorogi Zsolt, Karahuta 
Lászlónak (krumplit adott) magán-
személyeknek.

A Polgárőrség elnöke Tódik Gábor 
és helyettese Dorogi Zsolt régiógyűlé-
sen vett részt Tiszanagyfaluban, ahol 
beszámolót tartottak az éves eredmé-
nyekről. A gyűlésen elhangzott, hogy 
a nyírteleki lovas polgárőrségről mi-
lyen sok pozitív visszajelzést kapott a 
megye. Terveik között szerepel újabb 
vizsgák megszervezése az új tagok ré-
szére és a lovas elméleti vizsga Nyír-
telken történő megrendezésre. Közel 
60 fő vesz majd részt a vizsgákon.

Doroginé Szima Júlia 

Régió gyűlésen számolt be 
Tódik Gábor elnök

MEGHÍVÓ
Szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy az Önkormányzat ál-
tal elnyert TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0022 számú

„Egy város az emberért” című 
pályázat TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMA
kerül megrendezésre 2014.09.26-án 15 órától a Közösségi Házban.

Témáink:
a városon belüli gyors informálási lehetőségek• 
regisztrációs rendszer kiépítésének módja• 
tájékoztatási rendszer kialakítása a törvényi módosításokról, • 

       vállalkozókat érintő változásokról

Szeretettel hívunk minden helyi vállalkozót és mun-
kaadót, megjelenésükre számítunk. További informá-
ció a 42/525-036-os telefonszámon.

A nyári időszakhoz képest 
szeptembertől ismét több 
gyermeket láthatunk az uta-
kon a reggeli órákban. 

n A tapasztalatok szerint a tanév kez-
déssel nagyobb eséllyel válnak köz-
úti közlekedési balesetek részeseivé. 
Fokozott figyelmet kell tehát fordíta-
ni a gyerekekre ősztől.

Sok baleset adódik abból, hogy a 
gyerekek álló járművek mögül kellő 
körültekintés nélkül próbálnak át-
haladni az úttesten. Baleseti veszé-
lyeztetettségük reggel 6-8 óra között 
és délután 14-17 óra között a legna-
gyobb.

Az esetleges balesetek elkerülése 

érdekében a szülők feladata felkészí-
teni gyermekeiket a közúti közleke-
dés szabályaira, valamint veszélyeire. 
Például, hogy mikor léphet a gyalogos 
az úttestre, vagy mit jelent az elsőbb-
ség. Ha a gyermek egyedül, szülői 
felügyelet nélkül jár iskolába, aján-
lott megmutatni a tömegközlekedési 
járművek megállóhelyét, illetve azt, 
hogy hol lehet átkelni az útkereszte-
ződésben. Célszerű olyan útvonalat 
választani, ahol minimális a kockáza-
ta a baleset bekövetkezésének.

Bízva abban, hogy a fent leírtakkal 
sikerül hozzájárulnunk az iskolakez-
dés biztonságosabbá tételéhez,  min-
denkinek jó évnyitót és balesetmen-
tes közlekedést kívánunk.

Balesetmegelőzési tanácsok
Iskolakezdés
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Teljes körű fogászati ellátás:

� Fogpótlások készítése
� Esztétikus fogtömések készítése

� Fogfehérítés
� Fogkő eltávolítás
� Fogékszer felhelyezése
� Gyökérkezelés
� Foghúzás

T
�
�
� Fogfehérítés
� Fogkő eltávolítás

Teljes körű fogászati ellátás:

� Fogpótlások készítése
� Esztétikus fogtömések készítés

� F gfehérítés
se

magánrendelés

Dr. Békési Diána 
fogszakorvos, Dentoalveoláris, sebész szakorvos

Rendelő: Nyíregyháza, Sóstói út 1-3.
Hétfő, Csütörtök délután bejelentkezés alapján

Telefonszám: 70/337-8312

Szájsebészeti kisműtétek elvégzése: 

� Resectio
� Bölcsességfog eltávolítás műtéttel

Rendel:

n Mint arról elmúlt havi lapunkban be-
számoltunk, elhunyt a beregrákosi Vass 
János Jenő, a testvértelepülési kapcso-
latok mozgatórugója, sokunk jó barát-
ja. A augusztus 17-i temetésén népes 
nyírteleki küldöttség is lerótta kegyele-
tét. Ravatalánál Jenőtől Magyar László 
polgármester búcsúzott el a testvérte-
lepülések nevében. A beregrákosi ma-
gyar temetőben református szertartás 
szerint helyezték örök nyugalomba. 
Emlékét megőrizzük.

Barátai

Emlékét 
megőrizzük

n TIOP-1.1.1-12/1 „Intézményi infor-
matika infrastruktúra fejlesztése a 
közoktatásban” elnevezésű projek-
tet is megnyerte a Nyírteleki Álta-
lános Iskola. A pályázat keretében 
tantermi számítógépeket, tanári 

nootbookokat, projektororokat és 
tanulói táblagépeket vehet át az 
intézmény vezetése - tájékoztatta 
lapunkat Urbinné Borbély Szilvia 
intézményvezető. 

Szerkesztőség

n Szeptember 5-én, pénteken 15 
óra körül a dózsaszőlősi megálló-
ban (Tokaji út mellett a Szent Ist-
ván utcával szemben) felejtettem 

farmer kabátomat. Kérem a becsü-
letes megtalálóját hívjon az alábbi 
telefonon: 06-30/667-5958. 

Szerkesztőség

Újra pályázatot nyert a suli

Keressük a megtalálót
Dr. Vekerdy Tamás pszi-
chológus, író, pedagógus, 
újságíró. 1935.szeptember 
21-én született Budapesten, 
itt is járt főiskolára.  
Tanulmányait az ELTE két 
szakán folytatta, majd 
Mérei Ferenc és Nemes 
Lívia szemináriumait láto-
gatta.

n Számtalan munkakörben 
dolgozott, volt házitanító majd 
a Nemzeti Színház statisztá-
ja. Később a Család és Iskola 
külső, majd belső munkatársa 
volt. Ezt követően óraadó pszi-
chológiatanár volt a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolán, majd 
két budapesti kerület Nevelési 
Tanácsadó pszichológusa lett. 
Újabb munkakörként az Orszá-
gos Pedagógiai Intézet főmun-
katársa, később tudományos 
tanácsadója, majd három évig 
szeniora volt. Hat évig volt a 
Miskolci Egyetem Neveléstu-
dományi Tanszékén docens. A 
nyolcvanas évek végén Solymá-
ron a magyarországi Waldorf- 
iskola és óvoda megszervezé-
sében működött közre. 1991 óta 
a nappali Waldorf-tanárképzés 
szervezője és vezetője. 1990–től 
az Iskolázás Szabadsága Euró-
pai Fórumán a közép-európai 
szóvivője, majd később alel-
nöke volt. 1998–tól az Eötvös 
József Szabadelvű Pedagógiai 
Társaság elnöke, szintén ettől 
az évtől kezdve lett a Magyar 
Művelődési Társaság elnökségi 

tagja. 1991–től a budapesti ma-
gisztrátus tagja.

Ez idáig több kitüntetést is 
átvehetett. 1985-ben a Kiváló 
munkájáért jutalmazták, majd 
1987-ben az Oktatásügy kiváló 
dolgozója címért járó plakettet 
vehetett át. 1993-ban Nemzetkö-
zi LEGO-díjjal (Ygdrasil), 1995-
ben Kiss Árpád-díjjal, 2000-ben 
Budapestért díjjal, valamint 
2006-ban Pro ScholisUrbis díjjal 
jutalmazták, ezen díjakkal is el-
ismerve munkásságát.

1975 óta jelennek meg köny-
vei. Legutóbbi műve, amely 
2013-ban jelent meg a Jól szeret-
ni- Tudod-e, hogy milyen a gye-
reked? címet viseli, amely mű 
rengeteg példányban fogyott el 
eddig a könyvesboltok polcai-
ról. Az október 20-ai Királytelek 
Vigadóban tartandó dedikálás-
sal egybekötött estjének is ez 
lesz a témája, amelyre minden 
kedves érdeklődőt sok szeretet-
tel várunk.

Az eseményre a jegyek kor-
látozott számban kaphatók. 
Jegyértékesítés: Nyíregyházán: 
a Kálvin téri Fincsi húsboltban 
(Kálvin tér 14.) kedd-csütörtök 
7-16-ig, péntek 7-17-ig, szombat 
7-11-ig, a Mexicana étteremben 
(Vasvári Pál u. 36.) mindennap 
11-23-ig. Nyírteleken: a Városi 
Könyvtárban hétköznaponként 
9-17-ig (Petőfi u. 42.). Jegyren-
delés a 06-30-758-39-13-as szá-
mon.   

Kis László
könyvtáros

Ismerjük meg 
Dr. Vekerdy Tamást!
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Önkormányzati hírek

n A képviselő-testület augusztus 
8-ai ülésén eredményt hirdetett a 
TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0022 kód-
számú „Egy város a mindennapok 
emberéért” című pályázat kapcsán 
sorstárssegítő, koordinátori- helyi 
szövetség kialakítása, fenntartható-
ságról tudásmegosztás regisztrációs 
rendszer kialakítása feladatok, illetve 
mentálhigiéniás tanácsadás, tobor-
zás feladatok elvégzésére benyújtott 
árajánlatok tekintetében.

Döntés született arról, hogy pályá-
zatot kíván benyújtani a KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú „Önkormányza-
tok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a kon-
vergencia régiókban” című pályázatra 
a Nyírteleki Általános Iskola szék-

helyén (4461 Nyírtelek, Iskola u. 2.) 
melynek keretében megvalósulna a 
fűtésrendszer korszerűsítése, az épü-
let szigetelése, nyílászáró cseréje.

Az augusztus 15-i ülésen megtör-
tént ugyenezen pályázat előkészíté-
si, mérnöki munkálataira, illetve ki-
vitelezésére, a gazdasági társaságok 
meghívására.

Sor került a TÁMOP 2.4.5-12/3-
2012-0022 kódszámú „Egy város a 
mindennapok emberéért” című pá-
lyázat információs füzet készítése, 
valamint a kötelező tájékoztatás biz-
tosítása, illetve munka és magánélet 
összehangolását segítő lakossági ál-
talános informálás feladatra érkezett 
ajánlatok eredményhirdetésére.

Augusztus 22-i ülésén a képvise-
lő-testület jóváhagyta a KEOP-2014-

4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok 
és intézményeik épületenergetikai fej-
lesztése megújuló energiaforrás hasz-
nosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című pályázat közbeszerzé-
si eljárásának ajánlattételi felhívását.

Az ÁROP 1.A.5-2013-2013-0129 
kódszámú, „Nyírtelek Város Önkor-
mányzatának szervezetfejlesztése” 
című pályázat részeként Nyírtelek 
település fejlesztése érdekében stra-
tégiai projektek kidolgozásáról dön-
tött az alábbi témakörökben:

Központi oktatási intézmé-- 
nyek, tornatermek fejlesztése, 
bővítése,
Települési úthálózat szilárd - 
burkolattal történő ellátása, jár-
dák kiépítése,
Komplex közlekedési struktúra - 

kialakítása kerékpárútra törté-
nő rácsatlakozással,
Intézményhálózat fejlesztése,- 
Családi-civil programok erősí-- 
tése.

A 2014. augusztus 29-i képviselő-
testületi ülésen a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. 
§-nak eleget téve megválasztásra kerül-
tek a Helyi Választási Bizottság tagjai.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, 
hogy a képviselő-testületi ülésről 
készült jegyzőkönyv munkaidőben 
a Nyírteleki Városi könyvtárában 
(Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 42.) 
megtekinthető, illetve megtalálható 
az önkormányzat honlapján - www.
nyirtelek.hu -is.

Dr. Bartovics Norbert 
jegyző

Pályázatok előkészítése, benyújtása, megvalósítása

Folyamatos bekötések, 
egyeztetés után

Nyírtelek város közigazgatási 
területén a 2014. október 
12. napjára kitűzött helyi 
önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választá-
sára a szavazókörök területi 
beosztásáról

számú szavazókör:1.  Királytelek 
Ált. Iskola Petőfi u. 38.
Területi beosztása: Arany János 

utca, Béke utca, Bethlen Gábor 
utca, Deák Ferenc utca, Dessewffy 
utca, Gábor Áron utca, József Attila 
köz, József Attila utca, Kastély utca, 
Nyírfa utca, Orgona utca, Petőfi köz, 

Petőfi Sándor utca, Tó utca, Zrínyi 
Ilona utca.                                  

                                                     
számú szavazókör:2.   Herman 
Ottó Ált. Iskola, Iskola u. 1.
Területi beosztása: Benczúr Gyula 

utca, Bessenyei utca, Dankóbokor, 
Erdő sor, Iskola utca, Kölcsey utca, 
Krúdy Gyula utca, Madách Imre 
utca, Szekeresbokor, Szent István 
utca, Tokaji út, Váci köz, Váci Mi-
hály utca.

számú szavazókör: 3. Herman 
Ottó Általános Iskola, Iskola 
utca 1.

Területi beosztása: Alsósóskút, 
Felsősóskút, Jakusbokor, Kossuth 
Lajos utca, Nyárfa utca, Puskin 
utca, Rákóczi Ferenc utca, Sóskúti 
utca.

számú szavazókör:4.   Belegrád 37.
Területi beosztása: Belegrád, Gö-

rögszállás, Varjúlapos.

számú szavazókör:5.  Királytelek 
Ált. Iskola, Petőfi u.38.
Területi beosztása: Bedőbokor, 

Bem Apó utca, Esze Tamás utca, 
Ferenctanya, Gyulatanya, Horváth-
bokor, Jókai Mór utca, Kispúpos, 

Pallagpuszta, Széchenyi utca, Vasvári 
Pál utca, Veres Péter lakótelep.

számú szavazókör:6.  Napköziott-
honos Óvoda, Iskola u. 2.
Területi beosztása: Ady Endre utca, 

Dózsa György utca, Honvéd utca, Lak-
tanya köz, Tisztilakótelep, Toldi utca                                         
 

számú szavazókör, Nemzetiségi 7. 
szavazókör: Nyírtelek-Belegrád 
Óvoda (Belegrád 37. szám.)
Területi beosztása: Nyírtelek teljes 

közigazgatási területe, valamennyi 
nemzetiség tekintetében.

Dr. Bartovics Norbert HVI vezető

Önkormányzati képviselőket 
és polgármestert választunk
n A választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 307/E. § (1)-
(2)-(3) bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekez-
dése, valamint a (3) a) pontja alap-
ján, valamint a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek 
2014. október 12. napjára kitűzött 
választása eljárási határidőinek és 
határnapjainak megállapításáról 
szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rende-
let 16. § (1) bekezdése alapján az 
egyéni listás és a polgármesteri je-
löltállításhoz szükséges ajánlások 

számáról az alábbi tájékoztatást 
adom:

2014. augusztus 15. napján Nyír-•	
telek város szavazóköri név-
jegyzékében szereplő választó-
polgárok száma:  5786 fő
Az egyéni listás jelöltséghez szük-•	
séges ajánlások száma:  58 db
A polgármester-jelöltséghez •	
szükséges ajánlások száma: 174 
db
A jelöltet ajánlani 2014. szep-

tember 8-án 16.00 óráig lehetett.

Dr. Bartovics Norbert
HVI vezető

n Ezúton tájékoztatom a Tisztelt la-
kosságot a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 25. § (2) 
bekezdése alapján a Nyírtelek Vá-
rosban a Helyi Választási Bizottság 
választott tagjairól:

Helyi Választási Bizottság tagjai:  
Elnök: Karácsony Sándor. Elnök-
helyettes: Tóth Imre. Tag: Barna Já-
nos. Póttagok: Pisla István és Szabó 
Gyula.

A Nemzetiségi szavazókör a 
Belegrádi óvodában került kialakí-
tásra a HVI vezetőjének határozata 
alapján. A Nemzetiségi szavazókör 
Szavazatszámláló Bizottsága Tagjai:  
Kunkli Miklósné, Koselák Mihályné, 
Banka Józsefné, Kovács Pálné, 
Hanuszik Zoltánné. Póttagja: Rettegi 
Renáta, Tóth Dóra lett.

Dr. Bartovics Norbert
HVI Vezető

A Választási Bizottság tagjai

Szavazókörök

A szennyvízberuházás 
kivitelezése során az 
előzetes műszaki átadás 
előtti utolsó munkálatok 
folynak. 

n A szeptemberben még elvég-
zendő feladatok: az átemelők 
építésének befejezése, útjaví-
tások, a szennyvíztelep próba-
üzemre történő előkészítése, 
egyéb javítási munkák.

Szeptember végére terveink 
szerint a műszaki átadások meg-
történnek, így még a fagyok be-
állta előtt a lakossági rákötések 
döntő része is elkészülhet. A mű-
szaki átadások megtörténtéről, a 

bekötés lehetőségéről az érintett 
lakosokat folyamatosan tájékoz-
tatjuk. A bekötések csak az ön-
kormányzattal és az üzemelte-
tővel (NYÍRSÉGVÍZ Zrt.) történt 
egyeztetés után kezdhetők el.

Sok bejelentés érkezik a 
szennyvízberuházás utáni út 
javításokkal kapcsolatban. Az 
útjavítások még nem végezték el 
mindenhol, a munkálatok vonta-
tottabban haladnak mint ahogy 
szeretnénk. Szeptember végéig, 
október elejéig ígérték a mun-
kák döntő részének elvégzését. 
(A vállalt határidő: 2015 április. ) 
Addig is kérjük a lakosság szíves 
megértését!
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5Nyírteleki ÚjságKözérdekű, óvoda

Évkezdés az óvodában
A 2014/2015-ös nevelési 
évben l86 fő óvodás és 24 fő 
bölcsődés gyermek iratko-
zott be intézményünkbe.

n Épületeink korszerűbbé váltak, 
külső-belső környezetünk meg-
szépül a sikeres pályázat eredmé-
nyeként. Intézményünk dolgozói 
szeretettel fogadják a folyamatosan 
érkező gyermekeket, akik fejlődé-
séért mindent megteszünk.

 Néhány személyi változás is tör-
tént. Kunkli Miklósné Györgyike 
óvónéni 17 éven keresztül dolgozott 
Belegrádon a Tagóvoda vezetőjeként. 
2014. szeptemberétől lemondott 
megbízatásáról és óvodapedagógus-
ként a Központi óvodában folytatja a 

gyermekek nevelését.  17 év nagyon 
hosszú idő, munkáját lelkiismerete-
sen, tisztességesen, nagy hivatástu-
dattal és felelősséggel végezte. Tag-
óvoda-vezetői tevékenysége során a 
külterületen élő gyermekek számára 
biztosította azokat a feltételeket, 
amelyek során a gyermekek szemé-
lyisége, képessége a leginkább fejlőd-

hetett. Odaadó munkáját megköszö-
nöm, és további sikereket kívánok 
számára! A tagóvoda vezetését az új 
nevelési évtől Tóth Dóra látja el.

Még egy változásról kell beszámol-
nom, Mizsányi Istvánné Katika óvó 
néni négy évtizedes munkája után 
nyugdíjba vonul, jelenleg felmentési 
idejét tölti. Furcsa érzés vele kapcso-
latban ez a titulus, hiszen egy folyton 
nyüzsgő, újításra kész, ötletekkel teli 
kolléganőről beszélünk, aki mindig  
jobbítani, gazdagítani, színesíteni 
akarta az óvoda életét. Óvodapeda-
gógusként gyermekek seregét bo-
csátotta útjára, az iskolába. Volt tag-
óvoda vezető az 1. sz. tagóvodában 
és Belegrádon is. Ötleteivel, szakmai 
munkájával mindig a fejlődést szol-
gálta. Kézügyességét a belegrádi óvo-
da és az 1. sz. óvoda falain díszelgő 
munkák is bizonyítják. A néphagyo-
mány ápoló munkaközösség vezető-
jeként helyi szokásokat kutatott fel, 
melyek már nem fognak a feledés 
homályába merülni! Szívén viselte a 
település sorsát is, hiszen nyolc éven 
keresztül önkormányzati képviselő-
ként tett Nyírtelekért. Mindig keres-
te a kihívásokat, s meggyőződésem, 
hogy a most következő időszak egy 
újabb önmegvalósítási lehetőség lesz 
számára. Ehhez kívánok jó egészsé-

get, megköszönve az elmúlt negyven 
év kreatív, tartalmas munkáját.

Kollégáimmal együtt várakozás-
sal tekintünk az új nevelési évre, hi-
szen a szakmai munkánk mélyítése 
mellett a köznevelési törvény életbe 
lépő szabályai szerint mindig újabb 
és újabb kihívások várnak ránk. Az 
elénk állított követelményeknek 
igyekszünk megfelelni, s olyan pe-
dagógiai munkát kívánunk végezni, 
amely megelégedéssel tölti el a ránk 
bízott gyermekek szüleit.

Czipó Józsefé, intézményvezető
Nyírteleki Kastélykert 

Óvoda és Bölcsőde

meGújulT a Buszváró Az autóbusszal közlekedők nagy 
örömére a Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. szakemberei teljesen felújítot-
ták a Tokaji úti (a Szent István utca végén lévő) autóbuszvárót.

meTeorolóGiai 
állomás
A képviselő-testület 
döntése értelmében 
kiépítésre kerül váro-
sunkban is a Települési 
Meteorológiai Állomás. 
A helyben mért adatok, 
az ezek alapján készült 
prognózisok a város 
honlapján tekinthetők 
meg. A használathoz 
kapcsolódó információ 
szintén a holnapon illet-
ve a lapunk következő 
számában olvasható.Földutak karbantartása 

több lépcsőben
A fontosabb föld-
utak karbantartását 
(gréderezését) folyama-
tosan végezzük. 

n A rossz állapotban lévő utak 
rendbetétele csak több ütemben 
végezhető el. Az első ütemben 
igyekszünk a növényzettől meg-
takarítani az út felületét, ezek a 
műveletek most folynak. A kö-
vetkező lépcsőkben kerülhet sor 
a csapadékvíz lefolyását biztosító 
felületek kialakítására. Ezek leg-
inkább bakhát formájúak, eset-
leg egyirányú dőlésszögűek. Az 
egyszerre nagyobb mennyiségű 
földmozgatással járó műveletek, 
a nem kellő tömörítés miatt rosz-

szabb állapotokat eredményez-
hetnek, mint a kiindulási helyzet. 
A végleges állapot eléréséig türel-
müket kérjük.

Magyar László
polgármester
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Ablakcsere a 
Királyteleki 
tagóvodában

n Egy újabb jó hírt szeretnék meg-
osztani önökkel, az önkormány-
zat által beadott óvodai férőhely-
bővítést célzó pályázat 8 8oo ooo 
Ft támogatást nyert, melyből a 
belegrádi tagóvodában még egy 
csoportszobát tudunk kialakíta-
ni, így 2015 szeptemberétől, ami-
kor életbe lép a köznevelési tör-
vény azon rendelkezése, amely 
kötelezővé teszi a 3 éves kortól 
való óvodáztatást, valamennyi 
külterületi gyermeknek biztosí-
tani tudjuk az ellátást.

Újabb nyertes 
pályázat
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Burgonya-fajtabemutató
n Az augusztus elsején megrendezett 
nagy sikerű krumplifesztivál után a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 
és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Növénytermesztési és Kerté-
szeti Igazgatósága (NÉBIH-NKI), bur-
gonya-fajtabemutatót tartott a NÉBIH 
Növényfajta-kísérleti Állomáson, Gyu-
latanyán augusztus 29-én 10 órától. A 
rendezvényen több előadás is elhang-
zott, így „A burgonya-fajtavizsgálat és 
-fajtahasználat jelenlegi helyzete” cím-
mel. Bemutatták a keszthelyi Pannon 

Egyetem Burgonyakutatási Központ, 
a Debreceni Egyetem Nyíregyházi 
Kutatóintézete és az EURO-SOL Kft. 
tevékenységét. Ezt fajtabemutató és 
konzultáció, valamint burgonya beta-
karítási bemutató követett. A progra-
mon közel 150-en vettek részt.

Olvasónk írja

Tisztelt Nyírteleki Civil Koor-
dinációs és Szociális Szolgáltató 
Egyesület!

Elsősorban szeretném meg-
köszönni az itt dolgozó személy-
zetnek azt az odaadó munkát, 
amivel igen kellemes családias 
hangulatú környezetet teremtet-
tek az ideérkező gyógyulni vágyó 
lakosságnak. Itt igazán sokféle 
gyógymód közül lehet választani, 
mindenki saját maga dönti el. Én 
a CERAGEM masszázságy mellett 

voksoltam, ugyanis gerincsérvem, 
ízületi gyulladásom, valamint ma-
gas vérnyomásom van. Mindezek 
javulását igen nagymértékben 
tapasztaltam többszöri haszná-
lat után, valamint közérzetem is 
sokkal jobb, kiegyensúlyozottabb, 
energikusabb lett. Nagyon örülök, 
hogy megismertem a masszázságy 
jótékony használatát, mindenki-
nek csak javasolni tudom. Köszö-
nöm.

Csernyik Tiborné

n Az idén 57 éves Rakamaz Takarék 
Nyírtelek városában 2014. augusz-
tus 11-től új helyen a mai kornak 
megfelelő körülmények közötti ki-
rendeltségben várja meglévő és le-
endő ügyfeleit. Az eddigi, 1963 óta 
üzemelő polgármesteri hivatallal 
szembeni fiók helyett a Petőfi út 1. 
szám alá költöztek.

Az ünnepélyes átadást megtisz-

telte jelenlétével Dr. Vinnai Győző 
országgyűlési képviselő és Magyar 
László Nyírtelek város polgármes-
tere is. Az épületet az egyházak 
képviselői is felszentelték. Új szol-
gáltatással is bővült a kirendeltség, 
hiszen egy készpénzkiadó automa-
ta is elhelyezésre került, amelynek 
segítségével kényelmesebbé vált 
az nyírteleki lakosság élete.

Új helyre költözött 
a Rakamaz Takarék

A szalagot Dr. Vinnai Győző országgyülési képviselő, Magyar László 
Nyírtelek város polgármestere és Krausz Róbert a Rakamaz Takarék el-
nök-ügyvezetője vágta át

A kirendeltség dolgozói: Stompné Smied Margit, Sebestyén Lajosné és 
Joóné Deák Ilona

Az épületet az egyházak képviselői is felszentelték Az új kirendeltség épülete, ami előtte egy autószerelő műhely volt

A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Majoros Józsefné Nyírte-
lek város díszpolgára, volt iskola-
igazgató, illetve mint a Rakamaz 
Takarék Igazgatósági tagja is

Egy készpénzkiadó automata is 
elhelyezésre került

Takarékszövetkezet
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Tereplátogatáson a Filadelfia Evangélikus Egyházközségben
Langerné Victor Katalin, az 
EMMI társadalmi felzárkó-
zásért felelős helyettes ál-
lamtitkára a „jó gyakorlatok” 
megismerésének keretében, 
munkatársaival az evangéli-
kus gyülekezetben járt.

n Györfi Mihály evangélikus lelkész 
és Resán Katalin pénzügyi vezető 
ismertette az egyházközség szo-
ciális, gyermekjóléti és foglalkoz-
tatási programjait, majd az öt éve 
működő „Biztos kezdet” gyerek-
házban, Nyírtelek-Görögszálláson 
tájékozozódtak a helyi eredmé-
nyekről. Itt találkoztak a ház mun-
katársaival, egykor és jelenleg is 

gyerekházba járó gyerekekkel. 
Kevin éppen akkor érkezett haza a 
tanévnyitó ünnepségről – most lett 
elsős –, és átszaladt az élményét 
megosztani.

Az oktatás, nevelés, korai fejlesz-
tés, felnőttképzés és foglalkoztatás 
széleskörű modelljét valósította 
meg az egyházközség. Az itt lakók 
számára a magukról való gondos-
kodásban való segítés egyik alap-
pillére a Szociális földprogram, 
amelyben, kezdetben 10 fő, jelen-
leg pedig 18 fő dolgozik Görögszál-
lás és Belegrád településrészekről. 
Langerné Victor Katalin helyettes 
államtitkár asszony személyes be-
szélgetéseken keresztül ismerte 
meg az egyéni motivációkat, ame-
lyek mögött rendszerint súlyos 
emberi, családi problémák képe 
bontakozott ki. Görögszállási csa-
ládlátogatásokban lett érzékelhető, 
milyen élethelyzetekben keresik a 
megoldást, és milyen segítséget tud 
nyújtani az egyházközség a jelenleg 
elérhető szociális és képzési lehe-
tőségeken keresztül, valamint mit 
jelent a Filadelfia Evangélikus Egy-
házközség hét éve működő cigány-
missziója az itt élők számára.  

Az egyik földprogramban dolgo-
zó cigány család vendégül látta a 

küldöttséget. Ez a vendégszeretet 
természetesen együtt járt az ala-
posabb megismeréssel és kitárul-
kozással is. A Nemzetiségi Önkor-
mányzat vezetője, Rózsa Sándor is 
fogadta a küldöttséget, és kifejtette 
véleményét a kisebbségi politika 
nehézségeiről és reményeiről.

Délután Nyírtelek város polgár-
mestere, Magyar László és a Nyír-
teleki Általános Iskola igazgatója, 
Urbinné Borbély Szilvia csatlako-
zott a küldöttséghez, és közösen 
látogatták meg a „Kedvesházat”, 
ahol dr. Vinnai Győző, ország-

gyűlési képviselő, Lázár Péter, a 
„Kedvesház” pedagógiai szakértője 
és munkatársai, Kemecsei György 
az alapítvány kuratóriumi elnöke és 
a házban lakó gyerekek fogadták a 
vendégeket.

A találkozás egyik fontos témája 
volt az asztal körül ülők együttmű-
ködése a hátrányos helyzetű csa-
ládok, gyermekek felzárkózásáért. 
Reménység szerint rövid időn belül 
egy projekttervben jelenik meg az 
együttműködés eredménye.

Györfi Mihály 
evangélikus lelkész

n Köszöntötte elsőként szavalatával 
Fazekas Bianka 2. b osztályos tanuló 
az új tanévet. Az idén szeptember 
1-jén háromszázötvenegy kisdiákot 
szólított az iskolacsengő hívó szava a 
Nyírteleki Általános Iskolába, közü-
lük negyvenöt csillogó szemű kis ap-
róság lépte át először vágyakozással, 
várakozással az iskola kapuját.

A második és hatodik osztályos 
tanulók, valamint az énekkar mű-
sorát az iskola életébe kóstolgató el-
sősök versei színesítették. Iskolánk 
igazgatója, Urbinné Borbély Szilvia, 
tanévnyitó ünnepi beszédében hall-
hattunk az intézmény sikeres pályá-
zatairól, lehetőségeiről is. 

Többek között arról, hogy egy sikeres projektnek köszönhetően 
műfüves labdarúgó pálya épül majd 
az iskola utcai intézményben. Nem 
maradhatott el az elsősök megaján-
dékozása sem az ötödikesek közre-
működésével. Az évnyitó után az 
osztályok tantermükben, nyári él-
mények, kalandok mesélésével, az 
új tankönyvekkel való ismerkedéssel 
kezdték meg munkájukat, melyhez 
nekik és pedagógustársaimnak is kí-
vánok jó egészséget, kitartást.

 Dankó Mihályné,
munkaközösség-vezető

A nyár, a nyár az elrepült…

Negyven éve a pályán
n Igazgatónő és a tanévnyitó 
ünnepségünk meghívott ven-
dégeként Magyar László polgár-
mester úr is köszöntötte Ferencz 
Józsefné tanárnőt a pedagógus-
pályán eltöltött negyven éve al-
kalmából, méltatva az ő odaadó, 
példaértékű munkásságát.

Oktatás
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Az újkenyér ünnepét (az egész 
országban) esős idő jellemezte, 
ennek ellenére szép számmal 
kilátogattak a nyírtelekiek a ren-
dezvényre. A programok végére 
már az égiek is kegyesek voltak 
településünkhöz, így a szabad-
téri bálon (a Mihalkó testvérek-
kel, Tódik Gáborral) kiválóan 
szórakozott a nagyérdemű.    

n Augusztus 20-ról sok minden 
eszünkbe juthat. Szent István, az ál-
lamalapítás és az újkenyér. Ezt a hár-
mas gondolatiságot (ahogy polgármes-
ter úr fogalmazott: igazságot) vezette 
végig ünnepi beszédében a város első 
embere, Magyar László. Érdekes tör-
ténelmi szálon fűzte gondolatait, pár-
huzamba állítva azt a 800 éves hagyo-
mányokkal büszkélkedő településünk 
történetével. Szót ejtett többek között 
a nagyon komoly múltra visszatekin-
tő tradícióról, a 134 éves Anna-napi 
vigasságokról, valamint a lendületes, 
dinamikusan fejlődő kilencéves fiatal 
városunk eredményeiről. Szent István-
nal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy 
fontos megemlékeznünk róla. „…Mert 
okosan, előrelátóan, tisztán gondolkod-
va megtalálta és szilárddá tette a ma-
gyar nép helyét Európában”. Megemlé-

kezésének végén két személyes példát 
is megosztott, valamint jókívánságokat 
intézett a helyi lakosokhoz „Azt kívá-
nom, minden nyírteleki asztalára min-
dig jusson kenyér, kiegészülve minden 
más finomsággal is”- zárta ünnepi be-
szédét az elismerő taps közepette.

Ünnepi verset mondott Rázsonyi 
Klaudia, a Nyírteleki Általános Iskola 
8. osztályos tanulója, Szuhanics Albert: 
Kedvesek az Istenek c. művét adta elő. 
Az egyházak képviselőinek közre-
működésével (Szabó Pál református 

lelkész, Gánciz Endre görög katolikus 
lelkész, Györfi Mihály evangélikus lel-
kész) vallási szertartás, majd a kenye-
rek megszentelése következett. Mind-
ezek után Havacs János, a Nyírteleki 
Gazdakör vezetője nyújtotta át Magyar 
László polgármesternek és jelképesen 
a városnak is a megszentelt kenyeret, 
amit a közönség is megkóstolhatott.  

A megemlékezést követően felléptek 
a helyi művészeti csoportok. Elsőként a 
Nyírteleki Honismereti és Hagyomány-
őrző Kulturális Egyesület mazsorett és 

néptánc csoportja. Majd a Guzsalyas 
Néptánc és Hagyományőrző Egyesü-
letnek is tapsolhatott a közönség, akik 
Barati-Réti Eszter néptáncoktató (a 
Nyírség táncegyüttes tagja) irányításá-
val a Bundás bokorból felgyűjtött tán-
cokból és játékokból állítottak össze egy 
csokorra valót.  Műsoruk második ré-
szében a moldvai csángók két körtáncát 
mutatták be. A folytatásban a Mihalkó-
testvérek, Tamás és Attila álltak a szín-
padra. A sikeres „A helyi művészek 
rendezvény” és a „Dankóbokoriak 
találkozója” után augusztus 20-án is 
bizonyították rátermettségüket, szó-
rakoztatták a nyírtelekieket. Tavaly 
háromszor tapsolta vissza a közönség 
Tódik Gábort, a közkedvelt muzsikust, 
aki most is kiváló hangulatot teremtett 
a szabadtéri bálon.

Kísérőprogramként a tradíciókhoz 
hűen megszerveztük az „Ízek utcája” 
elnevezésű főzőprogramot, melybe öt 
csapat (a Szociális Szolgáltató Központ, 
a Nyírteleki Polgárőrség, a Guzsalyas 
Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, 
az Összefogás Nyírtelekért, a Nyírteleki 
Gazdakör) nevezett. Elmondásuk alap-
ján kellemes, jó hangulatú napot töl-
töttek együtt. A nap másik vonzó ese-
ménye a gyermekprogramok voltak. A 
népszerű ugrálóvár mellett most népi 
játszótér várta a nyírteleki fiatalokat, 
tökéletessé téve az augusztus 20-ai 
nyírteleki rendezvényt.

Fintor Gábor 
kulturális vezető 

Szent István, az államalapítás, 
az újkenyér ünnepe

Az ,,ÍZEK UTCÁJA” résztvevői:
n A hagyományoknak megfele-
lően idén is megszerveztük az 
augusztus 20-ai főzőprogramot. 
Nem versenyként, hanem egy jó 
hangulatú barátságos esemény-
ként az alábbi csapatokkal:

Nyírteleki Gazdakör, menü: 
töltött káposzta anyám módjára, 
frissen vágott kapros tejföllel

Összefogás Nyírtelekért, menü: 
csülökpörkölt lapockával összefo-
gás módra, hordós savanyúság

Guzsalyas Néptánc és Hagyo-
mányőrző Egyesület, menü: füs-

tölt húsos és vegetáriánus chilis 
bab

Nyírteleki Polgárőrség, menü: 
babgulyás Bogár módra

Szociális Szolgáltató Központ, 
menü: vörösboros marhagulyás

A csapatok egy-egy üveg pezs-
gővel, emléklappal és Esemény-
tárral gazdagodtak. Köszönjük, 
hogy részt vettek a főzőprogram-
ban, jövőre is szeretettel várunk 
mindenkit!

Magyar László
polgármester 

Augusztus 20.
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Feltehetően emlékszik rá a 
kedves Olvasó, pontosan egy 
éve kapott új külsőt, címet 

a „Ráadás(ul) …” jegyzetrovatom. 
Azért esett a választás erre a címre, 
mert ez a szó olyan benyomást kelt, 
mint amilyen maga a véleményköz-
lő, jegyzet műfaj. Az itt helyet kapó 
írásokban az események hátteré-
vel, mögöttes tartalmával foglalko-
zom, egy-egy rendezvény kapcsán 
a színfalak mögé nézhetünk, oda 
nyerhetünk bepillantást. Ennek 
egy érdekes pillanata jött el ebben 
a hónapban, ugyanis az Anna-bálon 
nem csak a bálkirálynőt érte nagy 
meglepetés az eredmény kihirde-
tésekor. 

A nyírteleki kötődésű Krutilla 
László, aki évek óta állandó részt-

vevője rendezvényeinknek (és 
szilveszterkor megnyerte az éves 
ingyenes belépőt minden esemé-
nyünkre a tombolajátékon) egy 
kedves ajándékot adott át. Egy sa-
ját készítésű, egyedi palackozású 
nedűről/borról volt szó. Elmondta, 
szereti az igényes, színvonalas ren-
dezvényeket, úgy tapasztalja, hogy 
Nyírtelek lakossága ugyanolyan 

kimagasló értékű műsorokat kap, 
mint Budapest vagy a megyeszék-
helyek (Debrecen, Nyíregyháza). 
Szerinte a megye kisebb városai-
ban, így Nyírteleken is sokkal csalá-
diasabban, felszabadultabban lehet 
szórakozni.  

 - Melyek azok a rendezvények, 
melyekre szívesen emlékszel visz-
sza? – kérdeztem tőle.

 - Nem tudok különbséget tenni 
a programok között. Mindegyiken 
nagyon szívesen vettem részt. De ha 
mégis ki kellene emelnem néhányat, 
akkor az az iskolabál Kocsis Janiká-
val, a tavalyi Magna Cum Laude és 
az idei Neoton élő koncert volt a leg-
emlékezetesebb. Kíváncsian várom, 
hogyan múljátok majd felül ezeket 
?!” – tette hozzá mosolyogva.

  - Idén a sors furcsa „fintora”, 
hogy megnyerted szilveszterkor a 2 
fő részére (minden rendezvényünk-
re) szóló ingyenes bérletet. Mit 
éreztél ekkor? – kíváncsiskodtam. 

 - Először fel sem tudtam fogni, 
mit nyertünk a feleségemmel (aki 
szintén mindig örömmel jön Nyírte-
lekre). Szerintem ettől jobb ajándé-
kot nem is kaphattunk volna. Imá-

dom a nyírteleki 
rendezvényeket, 
és ezeket az idén 
ingyen látogatha-
tom. Kell ennél 
nagyobb kívánsá-
ga egy olyan em-
bernek, aki ebből 
a városból szárma-
zik? Nem hiszem, 

nagyon boldog voltam, örültem a 
nyereménynek.

Gondolhatják, számunkra 
(mert a szervezőcsapat ne-
vében vettem át tőle az aján-

dékot) ez az elismerés, a dicsérő 
szó, a kedves meglepetés Krutilla 
Lászlótól olyan különleges, mint a 
bálkirálynői korona. 

Fintor Gábor 
kulturális 

vezető 

Ráadás(ul )…
jegyzetrovat 

„Imádom a nyírteleki rendezvényeket”

A legrégebbi ünnepnap
n Augusztus 20-a az egyik leg-
régebbi ünnepnap. Ezeréves ál-
lamunkat ünnepeljük, de nem 
szabad elfelejteni, hogy azért ma-
radtunk meg, mert Szent István 
erre az útra állította népünket, 
melyet a Példabeszédek könyvé-
ben elolvashatunk. A becsület, az 
okosság, a jóság, a hit, az erkölcs, 
az igazi vallásosság az élet útja, az 
igazi fundamentum, amely által 
sziklára épül a ház.

Uralkodása idején I. Ist-
ván még augusztus 15-ét, 
Nagyboldogasszony napját avat-
ta ünneppé, ekkorra hívta össze 
Fehérvárra a királyi tanácsát és 
tartott törvénynapot. Élete végén 
a király ezen a napon ajánlotta fel 
Szűz Máriának az országot és 1038-
ban ezen a napon halt meg ő is.

Szent László király tette át au-
gusztus 20-ára a dátumot, mert 
ezen a napon 1083-ban VII. Gergely 
pápa engedélyével a székesfehér-
vári bazilikában oltárra emeltette 

I. István relikviáit, ami szentté 
avatásával volt egyenértékű. I. 
(Nagy) Lajos uralkodásától kezdve 
(1342-1382) egyházi ünnepként élt 
tovább ez a nap.

István kultusza bár német és 
bajor városokban is elterjedt, de az 
egyetemes egyház nevében csak 
1686-ban XI. Ince pápa nyilvání-
totta szentté. A pápa akkor elren-
delte, hogy Buda vára törököktől 
való visszafoglalásának évforduló-
ján az egész katolikus világ éven-
te emlékezzen meg Szent István 
ünnepéről, amelyet az egyetemes 
egyház augusztus 16-án tart

Ma egyre inkább Szent István 
szellemére van szükségünk, hogy 
elveink ősereje üde, friss életet 
váltson ki belőlünk. Ha megma-
rad a magyarság, Szent István-i 
úton, akkor a jövő nemzedékek is 
békésen fognak élni ezen a földön, 
mint szabad emberek egy új euró-
pai közösségben.

Kelemen Mihályné

n Augusztus 24. emlékezetes nap 
volt a nyírteleki görög katolikusok 
életében. Szomorkás esős napnak 
indult az a vasárnap, de a liturgia 
végére kisütött a nap s méltóan 
fejezhettük be először keresztszen-
teléssel, majd azt követően körme-
nettel a Szent István tiszteletére 
elnevezett templom kertjében s a 
mellette lévő utcában a búcsút.

Számos szép és felemelő pillana-
ta volt a szertartásnak .  Magasztos 
érzés  volt, amikor a régi és új egy-
házközségi képviselők bevonultak: 
az újak esküt tettek, a régiek oda-
adó  munkáját pedig – hálát adva a 
jóságos Isten kegyelméért – szere-
tettel köszönte meg Gánicz Endre 
parókus.

Néhányan már évtizedek óta 
szolgálják közösségüket példaérté-
kű kitartással, odafigyeléssel, tisz-
telettel s kellő alázattal. Munkájuk 

elismerése s megbecsülése jeléül 
tiszteletbeli taggá vált többek kö-
zött: Orha János, Bócsi József, Fa-
zekas József, Sipos Istvánné,Zelei 
József, Chrenkó István, Gerják Pál.

További életükhöz  és munkájuk-
hoz jó egészséget kívánunk!

Horváth-Bócsi Irén

Tiszteletbeli tagok lettek

Édesapám Bócsi József és Han-
na lányom

A Ny-Sz-Sz-K csapata is képvi-
selte magát az augusztus 20-i 
„Ízek utcája” rendezvényen. 

n Miközben a vörösboros marhagu-
lyás rotyogott a bográcsban, addig 
a vendégek éhségűzőnek különbö-
ző kenyérkockákat kóstolhattak. 
Nagy népszerűségnek örvendett a 
kurkumás-hagymás, a lazackrémes 
és a bazsalikomos camamber saj-
tos falatka. Az édesszájúak aszalt 
almakarikával, meggy- és ősziba-
rackszörppel olthatták ez irányú 
vágyaikat. A gulyás kóstolását tü-
relmetlenül váróknak stresszűző 
nyakmasszázzsal sikerült az ide-
jüket kellemesebbé tenni. A főzés 
az Önkormányzat által elnyert 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0022 szá-
mú „Egy város az emberért” című 
pályázat toborzója is volt egyben, 
ahol is a vendégek személyesen és 
szórólapok segítségével kaphattak 
további információt a projekttel 
kapcsolatban. Bővebb információ 
a 42/525-036-os telefonszámon 
érhető el.

n Az idén is megrendeztük a 
Nyirteleki Idősek otthonában az 
augusztus 20-i rendezvényünket. 
Családias hangulatban szabadtéri 
főzéssel egybekötve töltöttek el egy 
kellemes délutánt Nyírtelek város 
idős korú lakosai . A rendezvényün-
kön az új kenyeret idén is Magyar 
László polgármester úr szelte meg.

Kenyérünnep 
az időseknél

Gulyáskóstoló

Augusztus 20., jegyzet
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n Nincs ez másképp, ha egy telepü-
lés találkozik „testvéreivel, rokonai-
val, barátaival.” Nyírtelek lassan egy 
évtizede ápolja kapcsolatait három 
külhoni településsel. Az Ukrajnában 
fekvő Berekrákossal, a „testvérek-
kel”, hisz a település majd negyede 
magyar ajkú. A lengyel Grybów-val, 
a „rokonokkal”, hisz sok száz éves, 
és mély a lengyel-magyar barátság. 
Valamint a szlovákiai Nagysárossal 
(Vel’ky Šariš), a „barátokkal”, hisz a 
teljességgel szlovákok lakta város la-
kóit már nyugodtan így nevezhetjük.

Amikor 4 éve Magyar László pol-
gármester úrtól képviselői munkám 
mellé megkaptam feladatként, hogy 
legyek a testvérvárosi kapcsolatok 
felelőse, örömmel vállaltam. Nem ál-
lítom, hogy Nyírteleken ez a legfonto-
sabb kérdés, de ahogy az egyes csalá-
dok esetében is, a „teljes élet” része. 
Próbáltam megvalósítani „település 
szinten”, amit mi mindnyájan „házi-
gazda szinten” megteszünk.

Közvetlen kapcsolat
Az önkormányzatok és vezetőik között 
már korábban kialakult a közvetlen 
viszony. „Milyen pénzügyi alapok se-
gítségével érte el Grybów a városköz-
pont rekonstrukcióját? Hogyan kezeli 
Nagysáros a roma kisebbség kérdését? 
Milyen közös határokon átnyúló tu-
risztikai projektbe kíván bevonni 
minket Beregrákos? Hogyan tudunk 
közös történelmünknek méltó emlé-
ket állítani?” A Varjúlaposi emlékhely 
márványtáblái nem jöttek volna létre, 
ha nincs közös akarat, mely a megol-

dáshoz vezet. Higgyék el, tapaszta-
latokat adhatunk át és tanulhatunk 
egymástól.  

Örömmel láttam a polgármesterek 
közötti jó viszonyt, de meggyőző-
désem, hogy a kapcsolatokat a tár-
sadalom más szintjein is szükséges 
kialakítani. Az iskolák közötti együtt-
működést nagyon fontosnak tartom 
és örömmel mondhatom, hogy a 
legsikeresebb munka ezen a terüle-
ten zajlik. Számos sportversenyen, 
rajzkiállításon, bemutatón vehettek 
részt diákjaink a testvérvárosokban. 
Öröm nézni, ahogy a diákjaink büsz-
kén feszítenek a nemzetiszín lobogó 
és a „Nyírtelek – Mad’arsko” feliratú 
tábla mögött. Igen, ők akkor valóban 
a „Nyírtelekieket”, és a „Magyaro-
kat” képviselik. Tucatnyi tehetséges, 
ám nehéz körülmények között élő 
gyerek jutott el így a határon túlra, 
akik hasonló élményben talán nem is 
reménykedhettek. Ezeken a progra-
mokon résztvevő, kitárt szívű fiatalok 
maguk tapasztalhatták a szeretetet, 
a barátságot, amivel a másik nemzet 
fiai fogadták őket. Őket már nem fogja 

manipulálni néhány szélsőséges esz-
me, vagy az olykor megtévedt nagy-
politika. Ők tudják, hisz tapasztalták, 
hogy mi az igaz. Természetesen ezzel 
tisztában van Urbinné Borbély Szilvia 
igazgatónő is, aki minden lehetséges 
együttműködést támogat a gyerekek 
érdekében. A programokban való 
sikeres részvétel mögött Nyírteleki 
Általános Iskola tanárai állnak szakér-
telmükkel, lelkesedésükkel.

Megtalálni a kapcsolatot
Grybów és Nagysáros szinte teljes 
mértékben római katolikus és a vallá-
sát gyakorló közösség. Kiss Tibor atya 
többször kapott meghívást e váro-
sokba. A grybówi bazilika avatásának 
felemelő ünnepségén a lengyelországi 
pápai nuncius társaságában lévő plé-
bánosunkra büszkén tekintettünk. 
Lengyel barátaink viszont még ennél 
is büszkébbek voltak, amikor később 
Tibor atya vezetésével 50 nyírteleki 
hívő zarándokolt el az újdonsült ba-
zilikába.

A civil szervezetek közötti kapcso-
latok kialakítása bizonyult a legnehe-

Testvér, város, testvérváros
Minden családról elmondható, hogy testvéreit, rokonait, ba-
rátait időnként vendégül látja. Ilyenkor kicsinosítják egy kicsit 
a házat, a gazdasszonyok finom étkekkel készülnek, a ház ura 
előveszi legjobb pálinkáját, azaz kifejezve szeretetüket, készül-
nek a vendégek fogadására. Mikor megérkeznek a vendégek, 
szívesen folyik a beszéd arról, hogy kinek hogy is van mostaná-
ban a sorsa, kit milyen öröm, bánat ért. A vendéglátók büszkén 
mutatják meg, hogy kibővítették a házat, új bútort vettek, vagy 
a házi kertben gyönyörű paradicsomok teremtek. Aztán, amikor 
véget ért a vendégség – legyünk őszinték – büszkék vagyunk 
egy kicsit magunkra, hogy micsoda nagyszerű házigazdák 
voltunk, és szívesen viszonozzuk a vendégeink meghívását 
alkalomadtán.
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Testvér, város, testvérváros
zebb diónak. Hiába a jó szándék, néha 
nehéz megtalálni a kapcsolódási pon-
tot és még nehezebb a közös nyelvet. 
Bizony három szláv nyelvű testvérte-
lepülésünk mindegyike beszél a saját 
nyelvén, a másik kettő pedig érti. Min-
ket magyarokat ebből a könnyű kom-
munikációból kirekeszt a finnugor 
nyelvünk. Talán ezért is alakult úgy, 
hogy hagyományőrző táncegyüttese-
ink kaptak több meghívást vendégsze-
replésre. Ugyan ők „magyarul” táncol-
tak ott is, de a szlávok nyelv nélkül is 
értették a csárdás nemességét, elegan-
ciáját. Nem adom fel a törekvésemet, 
hogy a nyírteleki civil élet többi kép-
viselőit is összeismertessem a hasonló 
külhoni szervezetekkel.

A szakmai kapcsolatokat illetően 
komoly együttműködés van a látha-
táron a Nyírteleki Általános Iskola 
és a lengyelországi Grybów hasonló 
oktatási intézmény között az Euró-
pai Unió Erasmus Plus programjának 
keretei között. Szlovákiából magas 
szintű szakmai érdeklődés mutatko-
zik a nyírteleki Kedvesház pedagógiai 
programja iránt. Saját szakterülete-
met tekintve a lengyel testvérváros 
háziorvosaival kerültünk közeli kap-
csolatba. 

Visszatérnek újra
A kapcsolatok „legalsóbb szintje” 
a közvetlen emberi kapcsolat. Ha 
sikerül átlépni a nyelvi korlátokon, 
azonnal kedves barátokra lelünk. 
Legjobb példa erre, amikor a nyírte-
leki gyerek a nyelvórákon tanultak-
kal azonnal vidám ismerkedésbe, 
közös témákba, facebook címek 
cseréjébe kezdenek a határon túli 
diákokkal. A korábban már város-
napokon járt külföldi vendégeink 
közül soktucatnyian térnek vissza 
erre a vidékre testvérvárosainkból, 
mint turisták. Kedvelik Nyíregyhá-
zán a Sóstó nyújtotta kikapcsolódá-
si lehetőségeket. Közben átautózva 
Nyírteleken meg-megállva mutatják 
utastársaiknak, „Látjátok, ez a mi 
magyar testvérvárosunk! Ebben az 

épületben van a bál. Ennél a temp-
lomnál a búcsú. Ez itt az iskola, ez 
pedig a nagyszerű koncerteknek he-
lyet adó sportpálya.  E városkában 
fogadnak minket a nyírtelekiek az-
zal a nagy-nagy szeretettel, amiről 
odahaza már sokat meséltem.” Még 
az is lehet, hogy közben vásárolnak 
két-három dinnyét is…

Idén is vendégül láttuk a város-
napokon testvéreinket, rokona-
inkat, barátainkat Beregrákosról, 
Grybówból és Nagysárosról. Pén-
teken képviselőik részt vettek az 
ünnepi képviselő-testületi ülésen, 
majd tisztelegtek a Varjúlaposi 
emlékhelynél. Este az Anna-bálon 
nagyszerűen szórakoztak. Remé-
lem a nyírteleki közönség körében 
is népszerű volt a „Szívek táncá-
nak” nevezett párperces program. 
Ekkor minden szláv vendég egy-
egy magyar bálozóval táncolt. Így a 
zene és a ritmus adta lehetőséggel 
sikerült egy rövid időre ledönteni a 
nyelvi különbözőség okozta falat. 
A bálon vendégeink megválasztot-
ták saját nemzetük legszebbjeit. 
Nagysárosról Simona Perečinská, 
Beregrákosról Tatjána Kostura, míg 
Grybówból Alicja Rejowska érde-
melte ki e megtisztelő címet. Más-
nap szinte hiánytalanul vettek részt 
a Szent Anna búcsún. Ezt követően 
kirándulásra indultunk. Monokon 
meglátogatták Kossuth Lajos szü-
lőházát, majd Szerencsen a szépen 
felújított Rákóczi-várat és a várker-
tet csodálták meg. Ezt követően 
Tolcsván, a gyönyörű Oremus pin-
cészet patinás pincéjében ismerked-
tek az aszúkészítéssel és kóstolták 
meg a finom nedűket. Közben talán 
megértették, hogy Tokaj szőlővesz-
szei miért is kerültek be legszentebb 
versünkbe, a Himnuszba. Visszaér-
kezve Nyírtelekre, bekapcsolódtak 
a sportpályán zajló programokba. 
Körükben is nagy sikert arattak 
„Neotonék”, hisz annak idején a 
határon túl is játszották slágereiket. 
Vasárnap miután részt vettek a fel-
újított óvoda átadó ünnepségén, a 
kihagyhatatlan sóstói fürdőzés kö-
vetkezett. A háromnapos program 
szervezésében oroszlánrészt vállalt 
dr. Takács Anikó. Lebonyolításában 
fáradhatatlan segítséget nyújtott 
Deák Zoltán, Hadas Attila és Komor 
Szilárd. Vasárnap este hét óra volt 
már, amikor láttuk, hogy a hazafelé 
tartó lengyelek autóbusza még meg-
állt Nyírteleken dinnyét vásárolni… 

Dr. Kerényi Attila 
önkormányzati képviselő
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Hosszú és eredményekben 
gazdag pályafutás után 
most a gimnáziumból is 
nyugdíjba ment Kovács 
István. Eredményei, a peda-
gógusi pályán töltött ideje, 
a tanulókhoz, a kollégákhoz 
való viszonya alapján mél-
tán büszke ”Pista bácsijára” 
Nyírtelek. 

n Kovács István 1942. május 29-én 
születtet Jánkmajtis községben. Az 
általános iskolát Fehérgyarmaton 
végezte. 1956 szeptemberében irat-
kozott be a Nyíregyházi Tanítóképző 
Intézetbe, ahol 1960-ban érettségi-
zett. Gyakorló éveit a Nagycserkesz 
Halmos-Debrőbokori kisiskolában 
töltötte. 1961. július 1-jén képesítő 
vizsgát tett, megszerezte a tanítói 
oklevelet. A tanulást nem hagyta 
abba, 1962 szeptemberében - sikeres 
felvételi után - a Nyíregyházi Bes-
senyei György Tanárképző Főiskola 
biológia-mezőgazdasági ismeretek 
és gyakorlatok szakos hallgatója lett. 
1966-ban megszerezte általános isko-
lai tanári oklevelét. Közben 1964-től 
1970-ig tanított Halmos-Debrőben, 
összevont osztályokban. Ezen idő-
szak alatt tagiskola-vezetőként is 
irányított.  

Szép feladat
1964-ben nősült. 1965-ben született 
meg fiúgyermekük, 1969-ben pedig 
lányuk. 

1971-tól már a Nagycserkeszi Ál-
talános Iskolában kezdett dolgozni, 
ahol igazgatóhelyettesnek válasz-
tották. Ezt a tisztséget 1977 júliusáig 
töltötte be. Az 1977/78-as tanévtől 
igazgató lett. Majd 1978. szeptember 
1-jétől kinevezést nyert a Nyíregyhá-
zi Járási Hivatal Művelődésügyi Osz-
tályára, ahol általános tanulmányi 
felügyelőként tevékenykedett 1983. 

augusztus 31-ig. Volt technika szakos 
szakfelügyelő is. 1984. január 1-től ki-
nevezést kapott a Szabolcs- Szatmár-
Bereg megyei Művelődési Osztályra 
általános felügyelői munkakörbe. Fő 
feladata volt a megye oktatási intéz-
ményeinek, a gyermek-és ifjúságvé-
delmi munkának a segítése, koordi-
nálása, ellenőrzése.  Hozzá tartozott 
a megye nevelőotthonainak 
a felügyelete, segítése, 
irányítása is. Közben a 
családja is elkötelezte 
magát a gyermekvé-
delmi munka nagysze-
rű és szép feladataival.  
Felesége a Gyermek-és 
Ifjúságvédő Intézet fő-
előadója volt, lányuk 
ugyanott nevelőszülő- 
tanácsadó lett a főiskola 
szociális munkás szaká-
nak elvégzését követően.

Bekapcsolódtam  
a közéletbe
1991-ben újabb fordulat 
állt be az életében. Si-
keresen megpályázta 
a Nyírteleki 2. Sz. 
Általános Iskola 
igazgatói állá-
sát. Az igazga-
tói munka-
kört két és 
fél cikluson 
keresztül fo-
lyamatosan 
2004. június 
30-ig töltötte be. 

Vezetői tevé-
kenysége alatt 
lett a 2. számú iskolából Herman 
Ottó Általános Iskola. Megkapták a 
kiváló nevelői közösség munkáért a 
Közoktatási Közalapítvány kitüntető 
oklevelet. A megyében elsők között 
építették ki az intézményi minőség-
biztosítási rendszert.

Nyírteleki lakosként részt vett a 
nagyközségi, majd a városi közélet-
ben, mint önkormányzati képvise-
lő. Az oktatási bizottság elnöke volt 
nyolc éven keresztül. 2004. június 
1-jén lett nyugdíjas. 

A pedagógus 
szakmával máig 
szoros kapcso-
latban állt. 
Tagintézmény-
vezetőként dol-
gozott a SZIL-
TOP. Nonprofit 

Oktatási Kft. által fenntartott és 
bérelt Kölcsey Ferenc Gimnázium 
Nyírteleki Tagintézményében. 2000 
óta szervezte a középfokú felnőtt-
képzést Nyírteleken. Ez idő alatt 291 
felnőtt szerezhetett érettségi bizo-
nyítványt. Kiváló szakmai gimnáziu-
mi tanári kart érezhetett maga körül, 
akik a nyíregyházi középiskolákból 
jártak ki tanítani, akik elkötelezettek 
voltak a felnőttek képzése iránt.   

Munkáját mindig önzetlenül segí-
tette a családja. 

Hangos elismerések
Felesége nyugdíjas, lányuk a főisko-
la elvégzése után az említett GYIVI-
ben, s annak utótagintézményében, 
a Megyei Gyermekvédelmi Központ-
ban gyámi tanácsadó. Fiúk a Nyírte-
leki Arzenál Rt. dolgozója.

Kovács István az évtizedek alatt 
számos rangos elismerésben része-
sült. 

Munkájának elismeréseként 1982-
ben és 1987-ben megkapta a Kiváló 
Munkáért, 1989-ben a Kiváló Taná-
csi Munkáért kitüntetést. 1996-ban a 
Megyei Nyelvi Közalapítvány díját és 
az iskolai Herman Ottó-díjat vehet-
te át. 1999-ben kapta meg a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. 
2004-ben a város önkormányzata a 
„Nyírtelekért” kitüntető címet ado-
mányozta számára. 2011-ben pedig 

dr. Jánosi Zoltántól, a 
Nyíregyházi Főiskola 
rektorától vette át 
aranydiplomáját.  

„A pályámon eltöl-
tött éveket sikeresnek 
tudhatom, s köszön-

hetem a sorsnak, 
h o g y 

megélhettem azt a 42 évet, melyet 
állandó gyermek-, és azt a 10 évet, 
amit pedig felnőtt mosolyban tölthet-
tem, feledve a nehézségeket”- vallott 
Kovács István. „Az unokákkal való 
foglalkozás tölti majd ki mindennap-
jaimat a családban felmerülő hét-
köznapi feladatokkal, tennivalókkal 
kiegészülve. Egészségünk megőrzése, 
ápolása is fontos.” – folytatta, majd 
a jelenlegi nyírteleki oktatásról ér-
deklődtem tőle. „Úgy tapasztalom, 
jó kezekben van a nyírteleki oktatás, 
hisz elkötelezett, szakmailag hoz-
záértő vezetőkkel és nevelőtestületi 
közösséggel találkozhatunk, egy igen 
otthonos belső és külső környezettel 
rendelkező intézményben, ahol fenn-
tartható a fejlődés” – értékelt elisme-
rően.     

Pista bácsi egy Révai idézettel 
üzent kollégáinak, tanítványainak. 
„Most már elvonulhatok, utódaimra 
hagyva a munkát és a vele járó köte-
lességeket, hogy tovább tartsák fent és 
gondozzák, védjék, ápolják a közösen 
megteremtett értékeinket.”           

A Nyírteleki Újság szerkesztősége 
(a korábbi és jelenlegi tanítványok, 
munkatársak, kollégák nevében) 
szívből gratulál a kiváló pályafutás-
hoz, további jó egészséget kívánva 
„mindenki Pista bácsijának”! 

Fintor Gábor 
kulturális vezető

Igazgató, aranydiplomás,  
Nyírtelekért kitüntetett

Névjegy

Név: Kovács István  
Foglalkozása: Tagintézmény-ve-
zető (2014-ig) 
Kitüntetései:  
1982 és 1987- Kiváló Munkáért  
1989- Kiváló Tanácsi Munkáért 
kitüntetés 
1996- Megyei Nyelvi Közalapítvá-
nyi és Herman Ottó-díj 
1999- Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkereszt 
2004- „Nyírtelekért” kitüntetés
2011- Aranydiploma 

Érettségizők köszöntése
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n A Nyírteleki Református Egy-
házközség június 23-27. között 
gyermekhetet tartott, melyen 23 
gyermek mellett körülbelül 10 fel-
nőtt segítő vett részt. Játék, krea-
tív foglalkozás, éneklés, történet 

eljátszása mellett tízórait és ebé-
det is kaptak a gyermekek. A hét 
zárásaként a vasárnapi istentiszte-
leten a gyermekek egy történetet 
játszottak el és énekeltek a gyüle-
kezetnek. 

Gyermekhét a 
gyülekezetben

Örökségünk a levéltárban
n A Magyar Nemzeti Levéltár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Levéltára és a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Hon-
ismereti Egyesület augusztus 
25-én, a Múltról mindenkinek 
sorozat keretében megrendezte

HELYTÖRTÉNETI SZAKMAI 
NAPJÁT a levéltár kutatóter-
mében. A délutáni program ke-
retében Helytörténeti kutatás, 
helytörténetírás témakörben 
Dankó Mihály előadást tartott a 
városunkban megjelent –„Örök-
ségünk” sorozat keretében – 

dankóbokori és varjúlaposi ki-
adványról.

Guzsalyas néptánctábor

n Egy élményekben gazdag he-
tet töltöttünk el, mi a „Guzsalyas 
Néptánc és Hagyományőrző 
Egyesület” gyerek tagjai, július 
14. és 18. között, hétfőtől pén-
tekig a napközis táborunkban, 
az egyesület Szent István utca 
végén lévő székhelyén.

Délelőtt táncoltunk, délután 
pedig kézműves foglalkozáso-
kat tartottunk. Sokat játszot-
tunk és nevettünk. A reggeli és 
az uzsonna friss péksütemény 
volt, az ebédet a szülők készí-
tették, mindennap más család. 
Köszönjük nekik a finomabbnál 
finomabb ételeket.

A tábor utolsó napján, pén-
teken délután egy rövid elő-
adásban megmutattuk a szüle-
inknek, nagyszüleinknek, hogy 
mennyit fejlődött a tánctudá-
sunk az 5 nap alatt. Ezután sza-
lonnasütéssel zártuk a hetet.

Köszönjük Barati-Réti Eszter 

táncoktatónak, az egész heti 
lelkes és türelmes hozzá(nk)ál-
lását.

Nem sok idő telt el azóta, 
de már nagyon várjuk a szep-
temberi próbákat a jövő nyári 
napközis tábort is. Még több 
kép a táborról a Facebook-on, 
https://www.facebook.com/
GuzsalyasNeptancEgyesulet 

Gyere Te is táncolj velünk! 
Próbák szerdánként 17:30 és 
19:30 között a Közösségi Ház-
ban. 

Guzsalyas gyerektáncosai

n A Nyírteleki Református Egyház-
község szervezésében augusztus 
2-án 39 fővel kirándulni mentünk. 
Gönc, Vizsoly, és a Boldogkői vár 
megtekintése mellett egy kis falut, 
Göncruszkát is meglátogattuk. 

Ezen a helyen egy élvezetes 
élménybeszámolóban azt hallgat-
hattuk meg, hogy egy elnéptele-
nedő falu hogyan képes újjászer-

vezni közösségi életét. Láthattuk, 
hogy az elnéptelenedés miatt be-
zárt iskolát hogyan sikerült újra-
indítani, és a környék legvonzóbb 
intézményévé fejleszteni. 

Az ott tapasztalt lelki erő min-
ket feltöltött, és lendületet adott 
ahhoz, hogy egyre többet tegyünk 
közösségeinkért és így települé-
sünkért is.

Lelkierőt adó kirándulás
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Egy nyári evangélikus konferen-
cia folytatásaként vettünk részt 
augusztus 20-án - a nemzet ün-
nepén – a Nyírteleki Filadelfia 
Gyülekezet házában a helyi Éb-
redési Konferencián. Délelőtt 10 
órától gyülekeztünk, és délután 
4 órakor hosszas beszélgetések 
közepette búcsúztunk.

n A napot a helyi lelkész, Györfi Mihály 
indította egy bevezetővel, imádsággal. 

A kezdő alkalom egy igehirdetés 
– áhítat volt, ami alapját adta két fó-
rumbeszélgetésnek. Ezt az áhítatot 
Bozorády András nyíregyházi evangé-
likus lelkész tartotta.

„Én vagyok az élő kenyér” – mondta 
Jézus. MI is az a kenyér? Alapélelmi-
szer. Főtáplálék. Nem desszert. Mikor 
megkérdezik tőled, kicsoda Jézus az 
éltedben, mit válaszolsz? Az életet 
mentő kenyér? Vagy csak a betegsé-
ged, problémád akarod átadni neki? 
Eltudod-e mondani neki, hogy itt az 
életem. A munkám. A családom. A 
pénzem. Nem csak desszertként nézel 
Istenre? Jézus vissza fog jönni! Addig 
az embereket bízta meg, hogy munkál-
kodjanak a világban. Törődsz te a csa-
ládoddal? Imádkozol a gyerekeiddel? 
Elmondtad már nekik, kicsoda Isten; 
kicsoda Jézus? Ezek a  fontos kérdések 
adtak alapot a két lelkész által vezetett 
fórumbeszélgetésre.

Ebédidőben gulyásleves, sütemény 
és gyümölcs mellett lehetőség adó-
dott beszélgetésekre, ismerkedésre, 
könyvvásárlásra és –bemutatóra, és 
találkozni a gyerekekkel, akik egész 
nap a számukra szervezett programon 
vettek részt. Mikor mindenki jóllakott, 
néhány bizonyságtétel, élettapasztalat 
hangzott el, többek közt a görögszállási 
cigányok beszámolója arról, hogy szer-
biai cigányok közt jártak. Szolgáltak 
a kisvárdai és  a helyi asszonyok is. A 
bizonyságtételek, emberek Isten általi 
vezetettségének bizonyítékai után el-
érkezett a záró alkalom, melyet Adámi 
László, nyíregyházi lelkész tartott.

Mindig van ok hálaadásra 
„Kérjetek, és adatik!” Ebben a fel-
szólításban nem hangzik el az, hogy 
amit kérsz, megkapod. Sem az, hogy 
mit kérj. Legyetek hálaadók az imád-
ságban. Mindig van ok a hálaadásra, 
hiszen Isten az ő egyetlen fiát adta ér-
tünk. És vele együtt miénk az Élet. Nél-
küle pedig nem marad semmink! Az 
igehirdetés fő gondolata, hogy a Krisz-
tussal élt élet lehet teljes. Mindenki Is-
tenre szomjazik, Rá vágyik. Még az is, 
aki ezzel nincs tisztában.

A nap egy igen fontos pontja volt 
egy testvérpár megkeresztelése. Ezt a 
részt a 3 lelkész együtt végezte. A bib-
liai vers, ami ekkor elhangzott: „Veled 
azonban szövetségre lépek, menj be a 
bárkába családoddal együtt!” – hang-
zott a keresztelési ige. A bárka = mene-
dék. menedék, ami megmentette Noét 
és családját. A mi Bárkánk Krisztus, aki 
megmenti a mi elveszett életünket. 

A keresztelő után közös úrvacsorán 
vehettünk részt. Krisztusért lehettünk 

közösségben Vele és egymással. Vele, 
aki így szólt: „Jöjj hozzám, jöjj el! Bűn-
terhelt szívedet add nékem át!” Hiszen: 
„Ő, a Bíró halt meg önmaga értünk, 
S immár az üdvösség miénk lehet. … 
Vége a rabságnak, száll a madár!”

Ha szeretné meghallgatni az al-
kalmakat: filadelfia. lutheran.hu/
hang28.html vagy megnézni a ké-
peket: http://filadelfia.lutheran.hu/
kepek/14aug20/14aug20.htm

KGyV

Ébresztő! Jó reggelt!

Gyermekek az Anna-napi vigasságon
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Egy nyári evangélikus konferen-
cia folytatásaként vettünk részt 
augusztus 20-án - a nemzet ün-
nepén – a Nyírteleki Filadelfia 
Gyülekezet házában a helyi Éb-
redési Konferencián. Délelőtt 10 
órától gyülekeztünk, és délután 
4 órakor hosszas beszélgetések 
közepette búcsúztunk.

n A napot a helyi lelkész, Györfi Mihály 
indította egy bevezetővel, imádsággal. 

A kezdő alkalom egy igehirdetés 
– áhítat volt, ami alapját adta két fó-
rumbeszélgetésnek. Ezt az áhítatot 
Bozorády András nyíregyházi evangé-
likus lelkész tartotta.

„Én vagyok az élő kenyér” – mondta 
Jézus. MI is az a kenyér? Alapélelmi-
szer. Főtáplálék. Nem desszert. Mikor 
megkérdezik tőled, kicsoda Jézus az 
éltedben, mit válaszolsz? Az életet 
mentő kenyér? Vagy csak a betegsé-
ged, problémád akarod átadni neki? 
Eltudod-e mondani neki, hogy itt az 
életem. A munkám. A családom. A 
pénzem. Nem csak desszertként nézel 
Istenre? Jézus vissza fog jönni! Addig 
az embereket bízta meg, hogy munkál-
kodjanak a világban. Törődsz te a csa-
ládoddal? Imádkozol a gyerekeiddel? 
Elmondtad már nekik, kicsoda Isten; 
kicsoda Jézus? Ezek a  fontos kérdések 
adtak alapot a két lelkész által vezetett 
fórumbeszélgetésre.

Ebédidőben gulyásleves, sütemény 
és gyümölcs mellett lehetőség adó-
dott beszélgetésekre, ismerkedésre, 
könyvvásárlásra és –bemutatóra, és 
találkozni a gyerekekkel, akik egész 
nap a számukra szervezett programon 
vettek részt. Mikor mindenki jóllakott, 
néhány bizonyságtétel, élettapasztalat 
hangzott el, többek közt a görögszállási 
cigányok beszámolója arról, hogy szer-
biai cigányok közt jártak. Szolgáltak 
a kisvárdai és  a helyi asszonyok is. A 
bizonyságtételek, emberek Isten általi 
vezetettségének bizonyítékai után el-
érkezett a záró alkalom, melyet Adámi 
László, nyíregyházi lelkész tartott.

Mindig van ok hálaadásra 
„Kérjetek, és adatik!” Ebben a fel-
szólításban nem hangzik el az, hogy 
amit kérsz, megkapod. Sem az, hogy 
mit kérj. Legyetek hálaadók az imád-
ságban. Mindig van ok a hálaadásra, 
hiszen Isten az ő egyetlen fiát adta ér-
tünk. És vele együtt miénk az Élet. Nél-
küle pedig nem marad semmink! Az 
igehirdetés fő gondolata, hogy a Krisz-
tussal élt élet lehet teljes. Mindenki Is-
tenre szomjazik, Rá vágyik. Még az is, 
aki ezzel nincs tisztában.

A nap egy igen fontos pontja volt 
egy testvérpár megkeresztelése. Ezt a 
részt a 3 lelkész együtt végezte. A bib-
liai vers, ami ekkor elhangzott: „Veled 
azonban szövetségre lépek, menj be a 
bárkába családoddal együtt!” – hang-
zott a keresztelési ige. A bárka = mene-
dék. menedék, ami megmentette Noét 
és családját. A mi Bárkánk Krisztus, aki 
megmenti a mi elveszett életünket. 

A keresztelő után közös úrvacsorán 
vehettünk részt. Krisztusért lehettünk 

közösségben Vele és egymással. Vele, 
aki így szólt: „Jöjj hozzám, jöjj el! Bűn-
terhelt szívedet add nékem át!” Hiszen: 
„Ő, a Bíró halt meg önmaga értünk, 
S immár az üdvösség miénk lehet. … 
Vége a rabságnak, száll a madár!”

Ha szeretné meghallgatni az al-
kalmakat: filadelfia. lutheran.hu/
hang28.html vagy megnézni a ké-
peket: http://filadelfia.lutheran.hu/
kepek/14aug20/14aug20.htm

KGyV

Ébresztő! Jó reggelt!

Gyermekek az Anna-napi vigasságon Dr. 
Takács 
Anikó 
rovata Éljünk egészségesen!

A civil szervezet a magyar 
jogban használatos gyűjtő 
fogalom. Olyan szervezet, 
amely független a köz-
igazgatástól, független a 
katonaságtól-ahogyan a 
Wikipédia is fogalmaz. A ci-
vil szervezetek működéséről 
és támogatásáról a 2011. évi 
CLXXV. törvény rendelkezik.

n Városunkban számos civil szer-
vezet működik. Tiszteletben tart-
va a többi szervezetet, elismer-
ve hasznosságát és fontosságát, 
engedjék meg, hogy kiragadjak 
ezek közül egyet. Azt, amely napi 
kapcsolatban van az egészségügy-
gyel, illetve napi szinten dolgozik 
együtt az egészségügyi szakembe-
rekkel. Segítve a munkánkat, javít-
va betegeink és „egészségeseink”, 
pontosabban valamennyi rászoru-
ló életminőségét.

Gondozás, foglalkoztatás
Az együttműködésünk hivatalo-
san 1998. március 9-én kezdődött. 
Ekkor „Nyírtelek Ápolási Egyesü-
let” néven alapítottuk meg a szer-
vezetet 28 taggal. (Orvosok, ápo-
lók, szociális szférában dolgozók) 
Elsődleges küldetése a hátrányos 
helyzetű csoportok esélyegyenlő-
ségének segítése, egészségmeg-
őrzés, betegségmegelőzés volt. 
Továbbá kiterjedt a szociális tevé-
kenységek, családsegítés, idősko-
rúak gondozása, nevelés-oktatás, 
képességfejlesztés és ismeretter-
jesztést segítő, kulturális tevé-
kenységek területére. 

Elmúlt 28 év. A világ sokat vál-
tozott ez idő alatt. Változtak a 
törvények, változtak az igények, 
változtak a lehetőségek, változott 
a szervezet is.

Mai arculatáról, tevékeny-
ségi köréről, céljairól vezetője, 
Glückmann Pál nyilatkozik újsá-
gunknak:

Az intézmény a működés kez-
dete óta célkitűzéseinek megfele-
lően végzi szolgáltatásait a fogya-
tékkal élők számára, melyek közül 
a legfontosabbak, hogy olyan gon-
dozási, foglalkoztatási tevékeny-
séget nyújtson, melynek során a 
hiányzó vagy csak korlátozottan 

meglévő testi-szellemi funkciók 
javításra kerüljenek, ezzel is segít-
ve, alkalmassá téve őket az önálló, 
vagy részben önálló életvitelre, va-
lamint a társadalmi reintegrációra.

Megtalálni a kapcsolatot
A Nyírteleki Civil Koordinációs 
és Szociális Szolgáltató Egyesület 
fenntartásában 2004 óta működik a 
Fogyatékos Személyek Nappali in-
tézmény és Támogató Szolgálata.

A támogató szolgáltatásunk 
valamennyi fogyatékossági cso-
portba tartozó súlyosan fogya-
tékos csoportra kiterjed,a házi-
orvos javaslatának figyelembe 
vételével,illetve a fogyatékosság 
igazolásával.

Legfontosabb szolgáltatásaink: 
Személyszállítás: orvosi keze-

lésre, vizsgálatra, hivatalos ügyek 
intézése stb.,

Házi gondozás: fürdetés, gyógy-
szerek beadása, mentális gondo-
zás stb.

Az egyesület életében óriási 
áttörést jelentett az intézményi 
épület 2010-es bővítése, amely így 
432 négyzetméteressé vált. Meg-
nyílt a lehetőség, hogy nemcsak a 
fogyatékkal élők kapjanak minél 
komplexebb és magasabb szintű 
ellátást, hanem elindulhatott a la-
kosság részére történő szolgálta-
tások kínálata is, hiszen új korsze-
rű, egészségügyi, és sportoláshoz 
(fitnesz) használható és igénybe 
vehető eszközök, berendezések 
kerültek beszerzésre.

A támogatók bevonása
Természetesen a mai világunkban 
elvárás a fejlesztés, a megújulás 
folyamatossága az élet minden 
területén, így mi is újabb célokat 

tűzünk ki magunk elé, melyek a 
következők.

A nappali intézmény tekinte-
tében: az idősebb klienseinknek 
mentális gondozásuk érdekében 
tovább kell bővítenünk foglalko-
zásainkat, programjainkat, napi, 
heti és havi szinten egyaránt. Az 
autizmusban szenvedő fiatalok és 
a halmozottan fogyatékkal élők 
részére gyógypedagógiai fejleszté-
seket, esetlegesen mozgásterápiás 
foglalkozásokat fogunk tartani. 
Természetesen a fenti terveink 
eléréséhez támogatók bevonására 
lesz szükség, hiszen a programok 
bővítése, a fejlesztő eszközök be-
szerzése anyagi forrásokat igényel-
nek, melynek megszerzésében a 
vezetők mellett az egész egyesüle-
ti tagság segítségére is számítunk.

A támogató szolgálat szállítási 
kapacitásának, bővítésének érde-
kében be kívánjuk állítani az egye-
sület másik gépkocsiját, ennek 
engedélyezésére az eljárást meg-
indítottuk. Terveink között szere-
pel a mikrobusz cseréje is, ezért a 
pályázati lehetőségek figyelemmel 
kísérése kiemelt feladat.

A lakosság szolgálatában
A lakosságnak nyújtható szolgál-
tatások területén sok a tenniva-
lónk, hiszen amilyen kiváló lehe-
tőségeket kínálunk, ahhoz képest 
az igénybe vevők aránya csekély. 
Sokszor elemeztük már ezek oka-
it és arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy két fő ok lehetséges. Az 
egyik, hogy a város elhelyezkedé-
sét figyelembe véve nem központi 
helyen található a Civil Centrum. 
A másik, hogy még mindig nin-
csenek kellően tájékoztatva (és 
tájékozódva) az igénybe vehető 
lehetőségekről és az egészséges 
életmód és a rendszeres testmoz-
gás fontosságáról.

Ezért nagyszabású figyelemfel-
keltő, tájékoztató anyagok kiadá-
sát, média-megjelenéseket terve-
zünk, emellett előadássorozatokat 
szervezünk az egészségmegőrzés 
lehetőségeiről, módjairól.

Így kívánunk a lakosság mentá-
lis állapotán javítani, és bízunk ab-
ban, hogy sikerül fizikai állapotuk-
ban is pozitív változásokat elérni 
így életmódjukat is tartalommal 
megtölteni. 

Láthatjuk, hogy az elmúlt évek 
alatt e civil szervezet tevékenységi 
köreiben, tartalmában, létszámá-
ban és tárgyi feltételeiben jelen-
tősen gazdagodott. Úgy érzem, 
ennek a töretlen fejlődésnek az 
alapja a lelkesedés, a lendületes 
munka ötvözve a szakértelemmel, 
a pályázati lehetőségek kiaknázá-
sa, az együttműködés a város ve-
zetőivel, lakosaival, szoros mun-
kakapcsolat az egészségüggyel. 

Karöltve a civilekkel 
egy emberöltőn át
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E sorok írásáig (augusztus 
vége) három mérkőzést 
játszott le a Nyírteleki ÁMK 
DSE megyei harmadosz-
tályú labdarúgó csapata a 
2014/2015-ös szezonban. 

n A 2:1-re elveszített (itthoni) kupa-
találkozóról már előző számunk-
ban olvashattak. A folytatásban 
már a bajnokságban kellett helyt 
állniuk a „nyírteleki fiúknak”, akik 
először hazai környezetben 6:2-re, 
majd idegenben 2:1-re kaptak ki. 
Az eredmények olvasása közben 
hajlamos legyinteni egyet az em-
ber, de érdemes a dolgok mögé is 
nézni.

Általános vélemény a magyar 
labdarúgásról hogy lassú, álló, 
unalmas a játék, hogy nem teszik 
ki szívüket-lelküket a focisták 
(lásd Románia-Magyarország 3:0), 
a legmagasabb (NB1-es) osztályban 
is alacsony nézőszámról beszélhe-
tünk (talán majd a változtatások: 
új szabályok, stadionépítések 
elmozdítanak minket a holtpont-
ról). Ezek után joggal tehetjük fel 
a kérdést: mit várjunk egy megyei 
harmadosztályú mérkőzéstől?         

A nyírteleki Városi Sportcent-
rumban lejátszott két összecsapást 
(kupameccs és első bajnoki) a hely-
színen tekintettem meg, a közel 
70-80 fős közönséggel, a csapatot 
most is lelkesítő emberekkel, és 
bevallom, meglepődtem. Egyálta-
lán nem unatkoztam, nyílt, őszin-
te, támadó focit játszott az utolsó 
pillanatban (nagy szó már az is, 
hogy sikerült) összeállt a nyírteleki 
csapat. Sőt, mindkétszer mi zörget-
tük meg először az ellenfél hálóját, 
szereztük meg a vezetést. Az első 
bajnoki meccsen minden esélyünk 
megvolt a győzelemre is, de a 2:1-es 
előnynél történt kiállítás megpe-

csételte a sorsunkat. Ugyanakkor 
bíztató, hogy még 10 emberrel is 
ziccereket tudtunk kidolgozni.  

Összességében három mérkőzé-
sen vagyunk túl, igaz mindhárom 
vereséggel záródott, de mindhár-
man vezetést tudtunk szerezni, 
ráadásul a küzdeni tudás, az aka-
rat, a labdarúgás szeretete látszik 
a csapaton, mely szakmailag is jó 
kezekben van, és egyre többen 
támogatják az egyesületet (valaki 
anyagilag, mások egy jó szóval, 
ami legalább annyira fontos). Aki 
Nyírteleken a helyi labdarúgókból 
álló csapatnak szeretne szurkolni, 
azt hiszem (velem együtt), biza-
kodhat a jó folytatásban.

A csapat tagjai: Bertli Gergő, 
Bócsi Gábor, Gyenes Richárd Máté, 
Komor Szilárd, Major Balázs, Márkus 
György, Molnár Tamás, Soós Viktor, 
Szekrényes János, Tornai Richárd, 
Tóth Zoltán, Tuza Viktor, Varga Pé-
ter, Valkó József, Veres Attila Tamás

Játékos-edző: Bodnár Csaba

Bajnoki mérkőzések:
forduló Nyírteleki ÁMK DSE 1. 
- Fiatal Gyémántok 2:6 (félidő-

ben 2:1) (gólszerzőnk: Tornai 
Richárd 3. perc, Valkó József 39. 
perc (11-esből))
forduló Kálmánháza-Nyírteleki 2. 
ÁMK DSE 1:2 (félőidben 1:1) (gól-
szerzőnk: Tuza Viktor 12. perc)     

Előretekintés (hazai mérkőzé-
sek): 6. forduló, szeptember 21. 
(vasárnap 17 óra), Nyírteleki ÁMK 
DSE – Sportegyesület Bashalom . 
8. forduló, október 5. (vasárnap 
17 óra), Nyírteleki ÁMK DSE – 
Tiszalök VSE . 10. forduló, október 
19. (vasárnap 17 óra), Nyírteleki 
ÁMK DSE - Tiszadob SE   

Fintor Gábor
sportújságíró összeállítása 

Az eredmények nem a valós képet mutatják

Ha kerékpáros találkozó, 
akkor Nyírteleki Kerekesek

A Nyírteleki Szabadidő 
SE kerékpárosai 1987 óta 
minden évben tiszteletü-
ket teszik a Túrakerékpá-
rosok Országos Találko-
zóján. 

n Ebben az évben ez a találko-
zó elmaradt, de azok, akik ezt 
évről évre rendezték egy alter-
natív találkozót hoztak össze 
Tiszakécske-Kerekdomb bázis-
sal. A csapat magja június 28-án 
reggel indult „Papó” Jenei Zol-
tán vezetésével. Az első nap fá-
radalmait Tiszacsegén a Termál 
fürdőben pihentük ki. A máso-
dik nap volt a legnehezebb, mert 
több mint 100 kilométeren ke-
resztül a nagy forróság mellett a 
szembeszéllel is kellett küzdeni, 
és „Tiszadzsengát” nagyon ne-
héz volt megtalálni a pusztában. 
Késő délután meg is érkeztünk 
Fegyvernekre, azonban a szállás 
Nagykörűre volt tervezve. Csak-
hogy a komp nem üzemelt. Így 
nehéz helyzetbe kerültünk, de 
élnek még segítőkész, önzetlen 
emberek. 

Lehet jelentkezni
A helyi kultúrház igazgatója sie-
tett segítségünkre és biztosított 
részünkre szállást. Itt szeretnénk 
köszönetet mondani Molnár 
Barna intézményvezető úrnak. 
Reggel kipihenten indultunk 

Kerekdombra. Számtalan helyen 
próbáltunk átkelni a Tiszán, de 
az összes kompot javították vagy 
átépítették. Estére érkeztünk 
meg a szállásra a fantasztiku-
san átépített kerekdombi fürdő 
szomszédságába. Három napot 
töltöttünk itt.  Ellátogattunk 
Lakitelekre, Tiszakécskére és a 
környező nevezetességek meg-
tekintése mellett mindig jutott 
idő baráti beszélgetésekre és 
fürdőzésre. A Nyírteleki Kere-
kesek Klubja tovább öregbítette 
Nyírtelek hírnevét. A csapatunk-
ra jellemző sok nevetés, viccelő-
dés ezúttal sem hiányozott sem 
a táborból, sem az utunk során. 

Július 3-án tábort bontottunk és 
elindultunk haza. Nagyon kelle-
mes és tartalmas 6 napot töltöt-
tünk együtt, mely során már neki 
is kezdtünk terveket szövögetni 
a következő nyárra. Aki kedvet 
kapott a kerékpározáshoz, az je-
lentkezhet Vinnai Zsoltnál a 06-
20-516-3528-as telefonszámon 
vagy a Városi Könyvtárban Sze-
keres József könyvtárosnál.

A következő túrát Jenei Zol-
tán szervezi, melynek célja Haj-
dúnánás Gyógyfürdő, várható 
időpontja 2014. szeptember 06. 
(szombat)

Szekeres József
Nyírteleki Kerekesek Klubja

,,Csak” a  
3. helyen  
végeztünk
n Augusztus 31-én rendezte 
meg a megyei horgászszövet-
ség a tisztségviselői horgász-
versenyét. A hagyományoknak 
megfelelően a tavalyi győztes, 
a Nyírteleki H.E. láthatta ven-
dégül a megye horgászegye-
sületeinek tisztségviselőit 
Tiszavasváriban, a Kacsás hor-
gásztavon. Ezen a versenyen 
a horgászmódszer nem volt 
kitétel, lehetett úszózni és fe-
nekezni egyaránt, de csak egy 
bot és egy horog használata 
volt engedélyezve egyszerre. 
A mérlegelés után a díjátadás 
következett. Az első három 
csapatot jutalmazták, kupákat 
és érmeket kaptak. A Nyírtele-
ki Természetvédő és Sporthor-
gász Egyesület az idén a egy 
grammal lemaradva a 3. he-
lyen végzett. A csapat vezetője 
Dankó Mihály, a tagok: Kovács 
Gábor, Kandala Mihály és Tóth 
Imre volt.
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n Kedves Kertbarátok! Nemrégiben 
kezembe akadt egy könyv. A címe: 
Királytelek története - Kezdetektől 
1952-ig-. Talán sokaknak ismerős a 
cím, hiszen ez a településünk „teljes” 
történetét összefoglaló eddigi egyet-
len kiadvány. Jómagam már számta-
lanszor olvastam, már csak azért is, 
mert óriási segítségemre volt Nyírte-
lek tájtörténetének kutatásában. Va-
lahogy mégis kedvet kaptam, hogy 
ismét belelapozzak. Merthogy ez a 
könyv rólunk, nyírteleki lakosok-
ról szól, a mi történelmünkről, a mi 
történetünkről. Egy történetről, ami 
azóta is íródik… Rögtön az előszóban 
találtam is valami elgondolkodtatót, 
amit az akkori lelkes szerkesztők 
írtak, és amire talán már ők maguk 
sem emlékeznek. Idézném: „…egy 
hiánypótló és egyben lakóhelyün-
ket népszerűsítő mű született most, 
s biztos, hogy nem teljes – a kutatá-
sok tovább folytathatók -. Majd talán 
egyszer a pótlás is megszületik, s a 
következő korszakokat is feldolgoz-
za valaki. A lehetőség nyitva áll…”. 

Településkép
Bizony eltelt már egy pár korszak a 
könyv megjelenése óta. Városunk 
(hol voltunk még akkor város…) 
képe pedig óriásit változott az elmúlt 
időszakban talán gyorsabban, és lát-
ványosabban, mint előtte bármikor. 
És bizony ez is megérdemelne már 
egy újabb feldolgozást. A település- 
és tájtörténet ugyanis nemcsak a 
régmúlt időkről szól, hanem a közel-
múltról és napjainkról is. Csakhogy 
az emberi természet a mindennapok 
változásait természetesnek veszi, 
kiváltképp, ha előnyős az a bizonyos 
változás.  

Az e havi számban egy kis elgon-
dolkodtató, figyelemfelkeltő játék-
ra hívom kedves olvasóimat, hogy 
bepillantást nyújtsak a tájtörténeti, 
településtörténeti kutatás szépsé-
geibe. A teljesség igénye nélkül néz-
zünk néhány példát!

Ki emlékszik még, milyen volt a 
mai Honvédelmi emlékpark területe 
akár csak öt éve (ahol ma nehéz úgy 
elmenni, hogy ne fényképező „tu-
ristákba” akadjon az ember ). Ugye 
már nem nagyon… És hogy nézett 
ki a temető és bejáratának környe-

zete, ahol ma a testvértelepülési 
kapcsolatainkat (ilyen sem létezett 
a közelmúltig történelmünkben) 
szimbolizáló barátságpark, a nálunk 
nagyobb városokhoz is méltó gyö-
nyörű virágágyások, a szép temető-
kapu fogad bennünket? Ki tudja már, 
pedig nem is volt az olyan régen… De 
mondok könnyebbet is, amire sokan 
emlékezhetnek, de talán nem szíve-
sen akarnak. Példaképp középüle-
teink… A Vigadó és környezete, az 
iskolák, óvodák, orvosi rendelők, a 
közösségi ház és még sorolhatnám. 
A látvány azt hiszem önmagáért be-
szél… Felújított épületek, rendezett 
terek, szép parkosítások. Ebben is 
sokat változtunk, alakultunk. 

Zöldterületek
Talán kevesen tudják, hogy a 
Dessewffy kastély mellett hajdanán 
gyönyörű park állt. Bár ez sajnos 

mára nem maradt fenn, impozáns 
zöldfelületekkel azért ismét ren-
delkezünk. Parkok (pontosabban 
közkertek) épültek, melyek szépen 
beállt növényzetükkel már most 
meghatározó tájképi elemekké vál-
tak. Szinte már nem telik el úgy év, 
hogy ne gazdagodjunk újabb faso-
rokkal, díszfákkal, melyek idővel 
(némelyikük már most is) település-
képünk fontos részét képezik majd. 
A minket követő nyírteleki generáci-
óknak ezek a fák; a hatalmasra növő 
platánok, a formás szivarfák, a gyö-
nyörű nyírfák, a vérszilvák, a szilfák 
és még sorolhatnám adják majd az 
árnyékot, és ezek a fák uralják majd 
az utcaképeket. És lám, máris a tör-
ténelem részesei vagyunk. 

Utak
Az utak a tájkép domináns elemei. 
De kíváncsi vagyok, ki tudja meg-

mondani (persze az önkormányzaton 
kívül…), hány kilométer addig bur-
kolatlan utunk kapott szilárd réteget 
mostanság. Legyünk őszinték, a leg-
több embert nem is érdekli. Pedig az 
utaknak talán az egyik legnagyobb 
befolyásoló erejük van a települések 
történetében. Nyírtelek ma nem lé-
tezne, legalábbis biztosan nem ezen 
helyen, ha nem itt fut a mai nevén 
38-as számú főút. Ez a közel 6000 
éves útvonal a település többszöri 
pusztulása után is mindig „új életet 
lehelt” városunkba, és jelentősége 
ma sem kisebb. Éppen ezért fontos 
minden egyes kilométer új burkolat, 
mert ez nemcsak fejlődésünket bizo-
nyítja, hanem egyben a fennmara-
dásunk záloga is. Fokozottan igaz ez 
külterületeinkre. Mára szerencsére 
csupán egyetlen külterületi telepü-
lésrészünk néptelenedett el, mégpe-
dig Púposhalom. Az oka, hogy ez a 
kötöttebb földdel bíró bokortanyánk 
nagyobb esőzések idején gyakorla-
tilag megközelíthetetlenné vált. Így 
talán már érthető, miért kell örülni 
minden egyes új útnak.       

Sorolhatnánk tovább is, hiszen 
számos olyan dolog történik minden 
egyes évben, ami a település törté-
netét, a város képét, a táj alakulását 
befolyásolja. És ez a történelmünk 
egy újabb darabja, ami persze nem 
fér bele egy rovatba. Kívánom, hogy 
egyszer üljön össze megint egy lelkes 
csapat és írja meg ezt a történetet is…
Városunk történelmének a számos 
pusztulás mellett voltak felvirágzá-
sai is. Úgy hiszem most is ezen az 
úton járunk, bízzunk benne, hogy 
végérvényesen így is marad.

Sok ember sokféleképpen látja a 
világot. Valaki örülni tud egy apró 
köztéri virágágyásnak is, más a „nem 
látom a fától az erdőt” alapon gondol-
kodik, megint másokat még az a sze-
rencsétlen fa is zavar, ha nem az övék 
(netán még ki is törik…). Dessewffy 
Gyula az elején említett könyv beve-
zetőjében ezt úgy fogalmazta meg, 
hogy „rongy emberek mindenütt 
akadnak”. Attól még száz vagy két-
száz év múlva, a most cseperedő 
platánok alatt, utódaink azt hiszem 
szívesen és büszkén olvasnak majd a 
kibővített kiadásban erről a fejezetről 
is. Kívánom, hogy így legyen!

Táj- és településtörténet – mai szemmel…
Lacó 
kertész 
rovata

Táj-kert

Átéltük a történelmet
n Augusztus 20-án a Nyírfa Nyug-
díjas Klub tagjai egy kirándulás 
keretén belül megtekintette a mél-
tán híres  Feszty-körkép (tulajdon-
képpeni címén: A magyarok bejö-
vetele) Feszty Árpád festőművész 
körpanorámáját a honfoglalásról. 
Jelenleg az ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkban látható, 
ahol a korai indulás ellenére kis 
csapatunk remekül érezte magát, 
és mindenkit elvarázsolt a 120 
méter hosszú, 15 méter magas és 

38 méter átmérőjű kört formázó 
panorámakép. A festői eszközök, 
a művészi fantázia segítségével 
és nézői képzelőerejének jóvol-
tából idézi fel történelmünk 11 
évszázaddal ezelőtti eseményé-
nek, a honfoglalásnak néhány 
elképzelt epizódját. Ezúton mon-
dunk köszönetet a Városi Önkor-
mányzatnak, hogy lehetővé tette 
számunkra e csodálatos mű meg-
tekintését. 

Fekete Pálné
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Joginfó

n Megkezdődött a 2014. évi őszi ön-
kormányzati választások kampányidő-
szaka. Szeretném felhívni a figyelmet a 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény néhány olyan rendelke-
zésére, amelyek a 2014. évi általános 
önkormányzati választások napján lép-
nek hatályba. Az eddigi szabályozáshoz 
képest ezek a szabályok lényeges válto-
zást is tartalmaznak.

 Az önkormányzati képviselő:
– eskütételét követő 3 hónapon belül 

köteles részt venni a kormányhivatal 
által szervezett képzésen,

– köteles kapcsolatot tartani a válasz-
tópolgárokkal, akiknek évente legalább 
egy alkalommal tájékoztatást nyújt a 
képviselői tevékenységéről.

A jogszabály konkrétan nem tartal-
mazza, hogy a képviselői tevékeny-
ségről mi módon kell a képviselőnek 
számot adni, tájékoztatást nyújtani a 
választópolgárok részére így vélemé-
nyem szerint a tájékoztatás, beszámoló 
akár szóban, akár írásban is megtör-
ténhet. Véleményem szerint ezen kö-
telezettség teljesítése során az önkor-
mányzati képviselőnek akár szóban, 
akár írásban – de ellenőrizhető módon 
- részletesen és konkrétan be kell szá-
molni évente a képviselői munkájáról, 
az általa végzett tevékenységről.

A képviselő-testület az önkormány-
zati képviselőnek a rendeletében meg-
határozott tiszteletdíjat, természetbeni 
juttatást állapíthat meg. Újdonság a 
szabályozásban, hogy az önkormány-
zati képviselő számára történő tiszte-
letdíj megállapítása nem veszélyeztet-
heti az önkormányzati kötelező feladat 
ellátását. A jogszabályhoz fűzött indo-
kolás szerint a képviselői tiszteletdíjat 
csak az önkormányzat saját bevételei 
terhére lehet megállapítani, az állami 
normatíva terhére nem.

A fenti jogszabályi változás új in-
tézményként bevezette a méltatlanság 
fogalmát és megállapította a méltat-
lanság megállapításával kapcsolatos 
eljárás szabályait is. Méltatlanság mi-
att a képviselő-testület határozatával 
megszünteti annak az önkormányzati 
képviselőnek a megbízatását:

– akit szándékos bűncselekmény 
miatt jogerősen szabadságvesztésre 
ítéltek,

– akinek az állammal, önkormány-
zattal szemben – jogorvoslati eljárások 
kimerítését követően – köztartozása áll 
fenn, és ezt a köztartozást a képviselő 
az esedékességtől számított 60 napon 
belül nem rendezi,

– akinek a gazdasági társaságokról 
szóló törvény rendelkezései alapján 
a felszámolás során ki nem elégített 
követelésekért a bíróság jogerősen 
megállapította a felelősségét, és a bíró-
sági határozat szerinti helytállási köte-
lezettségét nem teljesítette,

– aki a vele szemben megindított 
bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági 
döntés végrehajtását akadályozza, vagy 
azt neki felróható módon elmulasztja,

– aki a törvényben szabályozott ösz-
szeférhetetlenségi okokat nem hozza a 
képviselő-testület tudomására. (Az ösz-
szeférhetetlenség esetköreit a törvény 
általános jelleggel is meghatározza: az 
önkormányzati képviselő tekintetében 
a képviselő nem folytathat olyan tevé-
kenységet, amely feladatainak ellátásá-
hoz szükséges közbizalmat megingat-
hatja. Fentieken túlmenően konkrét, 
tételesen meghatározott összeférhetet-

lenségi esetkörö-
ket is tartalmaz a 
jogszabály.)

Az önkor-
mányzati kép-
viselő köteles a 
méltatlanságot 
e r e d m é n y e z ő 
feltétel bekövet-
kezéséről a kép-
viselő-testületet 
és a kormányhi-
vatalt 3 napon belül tájékoztatni.

Ugyancsak fontos szabály, hogy az 
önkormányzati képviselő a megválasz-
tásától számított 30 napon belül köteles 
kérelmezni felvételét az adózás rendjé-
ről szóló törvényben meghatározott köz-
tartozásmentes adózói adatbázisba. Az 
önkormányzati képviselő az adatbázis-
ba történő felvételére irányuló kérelme 
benyújtásának hónapját követő hónap 
utolsó napjáig köteles a képviselő-tes-
tületben igazolni az adatbázisba való 
felvételének megtörténtét. Amennyi-
ben az állami adóhatóság az adatbázisba 
történő felvételt követően megállapítja, 
hogy az önkormányzati képviselő az 
adatbázisba történő felvétel feltételei-
nek nem felel meg, az adatbázisból törli, 
amelyről írásban értesíti a képviselő-
testületet és a kormányhivatalt.

 Az ide vonatkozó törvény indokolá-
sa szerint az önkormányzati testületek 
munkájában történő részvétel mind 
morális, mind jogi értelemben fedd-
hetetlenséget követel meg a választó-
polgárok bizalmát elnyert képviselők 
részéről, amelynek fontos, nélkülöz-
hetetlen eleme a közmegbízatásra vál-
lalkozó polgárok erkölcsi tisztasága és 
példamutatása.

Az új önkormányzati törvény tovább-
ra is tartalmazza, hogy az önkormány-
zati képviselő a megválasztásától, majd 
azt követően minden év január 1-jétől 
számított 30 napon belül vagyonnyilat-
kozatot köteles tenni. Ugyancsak válto-
zatlan szabály, hogy az önkormányzati 
képviselő saját vagyonnyilatkozatához 
csatolni köteles a vele közös háztar-
tásában élő házas- vagy élettársának, 
valamint gyermekének is a jogszabály 
szerinti vagyonnyilatkozatát. Az ön-
kormányzati képviselő vagyonnyilat-
kozata nyilvános, míg a hozzátartozók 
vagyonnyilatkozatai nem nyilvánosak.  
A tárgyévben tett vagyonnyilatkozatok 
benyújtását követően az előző évre 
vonatkozó vagyonnyilatkozatokat az 
önkormányzati képviselő részére visz-
sza kell adni.

Polgármestert és önkormányza-
ti képviselő-testületet 2014. október 
12-én, 5 évre fogunk választani. Véle-
ményem szerint az általános önkor-
mányzati választás minden település 
életében fontos esemény. A többség 
akarata akkor érvényesül, ha minél 
többen elmegyünk választani.

Dr. Vaskó László
ügyvéd

Változnak az önkormányzati  
képviselőkre vonatkozó szabályok

Információ
n Lehetőséget kívánok biztosítani 
arra, hogy a hozzám forduló nyír-
teleki olvasók részére telefonon 
is jogi tájékoztatást adjak konk-
rét 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

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. 14. (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
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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!

Őszköszöntő akció
Sertés lapocka  1099 Ft/kg
Sertés karaj  1299 Ft/kg

2014. szeptember 18-a és 27-e között 

csont 
nélkül

SZEPTEmBER IPARCIKK AKCIó

Aktuális ajánlatunk: tüzeléstechnikai cikkek (kandallók, kályhák, füstcsövek, alágyújtós stb.)
Iskolai felszerelések: füzetek, írószerek l Kerti szerszámok, műtrágyák, tápoldatok

Borászati cikkek: demizsonok, balonok, csatos üvegek

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

a szabolcs-Coop zrt. 93. sz. iparcikk üzletében – nyírtelek, arany jános u. 21. Tel.: 210-518

A fenti árak 2014. szeptember 30-áig, illetve a készlet erejéig érvényesek!

Fűnyírók (elektromos, fűgyűjtős) 12 990 Ft-tól
Rotációs kapák 45 000 Ft-tól
Láncfűrészek 20 100 Ft-tól
Tűzhelyek 53 990 Ft-tól
Kályhák 38 990 Ft-tól
Kandallók 48 990 Ft-tól
Gáztűzhelyek 61 990 Ft-tól
Porszívók 8690 Ft-tól

Páraelszívók 15 990 Ft-tól
Mikrohullámú sütők 16 100 Ft-tól
Hűtőgépek 59 700 Ft-tól
Mosógépek 37 990 Ft-tól
LCD LED televíziók 58 990 Ft-tól
Kerékpárok 19 990 Ft-tól
Robbanómotoros kerékpár 149 990 Ft-tól

A fentieken kívül több száz cikk engedményes áron kaphatók! Hitelakció: akár 0% előleggel! 
Bankkártyát, utalványt is elfogadunk!
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Augusztus 24-én 11 órakor 
kezdődött a Nyírteleki 
Görögkatolikus Egyház-
község Szent István apos-
toli királyunk tiszteletére 
szentelt templomának 
búcsúünnepe. 

n Először az egyházközségi kép-
viselő-testületi tagok ígérettéte-
lére került sor, majd Szabó Gábor 
demecseri parókus a Szent Litur-
gián elhangzott prédikációjával 
– többek között – arra buzdított, 
hogy tudjunk megállni és ünnepel-
ni a rohanó hétköznapok között. 
Ünnepünket az tette teljessé, hogy 
a körmenet idejére elállt az eső és 
így a felújított kereszt megáldását 
is méltó módon végezhettük el. A 

szertartást követően a templom-
búcsún résztvevők agapéval foly-
tatták az ünneplést.

Gánicz Endre

megáldották a felújított keresztet

Özv. Bartovics Jánosné, 
Berecz Mária augusztus 26-
án töltötte be a 90. életévét, 
ez alkalomból köszöntötte 
őt Magyar László polgár-
mester. 

n Marika néninek két gyermeke 
négy unokája és öt dédunokája 
van. Egész életében nagyon aktí-
van élt, mindig sokat dolgozott, 
hisz kilencen voltak testvérek. Az 
élet komoly megpróbáltatásokat is 
mért rá, hisz 26 éve elhunyt a férje. 
De nem adta fel, a boldog családi 
élet mindig átsegítette a bajon. Ma 
is az jelenti a legnagyobb örömöt 
számára, ha unokáival és déduno-

káival lehet együtt, imádja őket. 
Sajnos, nagy bánatára, egy éve már 
segítségre szorul a kert művelésé-
ben, pedig addig minden gazszálat 
ő távolított el. 

n Augusztus 3-án köszöntötte 
Pózer Ferencné Marika nénit Ma-
gyar László polgármester 90. szü-
letésnapja alkalmából. Marika néni 
Tiszanagyfaluban született, majd 
1997-ben költözött Nyírtelekre. A 
népes családdal büszkélkedő néni-
nek 2 lánya, 6 unokája, 1 dédunokája 
és 1 ükunokája van. A friss, mindig 
barátságos és mosolygós Marika 
néni 2010 októbere óta él a nyírtele-
ki Idősek Otthonában.

n Szekrényes Andrásné, Erzsike 
nénit 90. születésnapja alkalmá-
ból augusztus 15-én köszöntötte 
Magyar László polgármester. Er-
zsike néninek 2 gyermeke, 3 uno-
kája és 1 dédunokája van. A kora 
ellenére aktív életet élő Erzsike 
néni legszívesebben a kertben, a jó 
levegőn szeret lenni és tevékeny-
kedni. Nagyon szép virágos kertje 
van, amelyet gondoz, ápol.

A család jelent mindent

mosolygósan múló évek

Tevékenyen élni

széP TermésT hozott Dankó Mihály kertjében a som
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