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Nyírteleki Újság

Idősek  
köszöntése
Az ENSZ 1991-ben ok-
tóber 1-jét az idősek 
világnapjává nyilvá-
nította. Nyírteleken 
is minden évben 
megemlékeztünk 
erről a jeles napról 
különböző szerveze-
tek keretein belül.
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CsaládI nap
A Kastélykert Óvoda 
központi tagóvodá-
jában szeptember 
23- án  a pitypan-
gocska csoport szer-
vezésében családi 
napot tartottunk.

n Felemelő pillanatban volt ré-
sze azoknak, akik ellátogattak 
a görögszállási orvosi rendelő 
átadó ünnepségére szeptember 
20-án, szombaton. 

A beruházásban megújult 
az egészségház, amit immáron 
kerekesszékkel is meg lehet 
közelíteni. Kicserélték a nyílás-
zárókat és a tetőt, felújították 
a belső tereket. A programban 
a korszerű egészségügyi szol-
gáltatást segítő eszközöket is 
vásároltak.

Közel 60 millió forintos beruházás
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testvérvárosI találkozó Szeptember elején Nyír-
telek város küldöttsége részt vett a nagysárosi „Testvérvárosok 
nemzetközi találkozóján”.

közmeghallgatás Nyírtelek város képviselő-testülete köz-
meghallgatást tartott szeptember 26-án 17 órától a Közösségi Házban. A 
témakörök a képviselő-testület elmúlt négyévi munkájának értékelése, 
illetve a szennyvízberuházás aktuális kérdéseinek megtárgyalása volt. 

Útjavítások. Tovább folytatódnak a szennyvízberuházás utá-
ni útjavítások. Jelenleg a Széchenyi, az Esze Tamás, a Puskin, a Szent 
István utca vége kap új útalapot. A Rákóczi és az Erdősor utcákon pedig 
aszfaltozás történik. 
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2 Nyírteleki Újság Közérdekű hírek

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.

Egyházi hírek

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.

Szennyvízberuházási  
tájékoztatót tartottak

Fo
tó

: K
is 

Lá
sz

ló

n Folyamatosan igyekszünk javí-
tani a lakosság által felvetett meg-
oldandó feladatokat a szennyvíz-
beruházással kapcsolatban (mely 
a település történelmének eddigi 
legnagyobb projektje). A témával 
kapcsolatban szeptember 17-én 
is közösen egyeztettünk a Közös-
ségi Házban. Magyar László 

polgármester

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

Október 19.: Mikor lesz valódi béke és biztonság?
November 2.: Honnan kaphatunk segítséget a nyomorúság idején?
November 9.: Összhangban van a gondolkodásod Istenével?
Október 25-én, szombaton különleges kongresszusi napot tartunk 

Nyíregyházán a Bem József Általános iskola sportcsarnokában 9.30 
órai kezdettel. Valamennyi program nyílvános. Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt. Jehova tanúi hírszolgálat

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

„Egy város az emberért” című pályázat 
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMA
kerül megrendezésre 2014. október 30-án, 17 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 munkaadót, megjelené-
sükre számítunk. További információ a 42/525-036-os telefonszámon.

n Nyírtelek Város Helyi Választási Bizottsága szeptember 08-án 16,10 órai 
kezdettel tartott ülésén a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. tör-
vény 160. §-ban foglaltaknak megfelelően elvégezte a jelöltek sorrendjé-
nek sorsolását. 

E szerint a polgármester-jelöltek: 
1. Szekeres József FIDESZ-KDNP jelöltje 
2. Kovács Judit  Független jelölt
3. Magyar László Független jelölt
(Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet!)

A képviselő-jelöltek: 
1. Szabolcsi Katalin Független jelölt 
2. Magyar László Független jelölt 
3. Császár Csaba Független jelölt 
4. Natkó Csaba Független jelölt 
5. Tódik Gábor Független jelölt 
6. Borbély László Független jelölt 
7. Havacs Zoltán (1986) FIDESZ-KDNP jelöltje 
8. Dr. Vaskó László Független jelölt 
9. Dankó Mihály Független jelölt 
10. Havacs János Független jelölt 
11. Havacs Tibor FIDESZ-KDNP jelöltje 
12. Kovács Judit Független jelölt 
13. Urbinné Borbély Szilvia Független jelölt 
14. Muri László Független jelölt 
15. Nagy László FIDESZ-KDNP jelöltje 
16. Futó András EGYÜTT jelöltje 
17. Dr. Takács Anikó Független jelölt 
18. Krajnyák Sándor Független jelölt 
19. Czipó Józsefné Független jelölt 
20. Dr. Kerényi Attila Független jelölt 
21. Fintor Gábor Független jelölt 
22. Havacs Zoltán (1962) FIDESZ-KDNP jelöltje
(Érvényesen szavazni csak nyolc jelöltre lehet!)

A Roma nemzetiségi képviselő-jelöltek: 
1. Gráfel Tibor RPT 
2. Ádám Mónika LUNGO DROM 
3. Ádám György LUNGO DROM 
4. Ádám János RPT 
5. Oláh Katalin LUNGO DROM 
6. Nagy Lujza LUNGO DROM 
6. Balogh László RPT 
7. Berndt Péterné RPT 
8. Ádám Elek RPT
(Érvényesen szavazni csak három jelöltre lehet!)

ÉRVÉNYESEN SZAVAZNI A JELÖLT NEVE MELLETTI KÖRBE TOLLAL ÍRT 
KÉT, EGYMÁST METSZŐ VONALLAL LEHET!

Sorsolás szerint a szavazólapon
Helyi önkormányzati választás 2014. október 12.



3Nyírteleki ÚjságÖnkormányzat

Önkormányzati hírek

n Szeptember 5-i ülésén a kép-
viselő-testület megválasztotta a 
2014. október 12-i önkormányzati 
választás nemzetiségi szavazókö-
rének szavazatszámláló bizottsá-
gi tagjait. A szennyvízberuházás 
megvalósításával kapcsolatban 
jóváhagyta Nyírtelek település ré-
szére elkészített Local Agenda 21 
Fenntartható Fejlődés Helyi Ter-
vét, mely tartalmazza többek kö-
zött a település bemutatását, fenn-
tarthatósági célok, várható hatások 
megfogalmazását, a célok megva-
lósítására vonatkozó programokat 
20 éves időtartamra.

A képviselő-testület szeptem-
ber 15-én módosította Nyírtelek 
Város Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 
12.) önkormányzati rendeletét.

Szeptember 20-án döntés szü-
letett arról, hogy a KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú „Önkormány-

zatok és intézményeik épületener-
getikai fejlesztése megújuló energia-
forrás hasznosításával kombinálva 
a konvergencia régiókban” című 
pályázat nyertessége esetén a 
Nyírteleki Általános Iskola Herman 
Ottó tagintézmény fűtésrendszer 
korszerűsítése, épületszigetelése 
és nyílászárócseréjének megvaló-
sítására a Nyír-Tel-Szol Nonprofit 
Kft-vel köt szerződést.

Szeptember 26-án elfogadásra 
került Nyírtelek Város Önkormány-
zat 2014. évi gazdálkodásának I. 
félévéről szóló beszámoló. A be-
számoló alapján elmondható, hogy 
az önkormányzat a 2014. I. félévi 
gazdálkodás pénzügyi fedezetét 
folyamatosan biztosította. Kötelező 
feladatainak eleget tett, a költség-
vetési tervben szereplő kiadások 
fedezete rendelkezésre állt. A be-
vételek és kiadások egyensúlyát 
sikerült megtartani. A működési 

feladatoknál jelentkező kiadások 
fedezete folyamatosan biztosított 
volt. Jelentős felhalmozási bevé-
tel nem keletkezett a beszámolás 
időszakáig, mivel beruházásaink, 
felújításaink megvalósításához 
benyújtott pályázataink elbírálása 
folyamatban van. Kiemelt fontos-
ságú a fegyelmezett gazdálkodás 
folytatása és a rendelkezésre álló 
előirányzatok maradéktalan betar-
tása a második félévben is.

A képviselő-testület Nyírtelek 
Város Önkormányzat 2014.évi 
gazdálkodásának I. félévi beszá-
molóját 

463 774  e Ft bevétellel és
411 962 e Ft kiadással hagyta 

jóvá.
Döntött arról, hogy csatlakozni 

kíván az önkormányzat a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 
évi fordulójához. 

Elfogadásra került a Nyírségi 
Többcélú Kistérségi Társulás tár-
sulási megállapodásának módo-
sítása, illetve I. félévi munkájáról 
szóló beszámoló. 

Határozat született arról, hogy 
a költségvetésből az Esze Tamás, a 
Széchenyi, a Puskin, a Szent István 
utcák hiányzó részének javítását, 
illetve a Rákóczi, Erdő sor utcák 
aszfaltozására 11 millió forintot, 
valamint a református egyház ré-
szére ingatlanvásárlás céljára 200 
000 Ft-ot biztosít.

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

Dr. Bartovics Norbert
jegyző

A bevételek és kiadások 
egyensúlyát sikerült megtartani

Az elmúlt négy év nyertes pályázatai
2011.: 

Alsó-szabolcsi szennyvízelvezetési és tisz-•	
títási program 3.890.708.710 Ft (Nyírtelek 
31,35 % 1.219.737.000 Ft)
Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyen-•	
lőségének javítása 3 719 000 Ft

2012.: 

A Bethlen Gábor út kiépítése 115.947.310 Ft•	
A nyírteleki óvoda épületére napkollektoros •	
rendszer 16.063.715 Ft
A Napelemes rendszer Nyírtelek Önk. •	
(Herman Ottó-iskola) 30.305.883 Ft
ÖNHIKI I. 16.738.000 Ft•	
ÖNHIKI II. 27.000.000 Ft•	
Biztos Kezdet Gyerekház működtetése Gö-•	
rögszálláson 1.764.000 Ft
Aprítéktüzelési kazán beszerzése 3.500.000 Ft•	
Aprítékkészítő gép beszerzése 5.000.000 Ft•	
Nyírtelek tanyatelepülésein élő lakosság•	
Helyszíni mobil egészségügyi vizsgálatok •	
1.044.000 Ft
Bedőbokor tanya tanyagondnoki szolgála-•	
tának fejlesztése 3.413.333 Ft
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ •	
foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámo-
gatás 2.084.220 Ft
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ •	
„Első munkahely garancia” bérköltség-tá-
mogatás 1.678.940 Ft
Anna-napi vigasságok 3.918.680 Ft•	
Öko játszóház, sporteszközök 460.000 Ft•	
Könyvtári állomány növelése 550.000 Ft•	

Könyvtári informatikai fejlesztés 8.000.000 Ft•	
Kirándulás támogatása 85.000  Ft•	
Felkészítő foglalk, szoc. hátrány 8.600.000 Ft•	
Pedagógus kiegészítő támogatás 6.000.000 Ft•	
Feladatellátás 240.000 Ft•	
Tankönyvtámogatás 210.000 Ft•	
Kamerarendszer 350.000 Ft•	
Szakemberképzés 3.000.000 Ft•	
Óvoda IPR 1.950.000 Ft•	

2013.:

A nyírteleki Óvoda épületére, napkollekto-•	
ros rendszer telepítése. 16 063 715 Ft 
Nyírtelek Általános Művelődési Központ •	
Hermann Ottó Tagintézménye Energiael-
látásának fejlesztése napelemes rendszer 
kiépítésével 30 305 883 Ft 
Nyírtelek Város ÖnkormányzatánakSzerve•	
zetfejlesztése 21 520 000 Ft Elnyert, folya-
matban
Görögszállás orvosi rendelő rekonstrukciója •	
59 959 981 Ft 
Nyírtelek függesztett gréder 8 186 420 Ft •	
Nyírtelek tanyatelepülésein élő lakosság ré-•	
szére helyszíni mobil egészségügyi vizsgá-
latok elvégzése 2 000 000 Ft 
Innovatív iskolák fejlesztése 99 688 089 Ft •	
134. Anna-napi vigasságok Nyírteleken 3 •	
578 004 Ft Elnyert, folyamatban
Könyvtári szolgáltatások összehangolt inf-•	
rastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Exp-
ressz” 8 000 000 Ft 
Óvodai tehetségsegítői programok, erdei •	
ovodai programok támogatása 1 997 000 Ft 

Bio- és megújuló energiafelhasználás start-•	
munka mintaprogram 11 112 449 Ft 
Nyírtelek-Alsósóskút-Jakusbokor  Nyírtelek-•	
Gyulatanya mezőgazdasági utak kiépítése
Az önkéntesség elterjesztése 14 805 340 Ft •	
Elnyert, folyamatban
Tudatos egészségnevelés a Civil Centrum-•	
ban 9 778 120 Ft

2014.:

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 4461 •	
Nyírtelek Puskin utca 2-4. szám alatti szék-
helyének korszerűsítése    179.924.996 Ft.
„Egy város a mindennapok emberéért”    •	
17.401.627 Ft.
Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoz-•	
tatásának támogatása nonprofit szervezetek 
foglalkoztatási kapacitásának erősítésével    
28.650.773 Ft.
3 fő rehabilitációs munkavállaló foglalkozta-•	
tása-Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-
vatal 3x700.000 Ft.
Foglalkoztatást bővítést szolgáló támogatás-•	
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Központ    581.732 Ft.
Országos Pályaépítő Program-műfüves lab-•	
darúgó pálya    16.800.000 Ft.
Intézményi informatikai infrastruktúra fej-•	
lesztése a közoktatásban    4.000.000 Ft.
Képesség kibontakoztató és integrált peda-•	
gógiai rendszer    60.802.000 Ft.
Határtalanul-Tanulmányi kirándulás    •	
1.014.963 Ft.
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n Az önkormányzat pénzügyi hely-
zete az elmúlt négy évben takaré-
kos, a sikeres pályázatok hatására 
folyamatosan kiegyensúlyozott 
volt.  Az intézményi struktúrában 
több változás történt. A szociális el-
látó rendszerünk 2012 februárjában 
a jobb finanszírozás érdekében tel-
jes mértékben a Többcélú Kistérsé-
gi Társulás intézményrendszerébe 
került. Az 2013 januárjától az iskola 
fenntartója az állam, a működtetője 
az önkormányzat lett. 

Városfejlesztés
2011-ben – még az előző képviselő-
testület kezdeményezése nyomán 
– sikerült megszerezni a belegrádi 
tagóvoda épületének tulajdonjo-
gát. Ez azért nagyon fontos előre-
lépés, mert a pályázatok túlnyomó 
többségének feltétele, hogy az 
épület tulajdonosa az önkormány-
zat legyen. Ebben az évben az alsó 
tagozatos diákok új játszótérrel 
gazdagodtak. Bevezetésre került 
az emelt szintű német, informa-
tikai oktatás, a mindennapi test-
nevelés is beindításra került. Az 
utóbbi években az iskolában és az 
óvodában elnyert pályázatok sora 
plusz szolgáltatások bevezetését 
tették lehetővé, így évről évre von-
zóbbá tehettük intézményeinket. 

Sikeres pályázatokból korsze-
rűsödtek intézményeink. Az óvo-
da épületeinek fejlesztésére, fel-
újítására 25 870 000 Ft –ot nyert 
Nyírtelek Város Önkormányzata, 

melyből az óvodák nyílászáróinak 
cseréje és a központi óvoda hőszi-
getelése valósult meg. A központi 
óvodában 4 millió Ft önkormány-
zati önerőből új lépcsőház is épült 
a közlekedés megkönnyítése ér-
dekében.  Az önkormányzat által 
beadott óvodai férőhelybővítést 
célzó pályázat 8 800 000Ft támo-
gatást nyert, melyből egy csoport-
szoba kialakítása történik meg a 
belegrádi tagintézményben, így 
2015 szeptemberétől valamennyi 
külterületi gyermeknek biztosíta-
ni tudjuk az óvodai ellátást. 

A választási ciklus alatt több 
energetikai pályázat valósult meg, 
mely jelentős költségmegtakarí-
tást eredményezett. 

16 millió Ft támogatásból az óvo-
dában napkollektoros rendszer, 30 
millió Ft támogatásból a Herman 
Ottó iskolában napelemes rendszer 
épült ki, a Királytelek iskolában je-
lenleg van folyamatban ilyen beru-
házás 22,5 milliós értékben.

Az iskola Iskola utcai székhe-
lyen nyílászárók cseréje valósult 
meg saját forrásból.  Pályázati úton 
nyert aprítékkészítő géppel és 
apríték kazánnal gazdagodtunk.

Nyírtelek Város Önkormányza-
tának szervezetfejlesztésére 21,5 
millió Ft pályázati támogatást for-
díthatunk.

2014. augusztus 11-től az 57 
éves Rakamaz Takarék nyírteleki 
kirendeltsége új helyre, a mai kor-
nak megfelelő körülmények közé 

költözött. Az új épület és környe-
zete kedvezően változtatta meg a 
Tokaji út ezen szakaszának tele-
pülésképét. Új szolgáltatással is 
bővült a kirendeltség, hiszen egy 
készpénzkiadó automata került 
elhelyezésre, kényelmesebbé téve 
ezzel a nyírteleki lakosok életét. 

Kiépítésre került városunkban 
is a Települési Meteorológiai Ál-
lomás. A helyben mért adatok és 
a készített prognózisok mindenki 
számára elérhetőek a város hon-
lapján.

„Egy város a mindennapok em-
beréért” elnevezésű pályázatunk 
17 401 627 Ft támogatásban része-
sült.

A Városi Könyvtárban az egyre 
bővülő szolgáltatások mellett min-
denki hozzájuthat az írott vagy az 
elektronikus információhoz. 8 
millió Ft pályázati forrásból egy 
modernebb, online hozzáféréssel, 
web OPAC-kal rendelkező könyv-
tári rendszer lehetőségét terem-
tettük meg. 

A tanyafejlesztési pályázatok-
nál is eredményesek voltunk.  
Bedőbokorban tanyagondnoki 
szolgálatot indítottuk. Képvi-
selő-testületi döntés született 
Ferenctanyán közösségi tér kiala-
kításának támogatásáról. A föld-
utak karbantartása is kevesebb 
fejtörést okoz mostantól, mert si-
került pályázati úton egy grédert 
beszereznünk. A rossz állapotban 
lévő utak rendbetételét több lép-
csőben, folyamatosan végezzük. 

Környezetvédelem, infrastruk-
túra fejlesztése
2011-ben előrelépés történt a sze-
lektív hulladékgyűjtésben. Má-
justól a papír és a műanyag, nyár 
végétől a biohulladék szelektív 
gyűjtésének a feltételei teremtőd-

tek meg. 
2011. április 13-án elindult a 

Bethlen Gábor utcai beruházás, 
melynek összköltsége 136 408 600 
Ft. A beruházás révén megépült 
szilárd burkolatú út tehermente-
síti a Tokaji út és a Petőfi utca egy 
részét. A kiépült út csapadékvi-
zektől való mentesítéséről 521 m 
szikkasztóárok, 411 m csapadék-
víz-csatorna, 616 m folyóka, 22 db 
áteresz és 5 db víznyelőakna gon-
doskodik. A csapadékvíz befoga-
dására egy 1400 m3-es földmedrű 
záportározó is elkészítésre került. 

2013-ban több mint 5 km-rel 
bővült a település szilárd bur-
kolatú úthálózata. Alsósóskút, 
Pallagpuszta bekerült a jól meg-
közelíthető településrészek sorá-
ba. Új burkolatot kapott az Ipari, a 
Nyárfa és a Kossuth utca első sza-
kasza is. 

Szennyvízberuházás  
véghajrában
Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű 
Beruházási Társulást még 2008 
decemberében Nyírtelek város, 
Tiszadob nagyközség, Tiszalök 
város és Tiszaeszlár község ön-
kormányzatai alapították abból a 
célból, hogy tervezett szennyvíz 
közműfejlesztéseiket közös be-
ruházásként, jogi személyiségű 
társulás útján valósítsák meg. 
Nyírtelek nem rendelkezett teljes 
szennyvízcsatorna hálózattal, így 
a keletkező lakossági szennyvíz 
nagyobb része tisztítás nélkül 
szivárgott el a talajba, veszélyez-
tetve a környezetünket, a felszín 
alatti vizeket és a mélyebben fek-
vő ivóvízbázisokat. Ezek a vízadó 
rétegek sérülékenyek a térségben, 
ezért mielőbbi védelmük kulcs-
fontosságú a település jövője 
szempontjából.

Eredményes négy évet zártunk
Részletek Magyar László polgármester beszámolójából

Városunk népessége, ha kis mértékben is, de növekvő tenden-
ciát mutat. A statisztikai adatok szerint Nyírtelek lakosainak 
száma 2011-ben 7071 fő, 2012-ben 7082 fő, 2013-ban 7114 
fő volt. Ugyanakkor sajnálatos módon a halálozások száma 
minden évben meghaladja a születések számát. Mindezekből 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy településünk fekvése, 
településpolitikája vonzó a migrációs folyamatok következté-
ben letelepedni vágyók körében.

Fo
tó

: K
is 

Lá
sz

ló



5Nyírteleki ÚjságÖnkormányzat

Eredményes négy évet zártunk

2013 novemberében indult el a 
4,3 milliárd forint értékű alsó-sza-
bolcsi szennyvízberuházás kivite-
lezési szakasza, amelynek kereté-
ben Nyírtelek belterületén teljes 
csatornarendszer épül ki. A beru-
házás során bővül Nyírtelek meg-
lévő csatornahálózata, valamint 
korszerűsödik és bővül a meglévő 
szennyvíztelep is. (Nyírtelek 1,3 
milliárd Ft.)

Mostanra az érintett háztartá-
sok jelentős része már megkapta 
az önkormányzati értesítést, hogy 
a polgármesteri hivatalban történő 
egyeztetés után ráköthet a szenny-
vízhálózatra.  

Mindez létrejött úgy, hogy 
az előzetes tervekhez képest 
Nyírtelek lakosságának a külső 
vezeték kiépítéséhez nem kell 
hozzájárulnia, így a lakáskassza 
megtakarításaikkal szabadon gaz-
dálkodhatnak: fordíthatják a belső 
rácsatlakozásra vagy egyéb lakás-
célú felhasználásra. Fontos tudni, 
hogy a 30%-os állami támogatás 
csak ezekben az esetekben jár, 
amennyiben más célra használja 
megtakarítását, abban az esetben 
nem.

Nyírtelek lakossága azért kerül-
hetett ilyen kedvező helyzetbe, 
mert önkormányzatunk BM ön-
erőre pályázott és nyert, illetve egy 
másik pályázatban a támogatás in-
tenzitásának felemelését kértük, 
ebben szintén sikeresek voltunk.

A pályázattal az addig 83,4%-os 
támogatást sikerült 95%-ra fel-
emelni. Az így lecsökkent lakos-
sági önerőt a képviselő-testület 
- amennyiben más megoldást nem 
talál – hitellel kívánja kiváltani. 

Civilek a városért
2011 elején tanúi lehettünk a Civil 
Centrum épülete „újjászületésé-
nek”. A modern, akadálymentesí-
tett épület a szociális feladatellá-
táson túl a képzések, konferenciák 
színvonalas megtartására is alkal-
massá vált. Az egyesület 2012-ben 
tanyát vásárolt Dankóbokorban, 
melyre üvegházat építettek. 

A képviselő-testület az evangé-
likus egyház közreműködésével 
szociális földprogramot indított 
2011-ben, mely azóta is sikeresen 
működik. Görögszálláson foglal-

koztatást elősegítő centrum 
épült, melyhez a telket az 
önkormányzat biztosította. 

Anyagi és eszköztámo-
gatást biztosítunk a pol-
gárőrség működéséhez, 
tevékenységének meg-
erősítéséhez, további pol-
gárőrök bevonásához.  A 
bokortanyák védelme még 
terepjárókkal sem mindig 
megoldható, ezért 2014 júli-
usában 24 fővel megalakult 
az ország legnagyobb lét-
számú lovas polgárőrsége. 
A polgárőrök a lakosság biz-
tonságérzetének megőrzé-
se érdekében folyamatos és 
rendszeres járőrtevékeny-
séget folytatnak.

Idegenforgalom, a tele-
pülés népszerűsítése 
2011. évben elkészült a Hon-
védelmi Emlékpark, amely 
a II. világháború hőseinek 
állít emléket, illetve a helyi 
honvédségi alakulatok múlt-
ját idézi fel.  Az évről évre 
bővülő park igazi turiszti-
kai látványossággá vált. A 
Nyírteleki Honismereti és 
Hagyományőrző Kulturális 
Egyesület, a Nyírteleki Asz-
szonykórus és a Guzsalyas Együt-
tes hazai és külföldi fellépései, az 
Anna-napi vigasságok, a hagyo-
mányteremtő kulturális rendezvé-
nyek tartalmas programjai egyre 
nagyobb számú embert vonzanak 
városunkba. Helyi művészeink 
számára bemutatkozási lehetősé-
get biztosítunk, munkájukat több 
százan tekintik meg. Településünk 
800. évfordulóját a jubileumi év-
hez méltóan ünnepeltük. Kulturális 
rendezvényeink száma és színvo-
nala meghaladta az előző évekét, a 
nagy számban idelátogatók méltán 
vitték településünk jó hírét. 

Soha ennyi kiadvány nem jelent 
meg, mint az elmúlt négy évben. 
A minden háztartásba eljutó Nyír-
teleki Újság és az Eseménytár a 
települési információáramlás egyik 
fontos eszköze lett.  Kiadvány je-
lent meg Ferenctanyáról, valamint 
az „Örökségünk” könyvsorozat 
három kötete is napvilágot látott: 
Varjúlapos, Dankóbokor, Az egész-

ségügyi ellátás története címmel. 
Nagyszabású tanyanapok kerültek 
megrendezésre, melyek kiváló le-
hetőséget biztosítanak az ott élők 
és az elszármazottak közötti tar-
talmas eszmecserére, együttgon-
dolkodásra, tartalmas kikapcsoló-
dásra. 

Egészségügyi és szociális  
ellátások fejlesztése
Az egészségügyi ellátás fejleszté-
se kiemelt fontosságú, hiszen az 
élet minőségét nagymértékben 
befolyásolja. Ezért is nagy öröm 
számunkra, hogy Nyírtelek Vá-
ros Önkormányzata csaknem 60 
millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el a görögszállási 
orvosi rendelő rekonstrukciójára. 
Így a többi egészségügyi létesít-
mény korszerűsítését követően ez 
az épület is új köntösbe bújhatott, 
és az itt élő emberek a mai kornak 
megfelelő, korszerű körülmények 
között gyógyulhatnak.

Teljesen megújultak a 
rendelő, illetve a védőnői 
szolgálat helyiségei. A há-
ziorvosi, védőnői szolgá-
lat, mozgó orvosi ellátás 
(gyermekorvosi, nőgyógy-
ászati) mellett új szolgál-
tatásként a családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás 
és a közösségi ellátás (pszi-
chiátriai, szenvedélybeteg) 
is helyet kaptak az épület-
ben.  Nemcsak az épület 
lett szebb és teljesen aka-
dálymentesített, hanem 
energiahatékonysági fej-
lesztésre és korszerű, az 
egészségügyi szolgáltatást 
segítő eszközök beszerzé-
sére is lehetőség nyílt. 

A lakosság számára 
helyben biztosítjuk a vér-
vételt, valamint minden 
évben kihelyezett tüdő-
szűrést szervezünk.

Az idén megnyert 180 
millió Ft pályázati támoga-
tásból az Idősek Otthona 
10 férőhellyel bővül, kor-
szerűsödik.

A szociális és gyám-
ügyek intézésének meg-
könnyítése érdekében 
lakosaink számára járási 

kihelyezett ügyfélfogadás feltét-
eleit teremtettük meg. 

A kezdetektől fogva minden év-
ben csatlakozik önkormányzatunk 
a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjpályázathoz, így támo-
gatjuk a felsőoktatásban tanuló 
diákjainkat. Karácsony táján meg-
ajándékozzuk időseinket.

A helyi gazdaság megerősítése: 
munkahelyteremtés,  
foglalkoztatás
Az ipari üzemeink látványos fej-
lesztéseket hajtottak végre. Az 
AJG Agrogép, az RW Hídtechnikai 
Kft jelentős méretű csarnokfejlesz-
tése, az Autopress Kft. eszközállo-
mányának bővítése a foglalkozta-
tás bővítésével (40 fő) párosult. 

A közmunkaprogramokat teljes 
mértékben kihasználtuk. 2011-ben 
211 fő, 2012-ben 225 fő, 2013-ban 
472 fő bevonására került sor, mely 
jelentős javulást eredményezett a 
helyi foglalkoztatás adataiban.

Nyírtelek Város Képviselő-
testülete közmeghallga-
tást tartott szeptember 
26-án 17 órától a Közösségi 
Házban. 

n A témakörök a képviselő-testü-
let elmúlt négyévi munkájának 
értékelése, illetve a szennyvíz-
beruházás aktuális kérdéseinek 
megtárgyalása voltak. Magyar 
László polgármester köszön-
tője után először összefoglalta 
az elmúlt ciklusban történtete-
ket (a melléklet szerint), majd 
a szennyvízberuházás aktuális 
kérdéseiről szólt. 

Ezt követően a jelenlévők az 

alábbi témakörökben vetettek fel 
észrevételeket. Több hozzászóló 
foglalkozott az utak kérdésével, 
problémaként jelentkezett az 
Alsósóskuti út, a pallagpusztai 
hiányzó szilárd burkolatú út, 
Nyírtelek-Nyírszőllőt összekö-
tő út, Arany János út. Többen 

szóvá tették a járdák hiányát, 
illetve a csapadék vízelvezetési 
problémákat (árkok megszün-
tetését), valamint a szennyvíz-
beruházást követően jelentkező 
közterületi hibákat. A közleke-
dés biztonságával kapcsolatban 
hangoztak el lakossági javas-

latok (egyirányúsitás, súly-se-
bességkorlátozás). A buszöböl 
kiépítetlenségéből adódó prob-
lémák megoldására is elhangzott 
javaslat. Felvetődött a futball 
csapat körül kialakult helyzet 
tisztázásának kérdése is. 

 A polgármester a felvetett kér-
désekre a helyszínen megadta a 
választ, illetve a beszámolójában 
reagált azokra.

Közmeghallgatás

Út, járda, csapadékvíz elvezetése, 
szennyvízberuházás

Magyar László polgármester
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n Felemelő pillanatban volt ré-
sze azoknak, akik ellátogattak 
a megújult görögszállási orvo-
si rendelő átadó ünnepségére 
szeptember 20-án, szombaton. 
A beruházásban megújult az 
egészségház, amit immáron ke-
rekesszékkel is meg lehet közelí-
teni. Kicserélték a nyílászárókat 
és a tetőt, felújították a belső te-
reket. A programban a korszerű 
egészségügyi szolgáltatást segí-
tő eszközöket is vásároltak.   

„Átadtuk a megújult rende-
lőt Görögszálláson! Számom-
ra különösen nagy esemény! 
Ezen a helyen indultam el a 
nagybetűs életbe! Itt tettem 
meg felnőtt életem első lépése-
it. A gyerekeim is itt eszméltek 
a világra! Itt voltam otthon!  

Idehúzott a szívem, amikor 4 
éve, a választáskor kollégáim-
mal együtt megígértük, újjáépít-
tetjük a rendelő épületét! Íme, 
megvalósult!” – olvasható Dr. 
Takács Anikó háziorvos örömteli 
bejegyzése a népszerű közösségi 
portálon. Nem csak számára, az 
egészségügy minden dolgozójá-
nak, a város vezetőinek és termé-
szetesen a külterületi lakosoknak 
is ünnepi pillanatot jelentett az 
átadás. 

Az eseményen kulturális mű-
sort adott a Nyírteleki Honisme-
reti és Hagyományőrző Kultu-
rális Egyesület és a Nyírteleki 
Asszonykórus. Nagy Georgina, a 
Nyírteleki Általános Iskola 8. osz-
tályos tanulója Kosztolányi Dezső: 
Orvosokról – orvosoknak című 
prózájából adott elő egy részletet. 
Ezt követően városunk polgár-
mestere, Magyar László tartott 
ünnepi beszédet, melynek kere-
tében bemutatta az Összefogás 
Nyírtelekért legújabb kiadványát 
is, ami az egészségügy helyi múlt-
ját foglalja össze. Azután az egy-
házak képviselőinek közremű-
ködésével (Szabó Pál református 
lelkész, Kiss Tibor római katolikus 

plébános) vallási szertartás követ-
kezett. Végül a közel 60 millió fo-
rintból megújult modern épületet 
- amit a lakosság is megtekintett 
- Magyar László városvezető adta 
át dr. Oleár István görögszállási 
háziorvosnak és Tóthné Oláh Eri-
ka asszisztensnek.

Örömteli dolog kimondani, le-
írni is, hogy újabb értékkel gazda-
godott lakóhelyünk.       

  Fintor Gábor
kulturális vezető 

Közel 60 millió forintos beruházás

Ünnepélyes keretek között 
szeptember 20-án mindenki 
örömére birtokba vehették a 
külterületen élők és dolgo-
zóik a görögszállási orvosi 
rendelőt. 

n Azóta már elkezdődtek az ak-
tív  hétköznapok. Vajon hogyan tel-
nek? Megkérdeztem a rendelő dol-
gozóit, hogyan élik ezt meg, milyen 
érzésekkel, milyen szemlélettel 
rendezgetik, formálják környezetü-
ket, munkahelyüket. Van-e hatással 
a jövőbeli munkájukra?

  
Dr. Oleár István háziorvos
A felújítás után minden annyira 
újszerű, mintha nem is a korábbi 

helyszínen lennénk. A belső át-
rendeződés, a falak áthelyezése, 
az újonnan kialakított helyiségek 
miatt az épület kissé labirintus-
szerűnek tűnik, a tájékozódáshoz 
még némi gyakorlat szükséges. Az 
új esztétikus környezet újításokra 
ösztönöz, lendületet ad a minden-
napi munka gyakorlatában is, re-
mélhetőleg mindezek a gyógyítást 
is segíteni fogják.

Tóthné Oláh Erika ápolónő
Új erőt, kitartást ad a hivatás gya-
korlásához. Nem csak dolgozóként, 
külterületi lakosként is mondha-
tom, gazdagabbnak érezzük ma-
gunkat. Köszönettel tartozunk a 
létrehozóknak.

Fehér Erika védőnő
Nagyon örülök a felújított tanács-
adónak. A tágas, modern kör-
nyezet, a korszerű számítógép és 
Internet-hozzáférés nagymérték-
ben megkönnyíti a munkámat. A 
meleg, barátságos környezet oldja 
a feszültséget a szülőkben, a gyer-
mekekben egyaránt. A tágas váróte-
rem lehetőséget nyújt a kényelmes 
várakozásra. Külön köszönöm a 
kialakított konzultációs helyiséget, 
hiszen munkánk során a diszkré-
ció elengedhetetlen. Mivel a velem 
kapcsolatban álló Családvédelmi- 
és Gyermekjóléti Szolgálat is helyet 
kap az épületben, hatékonyabban 
tudunk együttműködni a családok 
és gyermekek érdekében.

Magyar Tibor Zoltánné  
szociális munkás
A Nyírteleki Szociális Szolgáltató 
Központ Gyermekjóléti Szolgálta-
tásának, Családsegítő Szolgálatnak 
és Közösségi ellátásának munka-
társai örömmel vették tudomásul, 
hogy az újonnan elkészült európai 
színvonalú egészségügyi intéz-
ményben helyet biztosítottak a 
számunkra. 

Ezzel a lehetőséggel a fent em-
lített szolgáltatások közelebb ke-
rültek a varjúlaposi, görögszállási 
és belegrádi ellátottjainkhoz. Nem 
kell a klienseinknek utazni a város-
ba, mert lakóhelyük közvetlen kör-
nyezetében elérhetők vagyunk.

Dr. Takács Anikó

Új erőt, kitartást ad a hivatás gyakorlásához
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7Nyírteleki ÚjságEgészségügy, kapcsolatok

A fogantatás pillanatától az utolsó szívdobbanásig
„Örökségünk” könyvso-
rozat harmadik tagjaként 
az egészségügy története 
került feldolgozásra. 

n Két tanyatörténet után a lakos-
ságunk számára nagyon fontos 
szakterület kutatására tettek kí-
sérletet e könyv szerzői – meg-
ítélésem szerint – sikeresen. 
Különleges, szinte egyedülálló 
próbálkozásunkkal az egészség-
ügy fejlődésének áttekintésére 
vállalkoztunk Nyírtelek története 
tükrében. Napjainkban már nincs 
olyan ember, aki ne venne igénybe 
egészségügyi szolgáltatást akkor 
is, ha egészségesnek mondhatja 
magát: születésünk pillanatától 
a védőoltásokon, szűrővizsgálat-
okon, alkalmassági vizsgálatokon 
keresztül halálunkig. 

Történelmi áttekintés
Kiadványunkban Nyírtelek egész-
ségügyi ellátásának tárgyi, szemé-
lyi feltételeinek fejlődését, struk-
túrájának változását kísérhetjük 
figyelemmel (104 oldalon), sok-sok 
képpel illusztrálva. A szerzők egy-
fajta történelmi áttekintés mellett 
– a források alapján – felidézték a 
19–20. század fontosabb egész-
ségügyi eseményeit. Betekintést 

nyerhetünk a grófi időszakban itt 
élők helyzetébe, lehetőségeibe. 
Feldolgozásra kerültek az egykori 
tanácsi jegyzőkönyvek alapján az 
1952-ben önállóvá váló lakóhely 
fejlődő egészségügye. Megismer-
hetjük a visszaemlékezésekből az 
akkori ellátások színvonalát és az 
egészségügyben dolgozókat. Ki-
emelt szerepet kap a kiadványban 
a 20 éve itt dolgozó orvosok be-
mutatkozása, a nevükhöz fűződő 
fejlesztések (ellátások, épületek), 
eredmények ismertetése, vala-
mint az őket segítő személyzet 
megismerése. Külön fejezetben 
számol be a könyv az egészség-
ügyhöz szorosan kapcsolódó fog-
orvosi munkáról, gyógyszertárról, 
a szociális intézményekről, a védő-
női szolgálatról és az itt dolgozók 

munkájáról is. Bemutatkoznak a 
településünkről induló és az itt élő 
orvosok is.

Köszönet
Törekvéseink – az ellátás feltét-
eleinek folyamatos javítása, a 
görögszállási rendelő felújítása, 
korszerűsítése, a szelektív hulla-
dékgyűjtés, kerékpárút kiépítése, 
parkok kialakítása a családi pihe-
nés, kikapcsolódás érdekében, 
tüdőszűrés, vérvétel biztosítása 
helyben, mozgásra, sportolásra 
alkalmas helyek biztosítása, stb. 
– mind-mind a lakosság egészség-
ügyi helyzetének javítását szol-
gálják.

Köszönet mindazok munkájá-
ért, akik az egészségügyi ellátás-
ban részt vettek és részt vesznek: 

az állami és civil szervezetek, in-
tézmények dolgozóinak. Köszö-
net orvosainknak, akik több mint 
két évtizede állnak a nyírteleki 
lakosok szolgálatában, vigyázzák 
egészségünket, formálják egész-
ségtudatosságunkat. Végül de 
nem utolsó sorban köszönöm 
mindazok lelkes munkáját, akik 
valamilyen formában részt vettek 
abban, hogy ez a könyv „megszü-
lethessen”. Külön elismerés illeti 
a gyűjtőmunkát végzőket: Hudák 
László Tamásnét, Barna Zoltánnét. 
Kiemelt szerepet vállaltak a szer-
vezésben: dr. Takács Anikó és dr. 
Kerényi Attila, aki egyben a fotók 
elkészítésében is jeleskedett. Kö-
szönet a szerkesztőnek, Dankó Mi-
hálynak, aki az óriási mennyiségű 
és értékes dokumentumokban 
igyekezett eligazodni, és valami-
lyen rendszerbe varázsolni azokat. 
Ahhoz, hogy az Örökségünk soro-
zat egy újabb gyöngyszemmel bő-
vüljön, igazi csapatmunkára volt 
szükség, ebben jelentős szerepet 
vállalt még a tördelőszerkesztő, 
ifj. Dankó Mihály és a nyomdai fel-
adatok elvégzője, Tóth Imre. 

Magyar László 
polgármester

A kiadó, Összefogás Nyírtelekért 
Egyesület elnöke

Szeptember elején Nyírte-
lek város küldöttségének 
tagjaként részt vehettem a 
nagysárosi „Testvérvárosok 
nemzetközi találkozóján”. 

n Az odaút, a kellemes társaság-
ban gyorsan elrepült. Nagysároson 
találkoztunk az ukrán, a lengyel 
és a szlovák testvérvárosok kép-
viseletében érkező vendégekkel. 
A szállás elfoglalása után a Magas 
Tátra felé vettük az útirányt.  A 
közös program egy finom ebéd el-
fogyasztásával kezdődött. Az ebéd 
kalóriáit egy hegyi túrával dolgoz-
tuk le. Előtte egy darabig „lanov-
kával” mentünk fel a hegyoldalon. 
Innen kezdődött az igazi túra! 
Hegyes, köves túraút végén elénk 
tárult a Csontváry Kosztka Tivadar 
által is megfestett Tarpataki víz-
esés. Itt a csodálatos gyorsfolyású 
hegyi patak mellett mindenki fel-

töltődhetett és gyönyörű fotókat 
készíthetett. 

Esküvő népviseletben
A szombati nap harmadik állomá-
sa Zsgyár település volt, ahol egy 
hagyományőrző „zsgyár” esküvőt 
nézhettünk meg. Az esküvő külön-
legessége az volt, hogy a szereplők a 
testvérvárosok vendégeiből kerültek 
ki. A vőlegény lengyel származású, a 
mennyasszony pedig magyar nem-
zetiségű vendég volt. A magyar szí-
neket erősítette, hogy Kerényi dok-
tor úr vállalta a pár összeeskető pap 
szerepét. A két tanú is a vendégek 
közül került ki. A szertartás fényét 
emelte, hogy a szereplők beöltöztek 
a helyi szokásoknak megfelelő nép-
viseletbe, és mi alkottuk a násznép 
vidám tömegét. 

Az est zárásaként jó hangulatú 
vacsora következett közös tánccal és 
beszélgetésekkel. A kirándulás leg-

kiemelkedőbb eseménye a vacsora 
során következett be: a testvérváro-
sok polgármesterei összefoglalták az 
elmúlt esztendők főbb eseményeit, 
és örömüket fejezték ki abból az al-
kalomból, hogy mindig ott lehettek 
a többi testvérváros meghatározó 
eseményeinél. Az est legmeghatóbb 
pillanata volt, amikor Vaszil Kostura, 
az ukrán Beregrákos település pol-
gármestere bejelentette, hogy a test-
vérváros új utcanévvel gyarapodott a 
közelmúltban: Nyírtelek nevű utcá-
jukon sétálhatunk, ha ott járunk. De 
utcát neveztek el a lengyel Grybowról 
is és a szlovák Nagysárosról is.  

A whiskygyárban
Vasárnap a nagysárosi óvodát tekin-
tettünk meg, amely a mai kor szel-
lemében épült. Az ottani óvónők 
tiszteletünkre szlovák népdalokat 
énekeltek és helyi finomságokkal 
kínáltak bennünket. A délelőtt fo-

lyamán az utazás tovább folytató-
dott: kirándulást tettünk a Nestville 
-Parkba, ahol népi kézműves kiállí-
tást és a szlovák whiskygyártás fel-
legvárát tekinthettük meg. 

Elérkezett a búcsú ideje, elkö-
szöntünk egymástól, és hazafelé a 
buszon a megtanult szlovák éneket 
és magyar népdalokat énekelve, él-
ményekben gazdagodva érkeztünk 
meg szeretett szülőföldünkre.

Horváth Tünde

Kirándulás festői tájakra, óvodalátogatás

Ott lenni minden meghatározó eseményen
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n Főtámogatók: AJG Agrogép Jármű-és 
Gépgyártó Kft. (Dr. FERENC GÉZA), FIN-
TOR ÉS TÁRSA KFT., KRAUSZ RÓBERT, a 
Rakamaz Takarék ügyvezetője, MAGYAR 
LÁSZLÓ polgármester, RW Hídtechnika, 
Lukács László ügyvezető, SZI-ZO Sport, 
Dr. VASKÓ LÁSZLÓ képviselő.

Kiemelt támogatók: Dankó László, 
Unió Étterem, Dr. Séra Gyuláné, Hotel 
Eger & Park Szálloda****, Krajnyák Sán-
dor képviselő, Tóth Imre nyomdász.

További támogatók: 38-as kiskö-
zért- Virányi Viktor, Alexa Ilona, Ba-
goly Ferenc, Baltighné Kozma Mariann, 
Barnóthné Demkó Judit postavezető, 
Dr. Bartovics Norbert jegyző, Dr. Berényi 
Lászlóné, Borbély László, 

Bukai Józsefné, Civil Centrum, 
Czékmann Andrea, Cziránku Katalin, 
Cziránku Lászlóné, Dankó Mihály al-
polgármester, Erika Csemege, Ferencz 
Józsefné, Hódi Mariann-Fortuna 
Lottozó. Dr. Hortobágyi Béláné, Hor-
váth- Bócsi Irén, Humik András, Ibolya 
Csemege, Dr. Kerényi Attila képviselő 

Kocsis Lajos, Kocsis Sándor, Koro-
na Ékszer Kft., Kubik József, Kulcsár 
Viola, Marika csemege, Bócsi János 
és felesége, Molnár Ildikó, Molnárné 
Ágoston Valéria, Mokánszki család, 
Muriné Havacs Erika, Nagyné Sipos 
Valéria, Piri Csemege, Produktum 
Bt., Renomé Print, Ricsóka Fruzsina, 
Serly Anikó, Srankó Andrásné, Süti 

Kft., Szabó László, Szabóné Lukács 
Éva, Szántó Alfréd, Szépítőkuckó dol-
gozói (Bertliné Juhász Eszter, Képes 
Jánosné, Muri Edit, Muri Tünde), Dr. 
Takács Anikó képviselő,  

Takács Zoltánné, Telek Gumi Kft., 
Tereminé Horváth Ildikó, Zagyva Klára, 
Zumba Monic, Margitics Mónika.

Nyírteleki ÁMK Diáksport Egyesület 
elnöksége és tagjai nevében ezúton is 
megköszöni a szponzoroknak, hogy a 
rendezvényt anyagilag támogatták és 
ezzel hozzájárultak a program színvo-
nalassá tételéhez!

Urbinné Borbély Szilvia
elnök

Sportbál

n KOCSIS JANIKA, az alsó tagoza-
tos énekkar, az Y Dance Factory, 
bőséges ellátás, értékes nyere-
mények, egy szuper fődíj (egy 2 fő 
részére szóló WELLNES hétvége a 
4 csillagos Hotel Eger és Park Szál-
lodában), és sok meglepetés várta 
az első „Nyírteleki Sportbál” kö-
zönségét a Királytelek Vigadóban, 
szeptember 19-én, pénteken. A 
Nyírteleki ÁMK Diáksport Egye-
sület szervezésében létrejövő 
esemény is, melyet nagyon sokan 
támogattak, elindult a hagyo-
mányteremtés útján.  

Mindenkit megmozgattak
A köszöntőben az est háziasszo-
nya, a DSE elnöke, Urbinné Bor-
bély Szilvia szót ejtett az egyesület 
múltjáról, jelenéről, céljairól. A 
nyírteleki (testnevelő végzett-
séggel is rendelkező) szakember 
kiemelte, hogy elsősorban a helyi 
fiataloknak kívánnak sportolási le-
hetőséget biztosítani immáron há-
rom éve, ugyanakkor a foglalkozá-
saiknak köszönhetően az ovisoktól 
a nyugdíjasokig mindenkit meg-
mozgatnak. Bemutatta a kislány-
tornászokat, a kosárlabdázókat és 

természetesen – a bálon is jelenlé-
vő – labdarúgókat. Hangsúlyozta, 
hogy a jövőt a nyírteleki fiatalokra 
építve képzeli el az egyesület veze-
tősége, melyhez óriási segítséget 
kapott a főtámogatóktól, őket név 
szerint is felsorolta.  

Beszédének végén egy Michael 
Jordan idézettel kívánt jó szórako-
zást a bálozóknak: „Ahhoz, hogy fo-
lyamatosan a legmagasabb szinten 
tudj játszani, mindenből motivációt 
kell merítened, legyen az bármilyen 
típusú üzenet.” Ezt az idézetet to-
vábbgondolva indítottam egész 
estés műsorvezetői szerepemet. A 
világtörténelem egyik legnagyobb 
kosárlabdázójának olyan hűsé-
ges társai voltak, mint a lepatta-
nó király, Rodman és az önzetlen 
Scootie Pippen. Az egyéni sike-
rekhez összefogás, csapatmunka 
szükséges, és azt gondolom, a mi 
szervező csapatunk is ilyen körül-
mények között szervezi rendezvé-
nyeit a közönségnek. 

Persze, a sporton kívül számos 
olyan terület van az életben, amit 
nem lehet elég korán kezdeni, ilyen 
az éneklés is. A Nyírteleki Általános 
Iskola legnépszerűbb szakköre az 

alsó tagozatos énekkar (vezetőjük: 
Fintor Jánosné). Énekeltek a barát-
ságról, az icipici meséről tudtunk 
meg kulisszatitkokat, és Panda maci 
is bemutatkozott a jeles esemé-
nyen. Meglepetésdalként a „Boldog 
születésnapot” című szám csendült 
fel, mely az egész este nagyot alakí-
tó születésnapos Kocsis Janikának 
szólt, aki - hatalmas tapsvihar köze-
pette - meghatódva vette át ajándé-
kát a bál háziasszonyától. 

Jótékony célra
A sportos hangulathoz igazodva a 
jelenlévő asztaltársaságok egy 13+1 
kérdésből álló TOTÓ szelvényt töl-
töttek ki, mely a legkülönfélébb 
kérdéseket tartalmazta (például: 

„Ki rúgta a mindent eldöntő utolsó 
11-est a 2006-os labdarúgó világbaj-
nokságon?” vagy „Milyen szeren 
indult az olimpián Borkai Zsolt?”). 
A legjobbakat, a hibátlan tippelőket 
apró ajándékkal jutalmaztuk (a fo-
cisták is köztük voltak!). 

A bált az Y Dance Factory táncos 
sportműsora is színesítette, a bősé-
ges ellátás (kétszeri vacsora, finom 
marhapörkölt sztrapacskával, éjfél-
kor szabolcsi töltött káposzta, finom 
sütemények, gyümölcstálak) pe-
dig önmagáért beszélt. A népszerű 
tombolajáték eredményeként meg-
annyi szerencsésnek lett még jobb 
hangulata. A fődíjat (WELLNES cso-
mag) megnyerő Puskin utcai Valkó 
Józsefnek és feleségének (akiknek 
mindössze 5 szelvényt kellett vásá-
rolniuk a sikerhez!) pedig biztosan 
örökké emlékezetes marad az első 
„Nyírteleki Sportbál”, melynek be-
vételét jótékony célra, szakosztá-
lyainak versenyeztetésére fordítja 
az elnökség, így külön kiemelendő 
azoknak a támogatóknak a névso-
ra, akik odaálltak a helyi sport mel-
lé városunkban. 

Fintor Gábor
kulturális vezető 

A nyírteleki sportért báloztak 

Felajánlásokkal támogatták az első ,,Nyírteleki Sportbált”: 
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A minap besegítettem a családi 
vállalkozásunkba. A reggeli hús-
pakolás közben arról érdeklődött 
a hentes Gyuri, hogyan sikerült az 
első nyírteleki sportbál, melyre ő is 
szívesen eljött volna (a bökkenő az 
volt, hogy másnap hajnalban a bolt-
ban volt jelenése). Szó szót, kérdés 
kérdést követett. Valahogy a tom-
bolasorsolásnál ragadtunk le. El-
mondta, megannyi bálban járt már, 
és számára mindig a tombolajáték 
jelentette a buli végét. „Unalmas, 
lassú, fárasztó az egész” – hangsú-
lyozta morcosan. 

  

Felettébb érdekes, mert én 
pont az ellenkezőjét tapaszta-
lom – válaszoltam vissza. Úgy 

érzem, a nyírteleki emberek már 
várják a „Kalandra fel!” hívószavú 
eseményünket, ahol értékesebbnél 
értékesebb nyeremények találnak 

gazdára. A fődíjas utazások pedig 
mindenki számára vonzóak. A játé-
kot az évek alatt izgalmassá tettük, 
a tapasztalatokat begyűjtve pörgős-

sé vált, mert közben nincs unat-
kozás, valami finomság (legutóbb 
gyümölcstálak) is mindig kerül az 
asztalokra. 

Az elmúlt hat évben számtalan 
ilyen játékot bonyolítottunk le, de 
egy valami nagyon is közös volt 
bennük. Az, hogy rengetegen tá-

mogatták eseményeinket. Közülük 
is voltak olyan lelkes szponzorok, 
felajánlók, akik kapaszkodjanak 
meg, MINDEN ALKALOMMAL (te-
hát évente többször is, háromszor-
négyszer, akár ötször) támogatták 
aktuális rendezvényünket (bálokat, 
városnapokat, Anna-napi vigassá-
gokat). 

Gondolhatják, VASTAPSSAL, 
nagy köszönettel tartozunk 
nekik, kiemelve a hosszú 

évek alatti állandó támogatóinkat. 
Bócsi János és felesége, Borbély 

Viktorné, a Nyírteleki Civil Centrum 
(Venczelné Bartha Ildikó), a Fintor és 
Társa Kft. (Fintor János), Juhász Jó-

zsef, Krajnyák Sán-
dor, Kulcsár Viola, 
Molnárné Ágoston 
Valéria, Dr. Séra 
Gyuláné, Srankó 
Andrásné, Szabó 
László, Süti Kft., a 
Szépítőkuckó dol-
gozói (Bertliné Ju-

hász Eszter, Muri Edit, Muri Tünde, 
Török Anikó).

Bízom benne, hogy a közeljö-
vőben Gyuri is ellátogat rendezvé-
nyünkre, megismeri a nyírteleki 
tombolasorsolást, s közben tapsol 
fantasztikus (állandó és új) támoga-
tóinknak is…

Fintor Gábor 
kulturális 

vezető 

Ráadás(ul )…
jegyzetrovat 

Akikre igazán büszkék lehetünk

Interjú

n Interjúalanyom a tökéletes példá-
ja azon nyírtelekieknek, akik a helyi 
általános iskolából indulva sokra vit-
ték. Bizonyította, hogy településünk 
intézményéből is komoly sikereket 
lehet elérni. A lépcsőfokok megmá-
szását követően manapság a Kúrián 
dolgozik, mint főosztályvezető-he-
lyettes. Gyermekkori kedves ismerő-
söm (innen a tegeződés) Kovács Edit, 
vele beszélgettem.       

– Hogyan emlékszel vissza a nyírte-
leki iskolára?

– Nagyon szívesen emlékszem vissza 
Majorosné igazgatónő (Bizsi néni) pe-
dagógusi munkásságára, a nevelés iránti 
következetes elkötelezettségére. Puskás 
Miklósné (Elza néni) az alapvető ismere-
tek (írás, olvasás, számtan) alapos meg-
tanításával (1-2. osztályban) hozzájárult 
a későbbi, magasabb szintű tananyagok, 
ismeretek könnyebb elsajátításához. 
Fintor tanár néni (3.-ban), Lukovicsné 
Varga Erika (4-6.-ban), Humik András 
(7-8.-ban) osztályfőnökként lelkiis-
meretesen, a legjobb tudásuk szerint 
igyekeztek átadni az általános iskolai 
alapképzettséget biztosító ismereteket, 
próbáltak felkészíteni bennünket a nagy-
betűs életre. Szeretném még kiemelni 
Tordainé tanárnő pedagógia munkás-
ságát (ő történelmet tanított nekem, és 
nagyon szerettem), illetve Schmidt ta-
nárnő határozott, fegyelmezett technika 
óráit. Számos élményt, kalandot  éltünk 
át az általános suliban gyerekkori barát-
nőmmel Maricával (Dr. Sükösd Annamá-
riával), akivel mind a mai napig azóta is 
szoros barátságot ápolunk.

– Mi történt Veled a nyírteleki évek 
után? 

– 1994-ben az általános iskolában 
eltöltött 8 év után felvételt nyertem 
Nyíregyházán a Széchenyi István Köz-
gazdasági Szakközépiskolába, ahol 
1998-ban sikeres érettségi vizsgát tet-
tem. A szakközépiskola elvégzése után 
a Debreceni Agrártudományi Egyetem 
Gazdasági Agrármérnök szakán kezd-
tem meg nappali tanulmányaimat. Az 
egyetemen teljesített 5 évi tanulmányt 
követően 2003-ban szereztem diplomát 
pénzügy-számvitel, vállalkozásszerve-
ző és vagyonértékelő és mérlegképes 
könyvelői szakirányon. 2010-ben szak-
tudásom bővítése céljából elvégeztem 
az Adótanácsadói képzést.

– A diploma átvételét követően, 
2003-ban rögtön belevágtál az isme-
retlenbe, hiszen felköltöztél Buda-
pestre. 

– Ahol – egy több fordulós állásin-
terjút sikeresen teljesítve – 2003. szep-
tember 1-jével a Legfelsőbb Bíróság 
(jelenleg Kúria) Költségvetési és Ellá-
tási Főosztályán tisztviselőként, mint 
kontroller kezdtem el dolgozni. 

– Bátor „húzás volt”…
– Valóban, a diploma átvételét köve-

tően mindenféle helyismeret nélkül fel-
költöztem Budapestre, ahol pályakez-
dő, „friss diplomás” közgazdászként 
próbáltam elhelyezkedni. Szerencsére 
itt is sikerekben volt részem, hiszen 
több helyről is kaptam kecsegtető aján-
latokat, azonban engem a közszféra vi-
lága vonzott. 2003 óta – az állásinterjú 
sikeres teljesítését követően – dolgo-
zom a Legfelsőbb Bíróság (2012. január 
1-jétől Kúria) Költségvetési és Ellátási 
Főosztályán. 

A szakmai ismeretek elsajátítása 
mellett fokozatosan alakítottam ki az új 
környezetben az önálló, független éle-
temet. Nyírtelektől természetesen nem 
szakadtam el teljesen, hiszen hétvé-
genként, ha tehettük a húgommal (aki 
szintén Pestre költözött) hazautaztunk 
szüleinkhez, olykor belecsöppenve egy-
egy Anna-napi vigadalomba vagy egyéb 
érdekes helyi rendezvénybe. Természe-
tesen az idő folyamán – ahogy a fővárosi 
életem kezdett sűrűsödni – ezek a láto-
gatások ritkultak, de édesanyám révén, 
aki nyugdíjas posta-hivatalvezetőként 
továbbra is igen aktív részese a nyírtele-
ki közösségi életnek, nem maradunk le 
a várost érintő fontosabb eseményekről. 
A pályám során elért sikereket azonban 
beárnyékolta édesapám 2007-ben bekö-
vetkezett elvesztése.

– Igen komoly elismerésben is ré-
szesültél. 

– Lelkes pályakezdőként igyekeztem 
a költségvetési gazdálkodás és számvi-
tel valamennyi területét a gyakorlati al-
kalmazás során is elsajátítani, amelyre, 
mint kontroller minden költségvetési 
terület vonatkozásában lehetőségem is 
volt. 2008-ban már főkönyvi csoport-

vezető lettem, 2011-től főosztályveze-
tő-helyettes vagyok.  

2014. január 27-én a Kúria elnökétől 
– 10 éves szakmai munkám elismerése-
képpen – „A Kúria Tisztviselője” díjat 
vehettem át. A díjat 2013-ban alapítot-
ták, minden évben a Kúria egy kiemel-
kedő tisztviselője kaphatja meg. 

– Ilyen megtisztelő címek után mik 
a jelenlegi céljaid, elképzeléseid?    

A szakmai célokat, elképzeléseket 
tekintve továbbra is a Kúria magas szín-
vonalú költségvetési munkáját szeret-
ném támogatni. Furcsának tűnhet, és 
manapság nem is ez a jellemző, hogy 
fiatal közgazdászként ennyire elhiva-
tottan egy intézmény munkásságában 
képzelje el valaki a jövőjét, de az állan-
dóan változó számviteli, jogszabályi 
környezet, illetve a szakmai elvárások 
folyamatosan gondoskodnak arról, 
hogy kollégáimmal munkánk során egy 
percig ne unatkozzunk, és ahhoz, hogy 
naprakész ismeretekkel rendelkez-
zünk, állandó tanulásban, képzésben 
kell önmagunkat is részesíteni.

Nincsenek hatalmas céljaim, az éle-

tem során mindig arra törekedtem, 
hogy olyan reális, megvalósítható cé-
lokat tűzzek ki, amelyek teljesítése si-
kerélménnyel tölt el, és amelyek meg-
valósítása lendületet ad további célok 
eléréséhez.

– Hogyan telnek mindennapjaid? 
Van-e esetleg hobbid, szabadidődben 
mivel foglalkozol?

– Hasonlóan más gazdasági területen 
dolgozó szakemberhez, a mindennapok 
nagy részét a munka tölti ki. Kevéske 
szabadidőmben a nyugodt, családi, ba-
ráti körben eltöltött hangulatos progra-
mokat részesítem előnyben. Ilyenkor a 
zajos fővárosi hétköznapok után jólesik 
egy-egy csendes otthoni hétvége Nyír-
teleken, de a barátokkal a nyári szezon-
ban sokat utazunk tópartra.

Kifejezett hobbim nincs, szeretek 
színházba, moziba járni, kertészkedni. 
Első hallásra biztos furcsának tűnhet, 
de nő létemre – annak ellenére, hogy 
vezetéstechnikai tudományokkal nem 
rendelkezem – az autósportokért rajon-
gok (természetesen csak mint néző!!). A 
Mogyoródon lévő hungaroringi pálya 
közelsége révén több alkalommal volt 
lehetőségem személyesen átélni a For-
ma1 száguldó cirkuszának hangulatát 
vagy a túraautó-világbajnokságban re-
mekül szereplő magyar csapat és pilóta 
szenzációs sikereit.

– Mit üzennél azoknak a nyírtele-
ki szülőknek és diákoknak, akik úgy 
gondolják, hogy Nyírtelekről nem le-
het „kitörni”? 

– Nyugodtan, bátran merem állítani, 
és biztatni őket, hogy igenis kitartó mun-
kával, kellő szorgalommal és alázattal 
komoly sikereket lehet elérni, kiváltképp 
akkor, ha az ember nem „csak munká-
nak” tekinti, amit csinál, hanem kicsit 
magáénak is érzi, és örömét is leli benne.

– Természetesen a sikereket nem 
azonnal osztják, és nem önmaguktól 
jönnek, ahhoz lépcsőről lépcsőre ha-
ladva folyamatosan tennünk kell az is-
kolai évek alatt és az azt követő hosszú-
hosszú munkával töltött években is.

Fintor Gábor
kulturális vezető 

Interjú Kovács Edittel 

A nyírteleki iskolából indult, ma 
költségvetési főosztályvezető-helyettes 
a Kúrián (Legfelsőbb Bíróságon)
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A Kastélykert Óvoda központi 
tagóvodájában szeptember 
23- án  a pitypangocska cso-
port szervezésében családi 
napot tartottunk. 

n Reggel a sátordíszítéssel indult a 
nap, minden csoport a saját udvarán 
elhelyezett sátrakat díszítette az elő-
zőleg kisorsolt zöldség, illetve gyü-
mölcs felhasználásával. A délelőtt 
folyamán szintén e két termés fel-
használásával készítettünk ételeket, 
italokat, amit minden csoport elhe-
lyezett egy központi helyen, a cso-
portonként kijelölt asztalokon. Cso-
dálatos gasztronómiai finomságok 

készültek, és olyan burgonyaszirom 
rózsák, gyümölcsből faragott pillan-
gók, dióból készített mackók, szebb-
nél szebb remekművek, melyek egy 
5 csillagos Michelin étteremben is 
megállták volna a helyüket.

Közös cél
Köszönhető ez az ügyes kezű, és 
aktív szülőknek, akik időt és fáradt-
ságot nem sajnálva vettek részt szép 
számban ezen a napon. Jókat ját-
szottunk, énekeltünk, körjátékoz-
tunk együtt szülők, gyerekek, óvó-
nők, és ezek a napok sokáig élnek 
mindannyiunkban, mert nagyon 
jó együtt lenni és közelebb hozni 
egymáshoz intézményünket és a 
családokat. Közös a cél, mindennél 
fontosabb kicsinyeink harmonikus  
fejlődése szeretetteljes kapcsolat-
ban mindannyiunkkal.

 Délelőttünket színesítette a nyír-
egyházi Mandala dalszínház zenés 
műsora, tízórai előtti megmozgató-
ja, valamint a Guzsalyas néptánccso-
port és Nyírség táncegyüttes műsora 
és táncháza.

 A bölcsőde udvarán közös ve-
télkedőn vehettünk részt, mely a 
szelektív hulladékgyűjtéssel kap-
csolatos feladatokból állt. Nagy izga-
lommal válogatták szülők-gyerekek 
a különböző színű kukákba a hulla-
dékokat, akik pedig nem versenyez-
tek, az udvar széléről szurkoltak lá-
zasan csapatuknak.

  Nagyon szép nap volt, ami kö-
szönhető a szülőknek, akik nagyon 
sokan részt vettek ezen a napon, 
köszönhető a kolléganőknek, első 
sorban a pitypangocska csoport óvó 
néninek, akik ilyen csodálatos napot 
szerveztek számunkra, és köszönet 

illeti a Mandala dalszínház tagjait, 
valamint a néptáncosokat, hogy já-
tékukkal- táncukkal színesítették 
rendezvényünket.

Boros Katalin Marianna
óvó néni 

Ezek a szavak nagyon illenek 
Kukucska Istvánné, Évike 
kolléganőnkre, aki már 30 
éve intézményünk oszlopos 
tagja. 

n Munkáját házi gondozónőként 
kezdte, majd a szociális ápoló -gon-
dozó szak elvégzése óta a bentla-
kásos részlegben végezte odaadó 

munkáját. A bentlakó idősek köré-
ben nagy tisztelet övezi, mert szor-
galmas, lelkiismeretes és kitartó. 
Bármilyen probléma jelentkezése-
kor az elsők között segített, igyeke-
zett oroszlánrészt vállalni a feladat 
megoldásában. De benne volt min-
den humoros, jópofa dologban is, 
ha annak eredményeként vidámság 
töltötte be az Idősek Otthonát.

 Munkatársként is mindig szá-
míthattunk rá, őszinte és egyenes 
jelleme sokszor adott segítséget 
munkánk útvesztőiben. Éppen 
ezért fog olyan nagyon hiányozni 
az Idősek Otthona gondozói csa-
patából a jövőben. Mégis együtt 
örülünk vele, hiszen a jól megérde-
melt pihenés következik számára, 

mivel igénybe veszi a negyvenéves 
munkaviszony után járó nyugdíjat. 
Mindig mosolygós, kedves arca fog 
megjelenni lelki szemeink előtt, ha 
őt idézzük majd.  

Kívánunk neki unokái körében 

még sok egészséget, boldogságot.  
A Nyírteleki Szociális Szolgáltató 
Központ munkatársai nevében 
is: 

Zajder Katalin, 
mb. intézményvezető

A jól megérdemelt pihenés következik
„Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved.” Margarete Seeman

Családi nap az óvodában

Fo
tó

: Ó
vo

da



11Nyírteleki ÚjságIdősek

Közösségi ellátásunk  
gondozottjai szeptember 
8-án hatodik alkalommal 
vettek részt a Nyírpazonyi 
Talentum Közösségi ellátás 
szervezésében megren-
dezésre kerülő lecsófőző 
versenyen. 

n Megérkezésünket követően a 
szervező, az ellátás vezetője meg-
nyitotta  a napot, majd tájékozta-
tott a napi tervezett programokról 
és természetesen jó munkát kí-
vánt a főzéshez. Csapatunk nagy 
izgalommal fogott hozzá az elő-
készületekhez, hiszen most „nem 
babra ment a játék”, hanem lecsó-
ra. Még jobban fokozta a hangula-

tot az a tudat, hogy ha idén is első 
helyezettek lennénk, akkor végre 
magunkénak tudhatnánk a nyer-
tes kupát.

Dobogón végeztek
Ez alkalommal füstölt kolbásszal 
gazdagítottuk lecsónkat, amit 
megtoldottunk még egy kevés 
csípős paprikával is. Miután a 
bográcsban rotyogni kezdett az 
étel, a szervezők ügyességi játék-
ra és csocsóversenyre buzdították 
a jelenlévőket. Csapatunkból ak-
tívan és passzívan egyaránt részt 
vettek gondozottjaink.  Volt, aki 
versenyzett, volt, aki lelkesen 
szurkolt, volt aki maradt a tűz-
helynél, illetve a bográcsnál és 
vigyázott a díjat nyerő lecsónkra. 
Az idő gyorsan telt, az étkezés 
viszont lassan. A forró étek nem 
engedte magát behabzsolni, volt 
időnk kiélvezni az ízeket. Egy ada-
got kapott a zsűri is a kóstoláshoz. 

Az ebéd mellé a szervezők házias 
süteménnyel, a helyi asszonykör 
gyümölcsökkel és a Nyírpazonyi 
Polgármesteri Hivatal jóvoltából 
ásványvízzel és üdítővel kedves-
kedtek számunkra.

Eredményhirdetés a következő-
képpen alakult: ügyességi verse-
nyen első helyezést, csocsó- verse-
nyen szintén első helyezést értünk 
el, a lecsónk pedig a dobogós har-

madik helyen végzett. A díjak át-
vétele után még volt egy kis időnk 
megbeszélni a helyezéseket, gra-
tulálni a többi ellátásnak és termé-
szetesen a győztes csapatnak. Úton 
hazafelé elemeztük a napot, öröm-
mel nyugtáztuk, hogy az ellátottak 
nagyon jól érezték magukat és a 
már megszokott módon a követke-
ző évi versenyre koncentráltunk.

Horváth Tünde

Lecsófőzés Nyírpazonyban

Az ENSZ 1991-ben október 
1-ét az idősek világnapjává 
nyilvánította. Nyírteleken is 
minden évben megemlékez-
tünk erről a jeles napról kü-
lönböző szervezetek keretein 
belül.

n Az idén Nyírtelek szociális ellá-
tó rendszerét képező három nagy 
intézmény: a Nyírteleki Civil Cent-
rum, a Filadelfia Szociális Központ 
és a Nyírteleki Szociális Szolgáltató 
Központ közös ünnepség keretében 
látta vendégül a város időskorú el-
látottait. A Királytelek Vigadó adott 
otthont a színvonalas ünnepi ren-
dezvénynek. Egész napon át folyt a 
készülődés, szorgos kezek díszítet-
ték a Vigadót, kenték az uzsonnának 
szánt kenyérkéket. Az Idősek Ottho-
na konyháján sült a friss, ropogós 
fornetti. A három intézmény tanya-
gondnoki szolgálatainak, illetve tá-
mogató szolgálatának munkatársai 
folyamatosan szállították be a gon-
dozottainkat. A mintegy 140 főnyi 
vendéget szép számban elkísérték a 
szolgálatok munkatársai is.

Színes műsorral köszöntöttük 
időseinket. Az általános iskola 3. 
b. osztályos tanulói felkészítő ta-
náraik: Czékman Andrea és Szántó 

Alfréd segédletével kedves, meghitt 
ünnepi köszöntő verseket, dalokat 
adtak elő. 

Majd Magyar László, Nyírtelek 
város polgármestere köszöntötte 
időseinket. Örömét fejezte ki azért, 
hogy ezen a napon ilyen szép szám-
ban találkozhatott a település időse-
ivel. Elmondta, hogy a közelmúltra 
visszatekintve több esetben is kö-
szönthetett lakóhelyünkön 90 éves 
„szép korút”, illetve egy 100 éves 
idős nénit volt szerencséje ez alka-
lomból felkeresni. Jó egészséget és 
biztonságot nyújtó családi légkört, 
illetve annak hiányában megbízha-
tóan működő szociális ellátó rend-
szert kívánt a jelenlévőknek.

Győrfi Mihály evangélikus lel-
kész úr is megosztotta gondolatait 
velünk az idő múlásával kapcsolat-
ban, és kért mindannyiunkat arra, 
hogy becsüljük meg életünk során 
az „értékes”, nem pótolható időket. 
Majd dr. Takács Anikó háziorvos 
világított rá milyen fontos lenne 
minden korban – így időskorban is 
– az egészséges, mozgásban gazdag 
életmód megteremtése. Ezért aztán 
meg is mozgatott bennünket egy kis 
rögtönzött torna segítségével. Majd 
a szellemi frissességünket mérte le 
egy három szólamú vidám dal ká-
nonban való elénekeltetésével. 

Az idősek klubja két lelkes tagja 
egy vidám jelenettel mutatta be, 

mennyi humor rejtezik még idős-
korban is, különösen, ha két szom-
szédasszony kiáll a kapuba egy kis 
pletykálkodásra.

A generációk közötti szolidaritás 
szép példájának lehettünk tanúi: 
Vencelné Barta Ildikó elnök asszony 
segítségével a Nyírteleki Civil Cent-
rum ellátottai közül néhány fogyaté-
kossággal élő gyermek vehetett át az 
iskolakezdéshez szükséges ajándé-
kokat, egy az egyesületet szponzo-
ráló szervezet képviselőitől.

A délután további részében ven-
dégeinket egy kis ajándékkal leptük 
meg, majd finom uzsonnára láttuk 
vendégül őket. Aki szeretett volna 
egészségi állapotát jellemző értéke-
iről megbizonyosodni, annak lehe-
tősége volt kollégáink segítségével 
megméretni a vérnyomását, vércu-
korszintjét, testzsírértékét is.

Egy vidám, kellemes délután ke-
retében fejezhettük ki időseink iránt 
érzett tiszteletünket, megbecsülé-
sünket. Remélem, jövőre ugyanitt 
találkozhatunk újra.

Zajder Katalin

Idősek világnapja 2014

Fo
tó

: K
is 

Lá
sz

ló

Fo
tó

: a
 sz

er
ző



12 Nyírteleki Újság Sport

n 2014. szeptember 25-én, 
a Nyírteleki Általános Is-
kola IV. korcsoportos fiú 
kislabdahajító csapata megyei 
atlétika ügyességi csapatbaj-
nokságon vett részt a Nyír-
egyházán a Stadionban.  Az 
előkelő második helyezést ér-
ték el, 57 m-es átlagdobással, 
mindössze két méterrel ma-
radva le az aranyéremről.          

A csapat tagjai: Oláh Csa-
ba, Rézműves Dávid, Mocsár 
Márkó, Batta Szilárd, Ko-
vács Norbert. Felkészítők:  
Miklósné Kinyik Éva, Jenei 
Zoltán testnevelő tanárok.

A Nyírteleki ÁMK DSE 
megyei harmadosztályú lab-
darúgó csapatának játékos-
edzőjével, Bodnár Csabával 
beszélgettem. A „Boci” 
becenévre hallgató szakem-
ber, akit már játékosi múltja 
miatt is sok focirajongó 
ismerhet, idén már edzőként 
is bemutatkozott.

– Mit érdemes rólad tudni az 
olvasóknak?

– Nyírteleken élek a feleségem-
mel, és 5 és fél éves kisfiunkkal, 
Kristóffal. Az AJG Agrogép Jármű-
és Gépgyártó Kft-nél dolgozom 
szerelőként. 

– Mióta sportolsz?   
– Hetedikes korom óta igazolt 

játékos vagyok. Pályafutásomat 
Nyírteleken kezdtem, később 
Sényőre igazoltam, ahol 3 évet 

fociztam. Legnagyobb eredmé-
nyünk, hogy csapatunk meg-
nyerte a megyei másodosztályt, 
és feljutottunk az első osztályba. 
Kemecse lett az új állomáshelyem, 
ott 2 évet töltöttem el, aztán ismét 
Nyírteleken játszottam, ahol csa-
patunk megnyerte a bajnokságot 
(megye II.), méghozzá veretlenül 
(!), aminek nagyon örülök a mai 
napig. 

– Ha már a jelenkor szóba hoz-
tad, egy komoly változás az éle-
tedben, hogy Te lettél a Nyírteleki 
ÁMK DSE megyei harmadosztá-
lyú együttes játékos-edzője. 

– Örömmel vállaltam el a felada-
tot. Most a legfontosabb egy igazi 
összetartó csapat kialakítása. Így 
tudunk majd előrébb lépni és a jö-
vőn gondolkodni.

– Hogy látod az eddigi meccsek 
alapján a csapat formáját?

– Nagyon későn, csak augusz-
tusban állt össze a gárda. Kezdet-
ben erőnléti problémáink voltak, 
de szép lassan megerősödünk. 
Úgy gondolom, a fejlődés egyértel-
műen látható, érezhető. Minden 
sporthoz kicsit is értő szakember 
tudja, hogy egy új csapattól, mely-

ben ugyan tehetséges labdarúgók 
játszanak, a technikai elemeken 
túl, a taktikai dolgok megtanulása 
jelent nagyobb és komolyabb fel-
adatot. Ezen vagyunk, ezért dol-
gozunk.

– Hányadik helyet célozzátok 
meg a bajnokságban?

– Még korai lenne erről beszélni, 
azonban azon vagyunk, hogy mi-
nél előrébb végezzünk.

– Kiket tudnál kiemelni a játé-
kosok közül?

– A játékhoz való hozzáállásuk 
és alázatuk miatt Veres Attilát és 
Molnár Tamást (csapatkapitány). 

– Mit üzensz a szurkolóknak?
– Türelmüket kérem, mert a 

közös munka elején tartunk. Egy-
részt meg szeretném köszönni 
magam és a csapat nevében az 
egyesület elnökségnek és Nyírte-
lek Város Önkormányzatának a 
belénk vetett bizalmukat és a pozi-
tív hozzáállást. Másrészt azoknak 
a szponzoroknak a segítségét, akik 
az első „Nyírteleki Sportbált”, ez-
által csapatomat is támogatták.

Jávorszki Andrea

Szeptember 14-én tartotta 
egyesületünk idei évadzá-
ró versenyét a Rakamazi 
Nagy-morotván.

n Sajnos nem a legjobb elője-
lekkel vágtunk neki ennek a 
megmérettetésnek. Egy makacs 
hidegfrontnak köszönhetően 
napok óta esett az eső és lénye-
gesen hidegebb volt az ilyenkor 
szokásosnál. Akadt, aki azt java-
solta, halasszuk el a versenyt , 
mert a sár miatt nem jutunk le a 
vízhez, a halak kapókedve hetek 
óta nulla, Rakamazon esős idő-
ben mindig fúj a szél, stb.

A puding próbája az evés, 
gondolhatta az a 35 horgász akik 
mégis csak regisztrálták magu-
kat a hajnali szemerkélő esőben. 

Tréfával, heccelődéssel és külön-
böző huncutságokkal biztatva 
egymást a reménytelenségben.

A csoda nem is váratott magá-
ra sokáig. Kiderült, nagyon jól le-
het fogni a tenyeres keszegeket. 
Aki erre építette a taktikáját, re-
ménykedhetett a jó helyezésben. 
Napközben még két pontyot is si-
került szákba terelni. Tíz óra kör-
nyékén az eső elállt, ami újabb 
reményekre adott okot.

Mérlegelés utáni összesítéskor 
derült ki, hogy 16-an fogtak egy 
kilogramm feletti mennyiséget, 
ami a körülmények ismeretében 
meglehetősen jó eredmény.

A puding ehető volt.
Akárcsak a Berecz Attila által 

készített nagyon ízletes füstölt-
csülkös káposztás paszuly. Az 

alacsony részvételnek köszönhe-
tően mindenkinek dupla adaggal 
kellett megbirkóznia, így a szer-
vezőknek volt idejük az eredmé-
nyek összesítésére.

Díjazottak: 1. Zábrák Zsolt 3,18 
kg, 2. Szalanics Csaba 2,66 kg, 
3. Csizmarik Tamás 2,61 kg, 4. 
Komári Géza 2,55 kg, 5. Pradlik 
Martin 2,50 kg, 6. Komári Pé-
ter 2.36 kg. A legnagyobb halat 
Csizmarik Tamás, a legtöbbet 
Pradlik Martin fogta.

Összességében nagyon jó kis 
versenyt horgásztunk. Akit a 
zord körülmények otthon tartot-
tak, sajnálhatja a dolgot. 

Lassan kezdődik a csukasze-
zon, mindenkinek jó fogásokat 
kívánunk! Találkozunk jövőre.

Komári Géza

Esős-halas évadzáró Ismét ezüst 
a megyei 
atlétika 
versenyen!

Egy összetartó csapat kialakítása a cél
Megvan az első győzelem, három mérkőzés óta veretlenül!

Bodnár Csaba

Eredmények
3. forduló: Tiszabercel – Nyírteleki ÁMK DSE 2:0 (a félidőben 0-0) 

4. forduló: Nyírteleki ÁMK DSE – Ibrány 3:7 (félidőben 2:3), Góllövőink: Márkus 
György (2), Komor Szilárd (1).

5. forduló: Gávavencsellő – Nyírteleki ÁMK DSE 4:4 (félidőben 4:2) Góllövőink: 
Márkus György (3), Komor Szilárd (1).

6. forduló: Nyírteleki ÁMK DSE – Bashalom 0:0

7. forduló: Nyírbogdány-Nyírteleki ÁMK DSE 1:3 Gólövők: Komor Szilárd 2, Major 
Balázs

Előretekintés
hazai mérkőzések, melyre szeretettel várja a dse kedves szurkolóit:

10. forduló október 19. (vasárnap) 15 óra, Nyírteleki ÁMK DSE – Tiszadob SE

12. forduló november 2. (vasárnap) 14 óra, Nyírteleki ÁMK DSE – Buj SE
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n Kedves Kertbarátok! Remélem, 
hogy az e havi szám címével senkit 
nem riasztottam el a rovat elolva-
sásától. Kicsit talán furcsa és laikus 
szemmel értelmezhetetlen szavak 
összetétele adja e címet, viszont 
ígérem, aki végigolvassa ezen írá-
somat, az sokkal többet fog tudni 
majd ennek jelentéséről, mint az 
ország bármely más „átlag” lakosa. 
Sőt, szerepet vállalhat egy” ilyen” 
elkészítésében…

Tanulmányaim során volt sze-
rencsém részt venni néhány (a vá-
rosunknál jelentősen kisebb) tele-
pülés egyedi tájérték kataszterének 
elkészítésében. Mindez számomra 
még úgy is fantasztikus élmény 
volt, hogy addig nem is ismertem az 
adott települést. Nyírteleket viszont 
nagyon jól ismerem. Édesapámnak 
köszönhetően talán jobban, mint 
sokan mások. Ő kutatta fel ugyanis 
családfámat, ő ismertette meg ve-
lem a tirpákság és szűkebb hazám, 
Nyírtelek és bokortanyái történetét, 
ő segített városunk tájtörténetének 
megírásában is. Az ő és a hozzá ha-
sonló emberek gondolkodása által 
váltam igazi lokálpatriótává…

Védelemre javasolt
Éppen ezért arra gondoltam kedves 
olvasóim, hogy miért ne kezdhet-
nénk bele egy ilyen kataszter elké-
szítésébe itt Nyírteleken is, közösen, 
mint a településünket szerető embe-
rek. Készítsünk egy „leltárt” arról, 
amire büszkék lehetünk. Segíthet 
mindenki kortól, nemtől, politikai 
hovatartozástól, szakmai rálátástól 
és úgy egyáltalán mindentől függet-
lenül, éljen akár bel- vagy külterü-
leten. A lényeg csupán annyi, hogy 
olyan dolgot találjon városunkban, 
ami számára fontos és megőrzendő 
érték, amit védelemre javasolna. 

Egy ilyen dokumentáció elkészí-
tése persze nem csupán ötletek hal-
mazából áll, szigorú előírásoknak is 

meg kell felelnie, amit törvény sza-
bályoz. Lássuk tehát mi is az, hogy 
egyedi tájérték. 

„A tájak karakterének fontos 
összetevői az egyedi tájértékek. A 
természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) 
és (5) bekezdése értelmében egyedi 
tájértéknek minősül az adott tájra 
jellemző olyan természeti érték, 
képződmény és az emberi tevékeny-
séggel létrehozott tájalkotó elem, 
amelynek természeti, történelmi, 
kultúrtörténeti, tudományos vagy 
esztétikai szempontból a társada-
lom számára jelentősége van.” 

Szakmai szempontok
Az „egyedi tájérték” tehát egy vé-
dettségi kategóriát jelent, amit 
most megpróbálok a lehető legköz-
érthetőbb módon röviden bemutat-
ni. Hazánkban a védett természeti 
területeknek, értékeknek többféle 
csoportosítása, kategorizálása lé-
tezik. A legismertebb talán az el-
sődleges besorolásuk, mely szerint 
lehetnek nemzeti parkok, tájvé-
delmi körzetek, természetvédelmi 
területek vagy természeti emlékek. 
Ezeken felül megkülönböztetünk 
még hazai jogszabályok által, illet-
ve nemzetközi egyezmények alap-
ján kijelölt védett területeket is, de 
ennyire talán ne merüljünk bele Az 
egyedi tájérték, mint védettségi ka-
tegória abban különbözik az összes 
többitől, hogy helyi, azaz települési 
szinten jelent védettséget, magya-
rán csak rólunk, a saját táji, telepü-
lési értékeinkről szól. Éppúgy fon-

tosak kiválasztásuknál a szakmai 
szempontok, mint a helyi emberek, 
a lakosság véleménye.

Azt, hogy mi válhat egyedi táj-
értékké, szabvány határozza meg. 
Ennek különböző főtípusai, típusai, 
altípusai és fajtái léteznek, melye-
ket felsorolás szintjén mindenki ta-
nulmányozhat a rovat végén. Senki 
ne ijedjen meg, sokkal egyszerűbb, 
mint amilyennek első ránézésre 
látszik, ezért a rovat terjedelmének 
korlátozottsága miatt most csak né-
hány példával segítenék, hogy mi-
lyen értékeket lehet ajánlani. 

Egyedi tájérték éppúgy válhat 
akár egy a Dessewffyek idejéből 
származó építményből (például 
a ferenctanyai kápolna, vagy az 
Agrogép területén található kastély), 
mint ahogy közelmúltunk „eredmé-
nyeiből” is, például a Honvédelmi 
emlékpark rakétáiból vagy akár az 
evangélikus templomból. Mértékek 
tekintetében is elrugaszkodhatnak 
gondolataink. Egyedi tájértéknek 
jelölhető például minden tanya-
bokrunk és majorságunk (melyek 
szerintem az egyik legjelentősebb 
értékeinket képezik), vagy akár 
csak egy magányosan álló vadász 
les vagy egy régi sírkő. Számos do-
log van, amire több szempontból is 
(táj)értékként tekinthetünk. Gon-
dolok itt például a mai Királytelek 
Vigadó épületére, vagy a Tokaji út 
menti, nemrégiben „kiszabadított” 
keresztre, melyek történelmi múlt-
juk mellett mai korunk hozzáállását 
is hűen tükrözik. Ajánlható egy régi 
tirpák parasztház (amiből sajnos 

egyre kevesebb van), egy erdő, egy 
istálló, egy varjúfészektelep, egy 
nádas, vagy akár még a víztornyunk 
is, hogy csak néhány dolgot emeljek 
ki. Ennél azonban sokkal terjedel-
mesebb a lista. Úgy gondolom min-
denki találhat benne olyat, amiről 
eszébe jut majd egy helyi értékünk, 
amit védelemre javasolna. 

Keressük
Fontos továbbá, hogy nem csak 
közterületekben kell gondolkozni, 
egyedi tájérték akár magán kertben 
is kijelölésre kerülhet. Ha valaki 
példának okán a kertjében álló ma-
gányos fát szeretné ajánlani, megte-
heti, persze csak ha az a bizonyos fa 
települési- és tájképi szempontból 
valóban értéket képvisel (egy tavaly 
ültetett barackfa bármennyire ked-
ves is tulajdonosának, nem vehető 
fel egy ilyen kataszterbe, ellenben 
egy több évtizedes vagy akár évszá-
zados tölgy mindenképpen vizsgá-
lat tárgyát képezheti).

Arról, hogy miként is áll össze 
valójában egy ilyen kataszter, még 
ráérünk „beszélgetni”. Most először 
az olvasóimon és minden egyes 
nyírteleki lakoson a sor, hogy aján-
lások tömkelegével árasszon el. Az 
ötleteket a magyarlaco@gmail.com, 
vagy a nyirtelekiujsag@gmail.com 
email címekre, illetve személyesen 
nekem a +36303682064-es telefon-
számra várom.

Lepjenek meg olvasóim lelkese-
désükkel és szorgalmukkal, és ez 
esetben vállalom a teljes szakmai 
munka elvégzését, hogy egy komp-
lett tájérték katasztert nyújthassunk 
be az illetékes hatóságoknak. Ilyen 
úgysem volt még egyetlen települé-
sen sem…

Keressük hát múltunk és jele-
nünk eredményeit, az egyedi tájér-
tékeinket. Higgyék el, nagyon sok 
van, csak nyitott szemmel kell jár-
nunk…

Egyedi tájérték kataszter
Lacó 
kertész 
rovata

Táj-kert

Az egyedi tájérték főtípusai, típusai, altípusai és fajtái: 

kultúrtörténeti értékek
településsel kapcsolatos egyedi tájérték
– Mindennapi élettel kapcsolatos épít-

mény, állandó (művészeti) alkotás (pl. 
utcakép, kúria, lakóház, tájház, kapu)

– Birtokjel, határjel (pl. határhalom, határ-
kő, határmezsgye)

– Kultikus, szakrális építmény, alkotás, 
helyszín (pl. templom, kápolna, kálvária, 
feszület, képesfa, „kaptárkő”)

– Temetkezéssel kapcsolatos építmény, 
művészeti alkotás (pl. temető, sírkő, 
kopjafa)

– Védelemmel kapcsolatos létesítmény 
(pl. erőd, bástya, városfal, sánc, bunker, 
tűzvigyázó torony)

– Földméréssel kapcsolatos létesítmény 
(pl. földmérési alapponthoz kapcsolódó 
létesítmény)

– Zöldfelületi létesítmény, objektum (pl. 
park, vadaspark, kúriakert,” jelesfa”, fa-
sor)

közlekedéssel, szállítással kapcsolatos 
egyedi tájérték
– Út, útvonal vagy annak részlete (pl. hadi-

út, zarándokút, csordaút, mélyút, vasút, 
sikló)

– Útvonalakat összekötő létesítmény (pl. 
híd, alagút, viadukt, komp)

– Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos 
építmény, épület, létesítmény (pl. vasút-
állomás, bakterház, vámház, kikötő)

termeléssel kapcsolatos egyedi  
tájérték
– Erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos 

egyedi tájérték (pl. erdészház, csúszda, 
rakodó, vadászles)

– Agrártörténeti egyedi tájérték (pl. ma-
jorság, tanya, pincesor, présház, istálló, 
verem, halastó, művelési szerkezet)

– Ipartörténeti egyedi tájérték (pl. műhely, 
vashámor, huta, szénégető, mészégető, 
malom)

– Bányászattal kapcsolatos egyedi tájérték 
(pl. külszíni fejtés, horpa, táró, rakodó)

– Vízhasználattal, vízgazdálkodással kap-
csolatos egyedi tájérték (pl. zsilip, gát, 
víztorony, forrásfoglalás, tóka)

Egyéb emberi tevékenységhez, esemény-
hez kapcsolódó egyedi tájértékek

– Történelmi vagy kulturális eseménnyel, 
illetve jelentős személlyel kapcsolatos 
egyedi tájértékek (pl. csatahely)

– Turizmushoz, természetjáráshoz kapcso-
lódó egyedi tájértékek (pl. turistaház, 
kilátótorony)

– Vendéglátáshoz kapcsolódó egyedi táj-
érték (pl. csárda, fogadó)

 
természeti egyedi tájértékek
Földtudományi egyedi tájértékek
– Geológiai egyedi tájértékek (pl. mélységi 

magmás kőzet feltárása, előfordulása, 
gyűrődés feltárása, előfordulása)

– Geomorfológiai egyedi tájértékek (pl. 

vulkáni eredetű domborzati forma, gyűrt 
domborzati forma)

– Talajtani egyedi tájértékek (pl. talajszel-
vény, talajmintázat)

– Víztani egyedi tájértékek (pl. forrás (kivé-
ve, ha ex lege védett természeti érték)

Biológiai egyedi tájértékek
– Növényegyed, növénycsoport (pl. erdő-

részlet, erdőmaradvány, erdőszegély, fa, 
jellegfa, mezsgye)

– Élőhely (pl. mocsarak, mocsárrétek, homo-
ki gyepek, löszgyepek, üde lomboserdők, 
fenyőerdők)

– Állatok tartózkodására szolgáló hely (pl. 
fészek, fészektelep, táplálkozóhely)

 
tájképi egyedi tájértékek
– Kilátópont egyedi vagy jellegzetes lát-

ványképpel (pl. kilátópont, „látókő”)
– Vonalas jellegű kilátóhely egyedi vagy jel-

legzetes látványképpel (pl. panorámaút)
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Joginfó

n A gyakorlatban sokszor előfor-
dul, hogy szülők vagy nagyszülők 
kiskorú részére lakást vásárolnak 
illetve az is előfordul, hogy a kis-
korú tulajdonában lévő lakást va-
lamilyen okból el kell adni.  

A polgári jog a 14 éves kort el 
nem érő gyermeket cselekvőkép-
telennek tekinti. A cselekvőkép-
telen kiskorú ingatlan adásvételi 
szerződést önállóan érvényesen 
nem köthet, képviseletében törvé-
nyes képviselői például szülei kö-
tik meg a szerződést. A 14. életévét 
betöltött gyermek főszabályként 
korlátozottan cselekvőképesnek 
minősül. Ezen szabály alól kivétel, 
ha a bíróság cselekvőképtelenség 
miatt gondnokság alá helyezte a 
14 évet betöltött kiskorút. A kisko-
rú házasságkötésével nagykorúvá 
válik és teljes cselekvőképességet 
szerez, ha a bíróság egyébként 
nem helyezte cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá. Például ha 
valaki 17 éves korában házasságot 
kötött, életkora szerint kiskorúnak 
minősülne, azonban mivel a há-
zasságkötéssel nagykorúvá vált, 
önállóan, érvényesen, szülő vagy 
törvényes képviselő illetve gyám-
hatósági jóváhagyás nélkül köthet 
ingatlan adásvételi szerződést. A 
házasságkötéssel szerzett nagyko-
rúságot a kiskorú nem veszti el, ha 
házassága megszűnik a 18. életéve 
betöltése előtt.

A korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú által kötött adásvételi 
szerződés érvényességéhez szük-
séges, hogy törvényes képvise-
lője a szerződés megkötéséhez 
hozzájáruljon. Gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy a 14 évet betöl-
tött korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú köti meg a szerződést sa-
ját nevében, azonban a szerződés 
érvényességéhez szükséges hogy 
a törvényes képviselő, a szülők a 
szerződés megkötéséhez írásban 
hozzájáruljanak. A törvényes kép-
viselő a korlátozottan cselekvőké-
pes kiskorú nevében maga is tehet 
jognyilatkozatot, megkötheti az 
ingatlan adásvételi szerződést. 
Ezen utóbbi esetben a 14. évet be-
töltött kiskorú nem írja alá a szer-
ződést, képviseletében törvényes 
képviselő, szülő köt szerződést.

A kiskorú tulajdonában lévő 
ingatlan eladása esetén a kiskorú 
törvényes képviselője jognyilatko-
zatának érvényességéhez a gyám-
hatóság jóváhagyása is szükséges. 
Ennek megfelelően ha a kiskorú 
képviseletében törvényes képvi-
selő megköti az ingatlan eladá-
sával kapcsolatos szerződést, de 
elmulasztja a gyámhatóság jóvá-
hagyását megkérni, a szerződés 
érvénytelen lesz, a tulajdonjog 
változást az illetékes földhivatal 
nem fogja átvezetni. 

Nem kell a gyámhatóság jóvá-

hagyása az 
ingatlan meg-
v á s á r l á s á r ó l 
szóló szerző-
dés megkö-
téséhez, ha 
a kiskorú te-
hermentesen 
szerez tulaj-
donjogot az 
i n g a t l a n o n . 
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
ha a szülők vagy nagyszülők a 
kiskorú gyermek részére ingatlant 
vásárolnak oly módon hogy a kis-
korú részére teher nélkül vásárol-
ják meg az ingatlant, nem kell a 
gyámhatóság jóváhagyása. Mind-
ebből következik az is, hogy ha az 
ingatlan vásárlás oly módon törté-
nik hogy a kiskorú nem tehermen-
tesen szerzi meg a tulajdonjogot 
(például az ingatlant jelzálogjog 
terheli) az ingatlanon, szerződés 
érvényességéhez a gyámhatóság 
jóváhagyása szükséges.

Az adásvételi szerződéseket a 
törvényes képviselő, a szülők kö-
tik meg a kiskorú képviseletében 
eljárva vagyis a szerződést a törvé-
nyes képviselő írja alá, de a szerző-
désben vevőként vagy eladóként a 
kiskorú gyermek van feltüntetve.

Amennyiben az ingatlan adásvé-
teli szerződéshez szükséges besze-
rezni a gyámhatóság jóváhagyását, 
a gyámhatósági jóváhagyás iránt 
kérelmet kell előterjeszteni a gyám-
hatósághoz. Ha a kiskorú tulajdo-
nában lévő ingatlant a kiskorú kép-
viseletében a szülők értékesítik, be 
kell szerezni az illetékes polgármes-
teri hivataltól adó és értékbizonyít-
ványt abból a célból, hogy a gyám-
hatóság meg tudjon győződni arról 
hogy értékarányosan lett-e megköt-
ve a szerződés. A tulajdonjog válto-
zás átvezetéséhez a gyámhatósági 
jóváhagyáson kívül szükséges ez 
esetben a szerződésnek a gyámha-
tóság általi záradékolása is. A gyám-
hatóság csak a vételár maradéktalan 
kiegyenlítését követően záradékolja 
a szerződést. A kiskorú részére járó 
vételárat nem a törvényes képvise-
lőnek vagy szülőnek kell hogy át-
adja a vevő, hanem a gyámhatóság 
által meghatározott számlára kell a 
vételárat vevőnek befizetni és az a 
kiskorú gyámhatósági fenntartásos 
betétkönyvébe kerül elhelyezésre.

Dr. Vaskó László
ügyvéd

Kiskorú által kötött ingatlan 
adásvételi szerződés

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

Találkozzunk 
a véradáson!
n Ezúton tájékoztatjuk a nyírteleki lakosságot, hogy a Magyar Vö-
röskereszt szervezésében véradásra kerül sor Nyírteleken.

Időpont: 2014. október. 28 (kedd) 12.00–16.00-ig.
Helyszín: Közösségi Ház (Tokaji út 50.) Klubterem

A szervezők kiemelten számítanak a többszörös véradókra, de 
azokra is, akik még sosem próbálták ki a véradás nemes és felemelő 
érzését!

A szervezők
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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!

októberi akció
Sertés oldalas  1049 Ft/kg
Sertés tarja 1099 Ft/kg

2014. október 13-a és 20-a között 

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:

OKTóBErI 
IpArCIKK AKCIó

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

Aktuális ajánlatunk: borászati cikkek, 
csatos üvegek, füstcsövek, tüzeléstechnikai cikkek, 

kerti szerszámok, elemek, izzók stb.

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

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

A fenti árak 2014. október 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek!

Kályha 5 kW   39 990 Ft
Kandalló 8 kW 48 990 Ft
Teatűzhely 53 990 Ft
Salgó tűzhely 90 990 Ft
Hősugárzó 4490 Ft
Hősugárzó gázpalackra 9490 Ft
Mikrosütő 16 100 Ft
Automata mosógép 81 990 Ft
Kombinált hűtő 71 990 Ft
LCD LED tv 61 cm 58 990 Ft
Láncfűrész elektromos 20 100 Ft
Láncfűrész benzines 32 990 Ft
Robbanómotoros kerékpár 149 900 Ft
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A nagysárosi testvértelepülési 
találkozón nyújtatotta át 
azt a dokumentumot Vaszil 
Kostura polgármester úr 
Magyar László Nyírtelek város 
polgármesterének, mely 
igazolja, hogy Beregrákoson a 
Nyírtelek testvértelepülésről 
utcát neveztek el.

n Tisztelt Polgármester Úr! Szeretnék 
egy fontos és kellemes hírt közölni 
Önökkel. Látva az utóbbi eseménye-
ket Ukrajnában, falunk képviselő-tes-

tülete azt a határozatot hozta, hogy a 
régi szovjet kommunista rezsimmel 
kapcsolatos utcaneveket megváltoz-
tatja. Figyelembe véve a mi nemzete-
ink régi történelmi összefonódásait, 
és a további testvéri kapcsolatok erő-
sítésének érdekében a belegrákosi 
képviselő-testület a lakosság javasla-
tára a néhai „Engels” utcát Nyírteleki 
utcává nevezi át. Kérjük Önöket, ezt 
az információt továbbítani szíves-
kedjenek a városuk lakosainak.

Vaszil Kostura
Beregrákos polgármestere

Nyírteleki utca Beregrákoson

Nyertes pályázatokkal indult 
a 2014/2015-ös tanév (is)

Település Időjárási Szolgálat

a kaktusz vIrágaI. Anyukám a kedvenc virágaival.
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Szeptember 1-jével becsenget-
tek, így a tanítás és tanulás is 
egyaránt beindult a Nyírteleki 
Általános Iskolában.  

n A tanévkezdés izgalmai szép lassan 
elillannak és az iskolai feladatok is 
mindennapi rutinná válnak. Az In-
novatív iskolai pályázat eredménye-
képpen a diákok az idei tanévben is 
ingyenes úszásoktatásban részesül-
nek, illetve több számukra is izgalmas 
előadáson, versenyen vehetnek részt. 
A csoportbontások, az egyéni fejlesz-
tő foglalkozások (már első osztályban 
is) továbbra is segítik a differenciált 
képzést. Örömmel mondhatom, hogy 
az idei tanévet is nem egy, hanem rög-
tön két nyertes pályázat elindításával 
kezdhetjük meg. A műfüves labdarúgó 

pálya építéséről (az intézmény Iskola 
utcai székhelyen) már több fórumon is 
beszámoltunk. A TIOP-1.1.1-12/1-2012-
0001 kódszámú pályázat eredménye-
képpen, pedig egy nyelvi laborral 
(amely tartalmaz 16 db számítógépet, 
telepített nyelvi szoftvereket), tanulói 
tabletekkel, tanári notbookokkal és 
projektorokkal bővül eszközparkunk. 
Mindezek segítségével a hatékony 
idegen nyelv tanítása mellett a korsze-
rűbb, sokszínűbb oktatási feladatok 
alkalmazására is lehetősége lesz az is-
kola szakmai tapasztalatokkal rendel-
kező pedagógusainak. 

„Csak az tudja, hogy meddig men-
tünk, aki tudja, hogy honnan indul-
tunk el!”

Urbinné Borbély Szilvia
intézményvezető

n Mint arról már beszámoltunk, 
elkészült településünkön egy 
meteorológiai állomás, mely-
ről információt a http://tisz.hu/
hogyanhasznaljam.php lehet sze-
rezni. A www.tisz.hu oldal azok 

számára nyújt értékes információt, 
akik a jelenleg már bekapcsolódott 
(naponta növekvő számú) település 
aktuális, illetve előrejelzéses időjá-
rási adatairól szeretnének informá-
cióhoz jutni. 

2014. október 18-án szom-
baton 13.30-kor nemzet-
közi ifjúsági labdarúgó-
torna.

n Helyszín: A Dózsa György ut-
cai műfüves pálya (Rossz idő 
esetén a a Királytelek Általános 
Iskola tornaterme).

Résztvevők: Nyírteleki Ált. Isk., 
Nagysáros (Vel’ky Šariš), Szlová-
kia, Grybów, Lengyelország.

Szeretettel várjuk! Jelenlé-
tével nyomatékot ad a futball-
torna céljának: nincs helye kö-
zöttünk a nacionalizmusnak, 
az emberek közötti megkülön-
böztetésnek! Jöjjön el, buzdítsa 
diákjainkat!

Dr. Kerényi Attila
szervező

FArE ACTION WEEKS 
2014 – NYÍrTELKEN!

Futballal a nacionalizmus  
és a diszkrimináció ellen!


