
 

Nyírtelek város független, havonta megjelenő információs lapja 2. évfolyam, 12. szám, 2014. december

Nyírteleki Újság

Ünnep a Kedvesházban Megújult és megszépült a Kedvesház a Leader pályázat keretében 
elnyert több mint nettó 13 millió forintnak, valamint a Szerencsejáték Zrt. 4,5 millió forintos támogatásá-
nak köszönhetően./6
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n Tisztelt Nyírtelekiek! 
Azok az emberek, akik 
a legnagyobb változást 
hozzák az életünkbe 
nem feltétlenül azok, 
akiknek közismert a 
neve, akiknek a legtöbb 
elismerése, pénze van, 
hanem azok, akik a leg-
többet törődnek velünk. 

Elérkezett immár az ünnep 
ideje, lassan közeleg egy új esz-
tendő, ezért a hétköznapok kör-
forgása után ideje megállnunk 
egy pillanatra csendesen és há-

lás szívvel köszönetet 
mondani mindazoknak, 
akik megváltoztatták az 
életünket. Tudatnunk és 
éreztetnünk kell, hogy 
nagyra értékeljük a tö-
rődésüket, a szeretetü-
ket. El kell mondanunk, 
hogy csendes jelenlétük, 

biztonságot nyújtó kezük, halk 
szavuk hangosabban beszél 
minden szónál. 

Egy fordulatos év végén itt az 
ideje a meghittségnek, harag he-
lyett az egymásra figyelésnek, 

felindultság helyett a megnyug-
vásnak. Töltse meg szívünket 
rosszakarat helyett hála, gyűlölet 
helyett szeretet, elutasítás helyett 
köszönet, kétkedés helyett hit, 
kilátástalanság helyett remény.

Kívánok kedves mindannyi-
unk számára békés, boldog kará-
csonyi ünnepeket, és sikerekben 
gazdag új esztendőt !

Isten áldja Önöket, Isten áldja 
Nyírteleket, legyen áldott min-
denki karácsonya! 

Szekeres József
polgármester

Legyen áldott mindenki karácsonya! 

Kedves
Nyírtelekiek!

egészségmegőrzés Az egészségmegőrző programsoro-
zat harmadik állomásának programjai változatos, izgalmas, érdekes 
kínálatot nyújtottak az iskola tanulói részére./9

n Készülődve a 
karácsonyra tisz-
telettel és szere-
tettel köszöntöm 
Önöket, abban 
r e m é ny ke d v e , 
hogy családjaik-
nak, szeretteik-
nek egészséget és 
boldogságot hozott ez az esztendő. 

Büszke vagyok arra, hogy Nyír-
teleken születtem és nevelkedtem, 
büszke a közös munkánkra, amely-
nek középpontjában a település 
fejlődése áll. Hiszek abban, hogy 
közösen számíthatunk egymásra 
és bizton tudom, hogy Önök is azt 
vallják, hogy az emberi kapcsola-
toknak meghatározó szerepe van 
életünkben. Ennek jegyében kívá-
nok:  Áldott békés karácsonyt min-
den nyírtelekinek!

Dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselő

Békés karácsonyt és 
boldog új évet kíván 

Nyírtelek város 
polgármestere 

és képviselő-testülete!

megKöszöniK. Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központban, 
a Szociális munka napja alkalmából, ünnepi munkaértekezlet kere-
tében köszönik meg kollégák egész éves munkáját.
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Egyházi hírek

IMPRESSZUM l Nyírteleki Újság, a Nyírtelek Város Önkormányzata által alapított kulturális 
és közéleti havi lap. Felelős kiadó: NyíR-TEl-SZol Nonprofit Kft. Szerkeszti a szerkesztőbi-
zottság. 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.

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 Köz-
pont (puskin u. 2-4.)   
 210-798, 525-002

Térségi hulladék- 
gazdálkodási Kft.  314-976

Rendőrségi hírek

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 órájában el-
érhető. A gyermekorvosi ügyelet este 6-tól reggel 8 óráig működik. Munkaszüneti 
napokon a járóbetegek reggel 8-tól este 8 óráig az Egészségházban (Nyírtelek, 
Dózsa u. 48.) található ügyeletes orvost kereshetik fel.

Állatorvosi helyettesítés Nyíregyháza térségében

december 13-14.  Dr. Gubicz Pál 30/955-3463; 42/424-066
december 20-21.  Dr. Bánhidi László 30/606-8469; 42/475-546
december 24-25-26. Dr. Gonda Gedeon 42/441-663, 20/944-0111
december 27-28. Dr. Nagy István 30/324-2995; 42/406-060
Január 01-02. Dr. Petromán László 42/431-626, 30/9655-930
Január 03-04. Dr. Sipos Katalin 30/639-0222  
 Dr. Rideg Ádám  30/721-7734

Égett a szalma
A katasztrófavédelem hírei

n Több tucat kisbálás szalma égett 
teljes terjedelmében november 
17-én, hétfőn éjszaka Nyírtelken, 
a Felsősóskút tanyán. A mellette 

lévő hét darab körbálás szénát a 
nyíregyházi hivatásos tűzoltók el-
különítették és megfékezték a lán-
gok továbbterjedését. 

Aki elhagyja a Tokaji úton a 
virányosi sorompót (Rakamaz 
irányába), 4-500 méterre renge-
teg mécsest lát az egyik helyen, 
egy nagyon szomorú esemény 
mementóiként. 

n A rendőrségi jelentésekből kiderült: 
két BMW ütközött egymással novem-
ber 14-én, péntek reggel 06 óra 10 perc-
kor a 38-as főúton, a 
20-as kilométernél, 
a Virányosi vasúti 
átkelő közelében, az 
egyenes szakaszon. 
A riasztott tűzoltók 
szétfeszítették a ron-
csokat, de mindkét 
autóban meghaltak a 
bent ülők. Az első ada-
tok szerint az egyik 
autó 17 éves nyírteleki 
sofőrje járművével ad-
dig nem tisztázott kö-
rülmények között át-
tért a szemközti sávba, és ott ütközött a 
másik autóval; ebben a személygépko-
csiban egy 35 éves virányosi és egy 33 
éves tiszanagyfalui férfi utazott. Az üt-
közés miatt a három férfi olyan súlyo-
san megsérült, hogy a helyszínen életét 
vesztette. A baleset helyszínén több 
mint öt órán át teljes, illetve félpályás 
útlezárás volt. A gyászon, a megdöb-
benésen túl folyt a találgatás, miként is 
történhetett ez a súlyos tragédia. Rövid 
időn belül kiderült az igazság.

Egy harmadik autós okozta
Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Főügyészség szóvivője 
elmondta, a nyomozás adatai szerint 
a balesetet egy szabálytalanul előző 
harmadik autó sofőrje okozta, aki az 
ütközés után segítségnyújtás nélkül 
továbbhajtott. A nyomozás során az 
is tisztázódott, hogy a balesetet oko-
zó jármű vezetője egy a Nyíregyházi 
Rendőrkapitányság állományába tar-
tozó rendőr, akit akkor a rendőrség 

őrizetbe vett. A gyanúsítás szerint a 
szolgálaton kívüli, a nyíregyházi kapi-
tányságon próbaidős rendőr őrmester a 
38-as úton Nyírtelek irányából haladva 
BMW-jével előzni kezdett egy előtte 
haladó BMW-t. A manővert azonban 
nem tudta biztonságosan befejezni, így 
a megelőzendő személygépkocsi elé 
hajtva a vele szemben közlekedő BMW 
vezetőjét vészfékezésre kényszerítette. 

Az utóbbi jármű egy ismételt fékezés 
után áttért a bal oldali sávba és frontá-
lisan ütközött a rendőr által megelőzött 
gépkocsival. A gyanúsított a helyszín-
ről megállás nélkül, sebességét növelve 
továbbhajtott.

Az ügyben a Nyíregyházi Nyomozó 
Ügyészség folytat nyomozást, mivel a 
rendőr által elkövetett bűncselekmé-
nyek ügyészi hatáskörbe tartoznak. Az 
ügyészség kettőnél több ember halálát 
eredményező közúti baleset gondatlan 
okozása vétsége és segítségnyújtás ha-
lált okozó elmulasztásának a veszély-
helyzetet előidéző által elkövetett bűn-
tette miatt hallgatta ki gyanúsítottként 
az őrizetben lévő rendőrt – közölte Szil-
ágyi László. Megjegyezte, a két bűncse-
lekmény büntetési tétele kettőtől nyolc 
évig, illetve egytől öt évig terjedő sza-
badságvesztés.

A megyei rendőrségi szóvivő koráb-
ban azt közölte, hogy a próbaidős rend-
őr szolgálati viszonyát november 15-én 
megszüntették.

Három halott a frontális 
karambol nyomán

n Egy lengyel rendszámú személy-
gépkocsi és egy magyar rendszámú 
kisteherautó ütközött össze novem-
ber 27-én csütörtök hajnalban 2 óra 
30 perc körüli a 38-as számú főúton, 
Nyíregyháza és Nyírtelek között. Az 
eddig rendelkezésre álló információ 
szerint két külföldi rendszámú sze-
mélygépkocsi tartott a 38-as főúton 
Nyírtelek irányából Nyíregyháza felé 
csütörtök hajnalban 3 óra körüli idő-
ben. A 35-ös km szelvény előtt ke-
véssel a hátul haladó Audi tisztázat-
lan okból áttért a baloldalba, és ott 
frontálisan belevágódott egy húst 
szállító teherkocsiba. A nagy erejű 
ütközés nyomán a teherkocsi irá-
nyát veszítve a baloldali padkának 
rohant, ott beásta magát a homokba, 
az Audi pedig összeroncsolódott. 

A személygépkocsit vezető 33 éves 
férfi (román állampolgár) a járműbe 

beszorult, őt a nyíregyházi hivatásos 
tűzoltók feszítő-vágó berendezés 
segítségével szabadították ki, a men-
tők súlyos, -életveszélyes állapotba 
szállították kórházba, de sajnos a 
kórházba szállítását követően életét 
vesztette. A baleset körülményeit 
a Nyíregyházi Rendőrkapitányság 
vizsgálja. Úgy tudni, az autót Len-
gyelországban vették, és Romániába 
vitték volna. Nem zárható ki, hogy a 
hosszú úton a járművezető egy pilla-
natra elaludt a volán mögött.

Ronccsá vált az Audi

A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház rendszeres nyilvános előadása-
inak programja:

December 14.: Mit tesz értünk Isten Királysága már most?
December 21.: Ne nézzünk hiábavalóságot!
December 28.: Vajon a halállal mindennek vége?
Január 4.: Csatlakozz Isten boldog népéhez!
Minden előadás 10 órakor kezdődik a Jehova Királyság teremben. Szere-

tettel várunk minden érdeklődőt! Jehova tanúi hírszolgálat
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Nyírteleki Református Gyülekezet ünnepi rendje
December 21. 16 óra.: Adventi Zenés Áhítat, a Nagyerdei Református Ka-
marakórussal
December 24. 16 óra.: Szentesti Istentisztelet a gyermekek szolgálatával
December 25. 10.30 óra.: Ünnepi Úrvacsorás istentisztelet
December 26. 10.30 óra.: Ünnepi Istentisztelet legátus szolgálatával
Minden vasárnap istentisztelet 10:30 órakor. További információk a 
refnyirtelek.hu honlapon. 

Parókia: új épülettel 
gazdagodott a 
református közösség

Csak ötezer alatt

n Gyülekezeti adakozással és fel-
sőbb egyházi támogatással sike-
rült megvásárolni az Alsósóskút 
tanya 1/a szám alatti ingatlant. 
A Nyírteleki Református Misz-
sziói Egyházközség birtokába 
került épületben a mindenkori 
lelkipásztor és családja fog lak-
ni. Emellett reménység szerint 
az épületben kerül kialakításra a 
Lelkészi Hivatal is. Az új épület 
neve egyházi szóhasználatban: 
parókia. Ez az épület generáci-
ókon keresztül szolgálhatja a 

református közösséget. A min-
denkori lelkipásztor helyben 
lakása jobb kapcsolattartást, 
nagyobb találkozási felületet 
biztosít. Isten erősítő, gyógyító 
erejét, közösségé formáló ha-
talmát még jobban át lehet élni. 
Bízunk abban, hogy Istennek 
tervei vannak az itt élőkkel, így 
reméljük, hogy közösen fenn 
tudjuk tartani az új épületet, a 
parókiát. Köszönjük az eddigi 
támogatásokat! 

Szabó Pál

Ön átélte már, hogy gyermeke nem talált semmit  
a karácsonyfa alatt? Esetleg nincs karácsonyi vacsora? 
Mert nincs mit tenni az asztalra? 

n Hamarosan itt a karácsony, a szeretet ünnepe. Azonban élnek 
olyanok, akiknek ezen a napon is nélkülözniük kell. Nekik sze-
retnénk örömet csalni az arcukra, mert nincs nagyobb boldogság, 
mint tudni, hogy valakit az Ön adománya tett boldoggá.

Amivel segíthetnek: 
játékok •	
könyvek, rajzeszközök   •	
tisztálkodási szerek•	
édesség, szaloncukor, gyümölcsök•	
Ha pedig napi bevásárlását végzi, tegyen eggyel több tartós élel-

miszert kosarába, hogy azt is eljuttathassuk a szűkölködő csalá-
doknak.

Az adománygyűjtés helye és ideje: 
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
4461 Nyírtelek, Iskola u. 4-6. (Bank automatánál)
Ideje:  hétköznapokon 8-16 óráig.  
Tel:  06-42/525-036
E-mail: csaladsegitonyirtelek@citromail.hu 
  gyermekjoletnyirtelek@citromail.hu

„Az angyalok a Földön járnak!”

,,Itt egy szép könyv, 
ott egy labda”

n Több olvasónk is érdeklődött, 
Nyírteleken miért nem részesül-
tek a rászorulók szociális tűzifa 
támogatásban. Mint megtudtuk, 

csak az 5000 lélekszám alatti 
települések kaptak ilyen jellegű 
központi segélyt, így Nyírtelek 
kimaradt ebből a lehetőségből.

„bábulaTos” láTvány A görögszállási Biztos Kezdet 
Gyerekház szervezésében Katika és Amina is ámuldozva tekintette 
meg a Burattino Bábszínház hőseit.
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megérKezeTT a karácsonyi csomag Felsősóskútba is.

Fo
tó

: H
or

vá
th

 T
ün

de

A képviselő-testület 2014. 
november 13-i testületi 
ülésén megalkotta az önkor-
mányzat képviselő-testület-
ének szervezeti és működési 
rendjéről szóló 11/2014. (XI. 
13.) rendeletét.

n Úgy döntött, hogy az „Óvodai 
férőhelyek bővítését célzó beru-
házások támogatása” (támogatási 
szerződés száma: ÓFB-14-013, ÁHT 
azonosító: 340417) című pályázat 
alapján a beruházási munkálatok 
kivitelezésére a NYÍR-TEL-SZOL 
Nonprofit Kft.- vel (4461 Nyírtelek, 
Iskola u. 2. adószám: 21800630-2-
15) köt vállalkozási szerződést.

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alapján 2015 
szeptemberétől kötelező a 3 éves 
gyermekek óvodába járása. Ez a ha-
táridő az önkormányzatokra nézve 
is feladatokat szabott a tekintetben, 
hogy a rendszerbe belépő új gyere-
keknek férőhelyet kell teremteni. 

Ezt a feladatot és igényt felismerve 
önkormányzatunk pályázatot nyúj-
tott be a Belegrádi óvoda bővítésé-
re, mely pályázat eredményeként új 
csoportszobával bővülhet az óvoda. 
Ugyanakkor a bővítés során felme-
rült az óvoda épületéhez tartozó 
lerobbant állapotú tornaszoba – 
várható gyereklétszám bővülésnek 
megfelelő – felújítása, rekonstruálá-
sa. Ezen a testületi ülésen arról szü-
letett döntés, hogy a fenti rekonst-
rukciós munkálatok elvégzése az 
önkormányzat 2015. évi költségve-
tésébe betervezésre kerüljön.

Új fogorvos
Ezen az ülésen felmondásra került 
az önkormányzat pályázatfigye-
lésre, pályázatírásra kötött együtt-
működési keretszerződése. 

A polgármesteri tisztség ellátásá-
nak egyes kérdéseiről és az önkor-
mányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 2.§ 
(5) bekezdésében foglalt juttatáson 

felül munkája elismeréseképpen 
Magyar László volt polgármester 
részére 3 havi illetményének meg-
felelő juttatást és 48 nap szabadság-
megváltást állapított meg.

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a távozó Dr. Székely 
Zsuzsanna helyett fogorvosi fel-
adatok ellátására feladatellátási 
szerződést köt Nádasdiné Dr. Bé-
kési Dianával, aki hosszú távon 
gondolkodik városunkban fogor-
vosi feladatokat végezni.

Határozat született a tekintet-
ben, hogy az önkormányzat tulaj-
donában álló településközponti tel-
kek értékbecslése történjen meg.

November 25-i ülésén a képvise-
lő-testület véleményt nyilvánított 
a tekintetben, hogy a Nyírteleki 
Általános Iskola igazgatónőjének, 
Urbinné Borbély Szilviának ismé-
telt 5 évre szóló intézményvezetői 
megbízását támogatja.

Az önkormányzat úgy döntött, 
hogy a városunkban élő nyírteleki 

állandó lakóhellyel rendelkező, 70. 
életévüket már betöltött és 2014. 
december 31-ig betöltő személyek, 
és életkorra tekintet nélkül a súlyos 
fogyatékkal élő személyeket a közel-
gő karácsonyi ünnepek alkalmából 
2500 Ft értékű egyszeri élelmiszer-
csomagban részesíti. A csomagok 
összeállítása idén is a Szabolcs Coop 
Zrt. által megküldött ajánlat figye-
lembevételével és a helyi Családse-
gítő Szolgálat és közmunkások segít-
ségével történik. A hagyományoknak 
megfelelően az ajándékcsomag alap-
vető élelmiszercikkeket tartalmaz.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olva-
sókat, hogy a képviselő-testüle-
ti ülésről készült jegyzőkönyv 
munkaidőben a Nyírteleki Városi 
könyvtárában (Nyírtelek, Petőfi 
Sándor u. 42.) megtekinthető, illet-
ve megtalálható az önkormányzat 
honlapján – www.nyirtelek.hu – is.

Dr. Bartovics Norbert
jegyző

Önkormányzati hírek

Megújul és bővül a belegrádi óvoda

Készülnek a karácsonyi csomagok

n Értesítem a Tisztelt Lakossá-
got és a Diákokat, hogy Nyírte-
lek Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének Ügyrendi, 
Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó 
és Ellenőrző bizottsága 2014. 
november 25-én elbírálta a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatra beérkezett pályázatokat. 
A bizottság a beérkezett érvé-
nyes pályázatokat támogatja, 

így 29 fő jelenleg már felsőok-
tatási tanulmányokat folytató 
diákot részesített 10 hónapra 
3.000.- Ft/hó/fő támogatásban, 
valamint 4 fő érettségiző diák 
3x10 hónapra 3.000 Ft/hó/fő 
támogatásban részesül, ameny-
nyiben a 2015/2016-os tanévben 
megkezdik felsőoktatási tanul-
mányaikat. 

Dr. Takács Anikó
bizottság elnöke

BuRSA HuNGARICA 
felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázat
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A nyírteleki polgárőrség ismét 
egy országos eseménynek 
adott otthont. November 22-
23-án az Országos Polgárőr 
Szövetség Lovas Tagozata 
rendezésében – a Nyírteleki 
Polgárőr Egyesület szerve-
zésében – 72 fő vett részt az 
országos vizsgán. 

n A megnyitón Szekeres József  pol-
gármester úr köszöntötte az ország 
többi megyéjéből érkezett vendé-
geket, sikeres napot és eredményes 
vizsgát kívánt minden megjelent-

nek. A Megyei Polgárőr Szövetségtől, 
a járási koordinátor Labbancz Péter 
is üdvözölte a megjelenteket, majd 
Dénes Péter, az OPSZ Lovas Tagozat 
elnökségi tagja köszöntötte az egy-
begyűlteket. Reggel 9 órától este 18 
óráig tartottak az előadások, amit 
Dénes Péter kezdett, majd Németh 
Diána folytatott. 

A legérdekesebb tájékoztatót dr. 
Hevesi Ákos állatorvos tartotta. A 
második napon reggel 8 órától foly-
tatódott az oktatás, majd 11 órakor 
megkezdte a 72 fő a vizsgateszt kitöl-
tését. Az ebéd után 31 fő tett országos polgárőr alapvizsgát, mely mindenki 

számára sikeresen zárult. 
Számos településről érkeztek 

az eseményre: így Albertirsáról, 
Cserkeszőlőből, Szigetvárról, Vár-
dombról, Szajlából, Rákóczifalváról, 
Rákócziújfaluból, Balsáról, Tisza-
nagyfaluból, Tímárról, Rozsrétból, 
Nagyszállásról és Nyíregyházá-
ról. (Jelen adatok szerint, a Nyír-
teleki Polgárőrség 62 főből áll, 

melyből 28 fő lovas polgárőr.) 
Köszönetet mondunk a Nyír-Tel-Szol 
Nonprofit Kft.-nek a finom ételek 
elkészítésében és kiszolgálásában 
nyújtott segítségért, az iskolának, 
hogy biztosította a helyet az oktatás 
megtartására és minden olyan sze-
mélynek, akik részt vettek a rendez-
vény megszervezésében.

Tódik Gábor,
elnök

Lovas polgárőrök vizsgáztak

„Így mulaTTaK” December 7-én reggelre ez a kép fogadta 
a Dózsa György utcán járókat. Ki és miért tette, az ott lakóknak van 
némi sejtése.
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n Szomorúan, könnyes szemmel 
ülünk a szobában és várjuk, hogy 
ide ülj a kandalló mellé és mosolyogj 
Ránk… Hogy azt mond, „nincs sem-
mi baj, ez csak egy rossz álom”… De 
nem teszed…

TálAS láSzló, 1954. június 6-án 
Nyírteleken látott napvilágot. Nyu-
galmazott r. főtörzszászlós 1977. ok-
tóber 1-jén öltötte magára a rendőr 
uniformist. Életcélul tűzte ki maga 
elé a haza szolgálatát. Elkötelezett-
ségből vállalta a hivatásos pályát. 
Tisztában volt az akadályokkal, 
a nehézségekkel, de kész volt ezek 
leküzdésére.

1979. november 1-től 1992. ok-
tóber 31-ig körzeti megbízott be-
osztásban dolgozott Nyírtelken. 
Közben a zászlósképző iskolát is 
elvégezte. 1992. november hónap-
tól 1995. novemberéig járőrvezető 
(gépkocsizó) beosztásban tevé-
kenykedett, majd 1995. november 
16-tól nyugdíjba vonulásáig a 
Tiszavasvári Rendőrkapitánysá-
gon ügyeletesi feladatkört látott el. 

Pályafutása alatt megkapta a 
Közbiztonsági Érdemrend bronz 
fokozatát, feladatai kiemelkedő 
teljesítéséért több alkalommal fő-
kapitányi elismerésben részesült. 
Munkatársai szerették. Minden-
kihez volt egy-egy biztató, bátorí-
tó szava. Folyamatosan araszolt 
felfelé a rendfokozati ranglétrán. 
Elöljárói elismerték helytállását, 
példaértékű emberi magatartá-
sát. Nyugállományba vonulása 
után mezőgazdasággal és állatte-
nyésztéssel kisbirtokán tevékeny-
kedett.  

 
Szomorúan zeng most a temp-

lomi harang, s szívünkben hirtelen 
csak üresség marad. Hisz búcsút kell 
vennünk egy csupa szív embertől, ki 
szívét-lelkét adta, s kit az Élet meg-
gyötört.

Hiányozni fognak a beszélgetések, 
s eszünkbe jutnak fájón a szebbnél-
szebb emlékek.

Azt tartja egy buta mondás: „Anya 
csak egy van”, de számunkra mind-
két szülő pótolhatatlan!

Köszönet azért, ha nehéz volt is, 
de felneveltetek minket, s Anyu-
kánkkal együtt voltál 42 boldog évet!

Sokáig senkivel haragot nem tar-
tottál, s mikor mi már feladtuk, Te 
mindig reményt adtál.

Ha még egyszer láthatnánk gyö-
nyörű kék szemedet, melybe anno 
Anyukánk beleszeretett! Ha még 
egyszer hallhatnánk bársonyos 
hangodat, talán elmúlna félel-
münk szinte egy perc alatt! Látod 
most is összegyűlt az egész csa-
lád, s Érted mondanak el minden 
egyes imát.

Ne félj, mi összetartunk, vigyáz-
zunk egymásra és Édesanyánkra!

Tekints le Ránk fentről, s vigyázd 
minden léptünk,s ne feledd,hogy 
mindannyian nagyon szeretünk! 
Az igaz ember eltávozik, de a fénye 
megmarad.

Szeretünk nagyon, szívünkben 
örökké élsz!

Sok boldogságnak voltál megérde-
melt várományosa, melyektől sajnos 
megfosztott a sors. Hőn szeretett fele-
séged, gyermekeid, unokáid nem tud-
ják, nem is tudhatják, milyen lesz az 
élet nélküled.

Elmentél. El kellett hagynod csalá-
dodat, szeretteidet, rokonaidat, bará-
taidat, munkatársaidat.

Bátor, tárgyilagos, egyenes ka-
tonaember voltál. De most már bú-
csúznunk kell. Lezárult életed földi 
fejezete, de maga az élet megy tovább. 
Szeretett feleséged, gyermekeid, uno-
káid, barátaid, volt munkatársaid 
lényében élsz tovább.

Nyugodj békében!
a család

Drága Férjem! Drága Édesapánk!

Képviselők képzése
n A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kormányhivatal szervezé-
sében Nyírtelek város képvise-
lő-testületének tagjai december 
3-án az „Önkormányzati képvi-
selők képzése 2014.” című to-
vábbképzésen vett részt. 

A témák között szerepelt: „A 
helyi önkormányzatok szerepe 
a magyar államszerkezetben, 
A képviselő-testület, bizottság 
szerepe, működése, A helyi ön-
kormányzat tisztségviselői, A 

képviselő-testület hivatala és 
társulása, A helyi önkormány-
zati képviselő szerepe, jogai és 
kötelezettségei, A helyi önkor-
mányzatok feladatai és gazdál-
kodása, A törvényességi fel-
ügyelet témakörök. 

Az előadásokat a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal munkatársai tar-
tották. A nap végén a résztvevők 
egy írásbeli teszt kitöltésével 
adtak számott a hallottakról.
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Ünneplőbe öltözött november 
21-én a nyírteleki Kedvesház, 
hogy méltóan fogadja a felújí-
tásának átadó ünnepségére 
érkezőket. 

n A vendég között köszönthették: dr. 
Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési mi-
nisztert, dr. Szentpétery Kálmán a Sze-
rencsejáték Zrt. elnök–vezérigazgató-
ját, Kozma Péter kormánymegbízottat, 
dr. Vinnai Győző országgyűlési képvi-
selőt, Szekeres József polgármestert, 
dr. Bartovics Norbert jegyzőt, valamint 
Lázár Péter alapítót.

Mint azt Kemecsei György, a Gyere-
kekért SOS 90 Alapítvány (a Kedvesház 
kollégium fenntartója) elnöke köszön-
tőjében elmondta:

– A közel 20 éve működő alapítványi 
fenntartású Kedvesház kollégium 25 
hátrányos helyzetű általános iskolás 
gyermek részére biztosít második ott-
hont. A kollégiumi ellátáson túl – esély-
teremtő program keretében – mentálhi-
giénés törődést, családsegítő és oktatási 
feladatokat is ellát a Kedvesház, mely-
nek a pedagógiai módszerét több száz 
pedagógus sajátította el és sok intéz-
ményben alkalmazzák. 

Pályázat és támogatás
– Az ünnepi alkalomra az adott okot, hogy 
a Leader pályázat keretében elnyert több 
mint nettó 13 millió forint az épület külső 
megújítása és fűtés-korszerűsítése mel-
lett több helyiség felújítása és modernizá-
lása is megtörténhetett. Ennek keretében 
megtörtént a külső falak hőszigetelése, 
színezése, az ereszcsatornák cseréje, a 
kazánház kialakítása, a fűtésrendszer cse-
réje, radiátorcserék és gépészeti elemek 
modernizációja, a világítótestek cseréje, 
a foglalkoztató burkolása.

A Szerencsejáték Zrt. 4,5 millió fo-
rintos támogatása a belső berendezési 
tárgyak (függöny, bútor, számítógép, 
belső nyílászárók) mellett tartós élel-
miszerek és a pedagógiai program 
megvalósításához szükséges eszközök 
beszerzését is lehetővé tette (táblák, 
taneszközök, segédanyagok).

Megfogalmazott cél, hogy több tele-
pülésen is létrejöjjön Kedvesház. Tár-
gyalások alapján 2015-től a Debreceni 

Egyetem képzései között megtalálható 
lesz a Kedvesház pedagógia.  

Kemecsei György köszöntője után 
a meghívott vendégek mondták el 
gondolataikat a Kedvesházról és a 
Kedvesház pedagógiáról, mint minta-
értékű felzárkózást segítő programról. 
Ezt követően a gyerekek rövid pro-

dukciója teremtette meg a bensőséges 
hangulatot. A szalag átvágásában fel-
nőttek és gyerekek egyaránt részt vet-
tek, így adva át a részben megújított 
Kedvesházat a további használatra. A 
büféebéd közben volt lehetőség a kö-
tetlen beszélgetésre is.

Batári zsolt

Megújult, megszépült a Kedvesház

A vártnál nagyobb érdeklő-
dés övezte a november 19-én 
megtartott Szakmai nap és 
állásbörze rendezvényét, 
melyet a Nyírteleki Szociális 
Szolgáltató Központ Család-
segítő Szolgálata szervezett. 

n Ismételten kicsinek bizonyult a Kö-
zösségi Ház nagyterme, mivel a mun-
káltatók és munkavállalók mellett he-
lyet kértek a bemutatkozásra a képző 
intézmények is. 

Képviseltette magát a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Kirendeltsége, az 
AJG Agrogép Jármű-és Gépgyártó 
Kft.,  a HM ARZENÁL Elektromecha-
nikai Zrt., a  MAGEBA Hungary Kft. 
(RW Hídtechnika), a Trenkwalder 
Személyzeti Szolgáltató Kft., a Lego 
Manufacturing Kft. 

A képző Intézetek részéről jelen 
volt a Türr István Képző és Kutató 
Intézet Nyíregyházi Igazgatósága, a 

Lippai János Mezőgazdasági Szakkép-
ző Iskola m a Csillagfény Középiskola 
és Szakiskola és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Képzési Központ Per-
fekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és 
Kiadó Zrt.

Tanácskozás
A szakmai napot Szekeres József 
polgármester úr nyitotta meg. El-
mondta személyes tapasztalatát 
arra vonatkozóan, hogy mennyivel 
könnyebb munkát találni, ha a meg-
felelő információk összeérnek. Rö-
vid intézményi bemutatkozásában 
Zajder Katalin, a Nyírteleki Szociá-
lis Szolgáltató Központ megbízott 
Intézményvezetője elmondta, hogy 
milyen sokrétű az intézmény tevé-
kenysége, melyek közül egy fontos 
szerepet játszik a családsegítő mun-

kavállaláshoz és továbbtanuláshoz 
kapcsolódó tanácsadása. 

Az aktuális pályázatokról illetve 
az éppen kiépülő regisztrációs rend-
szerről Szabolcsi Kata tájékoztatta 
a megjelenteket. Elérhetővé válik 
majd egy online rendszer 2015. év 
elején, mely közvetlen segítséget 
nyújt majd a munkavállalóknak 
a munkahely keresésben, a mun-
kaadóknak a megfelelő munkaerő 
megtalálásában, illetve az ingyene-
sen elérhető képzések indulásáról 
is információval szolgál majd. Azért 
vár az önkormányzat hatékonyságot 
az online rendszertől, mert kimon-
dottan helyi szinten tájékoztatja a 
nyírteleki lakosokat az elérhető he-
lyi lehetőségekről.

Ezt követően a meghívottak mu-
tatkoztak be, és kezdetét vette az 

állásbörze. Minden érdeklődő számá-
ra nyitottsággal és közvetlenséggel 
nyújtottak segítséget a meghívottak. 

Lehetőség van a családsegítő szol-
gálatnál jelentkezési lap kitöltésére 
a Trenkwalder Munkaerő Közvetí-
tőhöz. Valamint a Türr István Képző 
Intézethez is van jelentkezési lap, 
megfelelő  jelentkező esetén Nyír-
teleken is indítanak képzést. Sikeres 
felvétel esetén képzési szerződést  
kötnek és képzési támogatást nyúj-
tanak a rendszeres képzésen részt-
vevőknek.

A cégek, intézmények visszajelzé-
sei alapján és a lakosság igénye sze-
rint is nem ez volt az első és utolsó 
ilyen megmozdulás, szükség van az 
ehhez hasonló rendezvényekre.  

Jaczkovicsné Csoma Enikő
szervező

Szakmai nap és állásbörze

A Kelet-Magyarország 
is segít az idén
Hagyományainkhoz híven ebben 
az évben is útjára indítjuk a Kelet-
Magyarország karácsonyi segítő-
akcióját, melynek keretében az 
idén rendhagyó módon nem egy 
sokgyermekes, hátrányos hely-
zetű család, hanem a nyírteleki 
Kedvesház huszonöt kis lakója 
számára gyűjtünk felajánlásokat 
és ajándékokat. Az otthon feles-
legessé vált játékokat, ruhane-
műket, a gyermekeknek örömet 
és feledhetetlen karácsonyi meg-
lepetést szerző tárgyakat a Kelet-
Magyarország szerkesztőségében 
adhatják le (Nyíregyháza, Dózsa 
György u. 4–6.) december 19-éig, 
hétfőtől péntekig reggel nyolc és 
délután hat óra között. (Megjelent 
a KM-ben)
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Megújult, megszépült a Kedvesház

– Milyen tapasztalatokról tud 
beszámolni a 2014. évi nyírteleki 
önkormányzati választásokkal 
kapcsolatban? 

– Nyírtelek város lakossága tisz-
tességesen, becsületesen voksolt. 
A választási bizottság elnökeként 
nem tapasztaltam semmilyen 
visszaélést, illetve nem jelezte 
ezt senki a részünkre. Ezért úgy 
gondolom, hogy legitim volt a vá-
lasztás, úgy a polgármester, mint a 
képviselő-testület tekintetében. 

– Hogyan lett Ön a HVB elnö-
ke? 

– Dr. Bartovics Norbert jegyző 
úr kért fel a feladatra. Örömmel 
vállaltam el. A jogszabályi válto-
zásokat természetesen tanulmá-
nyoznom kellett, sokat készültem 
a megmérettetésre.  

– Nagyon komoly felelősséggel 
is járt ez az elnöki tisztség…

– Annál is inkább, mert váro-
sunk sorsát jelentősen befolyá-
solja a választás. A költségvetés 
tárgyalása lesz a legfontosabb, 
majd ezen belül egy rövid, közép 
és hosszú távú terv kialakítása 
szükséges (szerintem).  Az lenne 
jó különben, ha a lakosság na-
gyobb számban jelenne meg a 
közmeghallgatásokon. A nagyobb 
horderejű döntések előtt pedig a 
testületi ülésekre is elmennének 
és elmondanák véleményüket. 
(Természetesen ezt előtte egyez-
tetnék az önkormányzattal, pl. az 
ülőhely miatt.) 

– Ha a lakosság nem is tud 
majd részt venni, de utólag a vá-
ros honlapján, a www.nyirtelek.
hu-n megtekinthető minden ülés 
felvétele…

– Ez fontos, mert Nyírtelek egy 
kisváros, itt segíteni kell az embe-
reken, ezért mindent el kell követ-
nie a jelenlegi polgármesternek és 
a képviselőknek. Ha összefognak, 
önzetlenül és minden esetben a 
közösség érdekeit tartják szem 
előtt, jól alakulhatnak majd a dol-
gok.  

– Nagy tapasztalata van eb-
ben, hiszen három cikluson ke-
resztül képviselő volt. 

– Van rálátásom az önkormány-
zat működésére. A településfej-
lesztési bizottság elnökeként is 
dolgoztam. Mindig Nyírtelek fejlő-
dését szolgáltam. Úgy gondolom, 
egy képviselő ismerje a lakosság 
véleményét, észrevételeit, s aztán 
a bizottsági ülésen tájékoztassa a 
bizottság tagjait vagy a polgármes-
tert, illetve a képviselő társait. 

– Milyen eredményeket gon-
dolna kiemelni az akkori idő-
szakból?

– Az Ipari Park létrehozása 
mellett nagy fejlődésen ment 
keresztül Nyírtelek. Különösen 
az Autopsess Kft., az RW Híd-
technika, a Szuró-Trade Kft., az 
Agrogép azok a cégek, melyek 
megjelentek a foglalkoztatás te-
rületén. És ne feledjük, 2005-ben 
város lett Nyírtelek. Megerősöd-
tek, megújultak az intézmények. 
Új templomok épültek, jómagam 
is aktívan kivettem részem a re-
formátus templom építésében. 
Persze tudjuk, van még rengeteg 
tennivaló.

– Mikre gondol? 
– A hangsúly a fejlesztéseken 

van. Amit nagyon szeretne a la-
kosság, hogy tiszta ivóvíz álljon 

minden nyírteleki rendelkezésére 
(kb. 16 km-en még nincs kiépítve 
a vezetékes ivóvíz). Legalább min-
den évben épüljön járda egy-egy 
útszakasz mentén (a legfontosabb 
a Szent István utca). Épüljön ki 
végre a kerékpárút Nyírtelek és 
Nyíregyháza között. Ferenctanya-
Belegrád-Görögszállás közötti út, 
kb. 3,8 kilométeren készüljön el. 
Induljon el végre a Nyírszőlő és 
Nyírtelek közötti út kiépítése. Ezek 
a fejlesztések nagyban felgyorsíta-
nák a lakosság életkörülményei-
nek pozitív megváltoztatását.

– De ne felejtsük el a település 
történetének legnagyobb, 1,3 
milliárd forintos beruházását 
sem!

– Igen, nagy jelentősége van a 
szennyvízprojektnek és így a pá-

lyázatoknak. Hangsúlyozom, ez 
irányban is nagy intenzitással kell 
dolgoznia a polgármesternek és a 
testületnek. 

– A beszélgetés elején azzal 
fogadott Sanyi bácsi az otthoná-
ban, hogy egész nap dolgozott. 
Aktív életmódot folytat…  

– Egész nap fát pakoltam (mo-
solyog). Az embernek az alapvető 
dolgokat el kell végeznie, ami a 
mindennapokhoz szükségeltetik. 
Nyugdíj-kiegészítésként is jó, ha 
tart az ember 2-3 hízót. Van egy kis 
gyümölcsösöm is. Mindig csinálok 
valami hasznosat. 

– Szereti Nyírteleket? 
– Ez az otthonom 45 éve. Először 

Belegrádon, majd Varjúlaposon 
laktunk, ma Nyírtelek dózsaszőlősi 
részén élek családommal. Varjúla-
poson dolgoztam sokáig, munkám 
során üzemvezető lettem. Nyug-
díjasként a településünkön én 
indítottam be a szódásműhelyt. 
A feleségem (akivel most ünnepel-
tük a 46. házassági évfordulónkat) 
könyvelőként dolgozott. Két gye-
rekünk született. 

– Mit üzenne a nyírtelekiek-
nek? 

– Nyírtelek város lakosságának, 
a polgármesterének és az egész 
képviselő-testületnek nagyon jó 
egészséget, sok sikert kívánok, 
és ahogy az ünnepi gyűlésen el-
mondtam, csak összefogással tu-
dunk eredményt elérni. Kívánok 
mindenkinek áldott karácsonyt és 
boldog új évet!

Fintor Gábor 
kulturális vezető 

interjúja

Jó iskola volt...
n Hosszabb szervezés után vég-
re találkoztunk. Ötven éve léptük 
át, nyolcadikosként elbúcsúzva a 
jakusbokori „ócska” iskola kapuját. 
Akkor tizenhatan vágtunk neki a 
jövőnek, tele reményekkel, bizako-
dással. Először öt év múlva jöttünk 
össze. Boldogan, fiatalon a „nagy 
élet” kapujában. 

Aztán csak húsz év után találkoz-

tunk, bizony akkor már megfogyva, 
de még mindig erőnk teljében. S 
most ötven év után, nyugdíjas nagy-
papák és nagymamákként elevení-
tettük fel a múltat, a diákéveket. Ta-
náraink közül sajnos már senki sem 
él, osztálytársaink közül is öten már 
az égből figyelhettek bennünket. 
Értük gyertyát gyújtottunk, s emlé-
keinkben megidéztük őket. Hárman 

Minden rendben zajlott a választásokon
HOSSZÚKÁVÉ  – Interjú Karácsony Sándorral, az október 12-ei választások  

Helyi Választási Bizottság elnökével

Karácsony Sándor, a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnöke

betegség és egyéb okok miatt nem 
jöttek, így mi nyolcan lehettünk ott 
újra képzeletben a régi iskolánkban. 
A Tirpák Csárdában egy finom va-
csora mellett beszélgettünk, emlé-
keztünk feleségeinkkel, férjeinkkel, 
megosztottuk az egykori örömein-
ket, boldogságainkat. Előkerültek a 
régi fényképek is. 

Megállapítottuk, hogy bizony 

sokat változott a világ. De hála 
akkori tanárainknak Kazárnénak, 
Takácsnénak és Hatvani János bá-
csinak, a környező tanyákról ösz-
szeverődött gyereksereg minden 
tagjából ember lett, vitte valamire. 
Mert jó iskola volt az a jakusbokori, 
büszkék vagyunk rá. Két év múlva 
újra találkozunk.
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Egy régi emlék
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Már hagyomány, hogy a 
Nyírteleki Szociális Szolgál-
tató Központban, november 
12-én a Szociális munka napja 
alkalmából, ünnepi munkaér-
tekezlet keretében köszönjük 
meg kollégáinknak egész éves 
munkájukat. 

n Idén szerényen ünnepeltünk, de 
nagy szeretettel, igazi összefogás-
sal, csapatmunkában készültünk 
mindannyian rá. Rendezvényünket 
megtisztelte jelenlétével Szekeres 
József, városunk polgármestere is. 
Köszöntőjében kifejezte örömét, 
hogy megismerheti intézményünk 
munkatársait, akik közül természe-
tesen sokakat személyesen is ismert 
már. Elismeréssel beszélt választott 
szakmánkról, és sok sikert, kitartást 
kívánt nekünk a jövőben is.

Jelentős szerep
Intézményünk jelentős szerepet tölt 
be Nyírtelek város szociális ellátórend-
szerében.  Kiváló szakembereink jelen 
vannak a település lakóinak minden-
napjaiban, az örömteli pillanatokban is 

és a bánat, betegség idején is. 
A mi választott hivatásunk, hogy tá-

mogatást nyújtsunk azoknak, akiknek 
erre szükségük van, és azt a családtól, 
közvetlen környezettől átmenetileg 
vagy tartósan nem kapják meg.

Én úgy gondolom, hogy a mi mun-
kánkat nem véletlenül hívják hivatás-
nak. Erre mi meghívást kaptunk, lehet 
hogy egy felsőbb akarat jóvoltából, le-
het hogy a lelkiismeretünk biztat erre 
bennünket, mindenesetre, aki ezen a 
pályán tartósan szorgoskodik, az biz-
tos, hogy nem csak munkának tekinti 
tevékenységét. 

Az emberekkel való foglalkozás 
tele van gyönyörű pillanatokkal, örö-
mökkel. Sok-sok köszönetet, hálát 
kapunk a rászoruló emberektől. Ami-
kor mégsem így van, akkor is tesszük 
a dolgunkat, mert valami arra késztet 
bennünket. Szerintem ez a valami az, 
amit hivatásnak nevezhetünk. Ebben 
az évben két kollégánk: Sápi Miklósné 
és Magyarné Pauliscsák Andrea volt a 
két kollégánk, akit külön is köszön-
töttünk.

Sápi Miklósné 1992-től dolgozik Nyír-
teleken védőnőként, előtte 5 évig Nyír-

egyházán látott el hasonló feladatot. Ő 
„régi motoros” a szakmában, hiszen 
közel harminc éve óvja a körzetében élő 
kismamákat, gyermekeket. Az 1. számú 
körzetben tevékenykedik, amelyhez 
szintén tartoznak külterületi részek, 
többek között Alsó és Felsősóskút, 
Jakusbokor és Kacsabokor.

Hivatásunk van
Magyarné Pauliscsák Andrea a házi 
segítségnyújtás szakfeladat oszlopos 
tagja. Fiatal munkatárs, de kitartásával, 
emberszeretetével, jó humorával kitű-
nik a többiek közül. Időseink szeretik, 
vezetője is dicséri.

Köszöntötte munkatársaimat Dr. Ta-
kács Anikó is, aki Nyírtelek város házior-
vosaként fejezte ki megbecsülését mun-
kájuk iránt. Elmondta, hogy különösen 
a házi gondozók munkájára támaszkod-
hat a mindennapok során, mert velük 
van a legszorosabb kapcsolata az idős 
emberek ellátása során. Kiemelte meg-
bízhatóságukat, szaktudásukat. 

Majd Dr. Kerényi Attila, intézmé-
nyünk Idősek Otthona részlegének 
intézményi orvosaként arról beszélt: 

„Miért szeret az ÖNO- ba járni?” Örült 
annak a fejlődésnek, melyet az intéz-
mény munkatársai szakmai tudásának 
fejlődése terén volt alkalma megta-
pasztalni. Nagyon megtisztelő volt tőle 
hallani azt, hogy úgy érzi, nálunk jó 
kezekben vannak az intézmény lakói. 
Kifejezte megbecsülését a többi szol-
gálat munkatársai iránt is, és köszönte 
munkájukat. 

Intézményünk életében ez az év ne-
héz, szűkös esztendő volt. Sok teendő 
volt az intézmény szervezetének meg-
erősítésével, gazdasági helyzetének 
stabilizálásával. Többen távoztak tő-
lünk és jött pár új munkatárs is. 

Én szeretném megköszönni minden 
főállású és közfoglalkoztatott mun-
katársamnak azt, hogy a nehézségek 
ellenére igyekeztek munkájuk legjavát 
adni. Igazi segítőként nem feledték, 
hogy nekünk hivatásunk van, és a mi 
felelősségünk, hogy a ránk bízott em-
berek a tőlünk elvárható legmagasabb 
színvonalú ellátást kapják.  

Tisztelettel: 
zajder Katalin

megbízott  intézményvezető

A szociális munka napja: segítők köszöntése

Lipcsey Istvánnal beszélget-
tem, akit a „Helyi művészek” 
rendezvényén ismerhettünk 
meg. Csodálatos verselésé-
vel színvonalasabbá tette a 
rendezvényt. 

– Kérem, mutatkozzon be az Ol-
vasóknak. 

– 76 éves nyugdíjas, agrármérnök 
vagyok. Nyírteleken 1975 óta lakom 
családommal. Az irodalmat, a ver-
seket a Kisvárdai Bessenyei György 
Gimnáziumban szerettem meg. Ver-
set szavalni azonban csak nyugdíjas 
koromban kezdtem el. Felléptem 
nyugdíjas klubokban, iskolákban, 
egyházi ünnepségeken, bemutat-
koztam a nyírteleki „Helyi művé-
szek” rendezvényén is. A nyugdíjas 
„Ki mit tudon” több díjat is kaptam, 
Hévízen arany fokozatot, a megyei 
rendezvényeken ezüst és bronz fo-
kozatot szereztem. A versmondást a 
magam és a közönség szórakoztatá-
sára tanulom és folytatni is kívánom, 
amíg a korom és az erőm engedi!

– November 22-én ott volt Nyír-
egyházán, az idősek II. Kárpát-
medencei kulturális „Ki mit tud” 
versenyen. Hogyan szerepelt? 

– A Nyírteleki Szociális Szolgálta-
tó Központ megbízott intézmény-
vezetője Zajder Katalin az október 
23-ai városi ünnepségen látta fellé-
pésemet. Aztán mikor Katalin érte-
sült erről a lehetőségről, rögtön rám 
gondolt, és benevezett engem erre 
a megmérettetésre. Mindenben 
mellettem volt, hisz még a részvé-
teli díjat is kifizette, amit ezúton is 
szeretnék neki megköszönni!

– Milyen eredményt ért el? 
– Második helyen végeztem 

Petőfi Sándor: Magyar vagyok c. 
versével. Csodálatos élményekkel 
tértem haza.

– Várható-e a közeljövőben va-
lamilyen fellépése?

– Katalin a jövőben is számít rám. 
Legközelebb az időseknek rendezett 
karácsonyi ünnepségen kért fel egy 
szép vers elszavalására. A követke-
ző szavalóverseny pedig február-
ban lesz, amit Vásárosnaményban 
tartanak.

– Melyik a kedvenc verse?
– Minden verset szeretek, ami 

könnyen érthető a közönség szá-
mára is és emberi érzelmeket mond 
el a mai kor számára is, van monda-
nivalója. Petőfi Sándor: Szeretlek 

kedvesem áll hozzám a legköze-
lebb, de Ady Endre, Arany János, 
Vörösmarty Mihály és József Atti-
la is közel áll hozzám.  

– A mostani fiataloknak mit 
üzenne, hogy jobban megszeres-
sék a verseket?

– Az emberi szellem legcsodála-
tosabb megnyilvánulása és a szó 
művészete a vers. A gyere-
keknek olyan verse-
ket kellene taní-
tani az iskolában, 
amelyek érzelmi-
leg közel állnak 
hozzájuk és ma-
gukévá tudnak 
tenni. Beszél-
gessenek egy-
mással töb-
bet, mert 
kezdenek 
e l m a g á -
nyosodni. 

Köszö-
nöm a be-
szélgetést és 
további sikereket 
kívánok.

Papp Szabina

Lipcsey István újabb elismerésben részesült
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A „szociális munka napja” alkalmából elismerésben részesült Sápi Miklósné 
és Magyarné Pauliscsák Andrea
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Almanap az iskolában
A negyedik almanapot 
tartottuk alsósainknak 
november végén. Előzetesen 
elkészített rajzaikkal, kép-
zeletbeli „Almaországban” 
eltöltött egy napjukat 
mutatták meg a gyerekek. A 
legötletesebb, vidám alkotá-
sokból kiállítás készült. 

n A 2. b osztályosok verses, táncos 
megnyitója, kitűnő hangulatot te-

remtett a rendhagyó délutánhoz. 
Izgalmas elfoglaltságok közül vá-
logathattak a tanulók. A „rongy-
lábúak” táncházban rophatták, a 
barkácsolásra vágyók bőr karkötőt, 
könyvjelzőt készíthettek, rajz-
programmal gyümölcsös képeket 
kreálhattak, akik az ügyességüket 
szerették volna próbára tenni, aka-
dálypályán biciklizhettek, rollerez-
hettek. Volt mesekuckó és teaház 
sokféle ízletes, frissítő itallal. 

Az anyukák is aktívan vállaltak 
részt a rendezvényből, szép szám-
ban neveztek az Arany fakanál- díj 
elnyerésére, saját készítésű almás 
süteményekkel. Az „arany fakana-
lat” Benő Lászlóné Gabulya Brigitta 
vihette haza, de több leg… kategó-
riában is oklevelet kaptak a szülők. 

A legnagyobb elismerés mégis a 
gyerekektől érkezett, akik a finom-
ságokat az utolsó morzsáig elfo-
gyasztották. Igazán kerek, mosoly-
gós és édes almanapot tehettünk a 
„kosarunkba”.

Dankó Mihályné
munkaközösség-vezető
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További süti díjak és díjazottak:
A legötletesebb: Csizmarik Imre Tamásné
A legdekoratívabb:  Fazekasné Oláh Mónika
A leghabosabb: Tóth Lászlóné
A legfinomabb torta: Simonné Tilki Henrietta
A legháziasabb: Battáné Péter Enikő
A legomlósabb: Reha Jánosné
A legjobb kekszes: Majoros Attiláné
A legfinomabb kifli: Berndt Zoltánné
Különdíj: Czinkószkiné Szabó Gyöngyi

Hozzávalók: 3 bögre liszt, 
1 bögre cukor, 1 sütőpor, 1 
RAMA margarin, 1 tojás, a 
tészta összeállításához tej-
föl.

Töltelék: 1,5 kg alma, 15 
dkg cukor, fahéj ízlés szerint.

Hab a tetejére: 0,5 liter 
habtejszín, 1 evőkanál porcu-
kor, fahéj.

Elkészítése: A tésztát ösz-
szegyúrjuk, kinyújtjuk, tep-
sibe tesszük. 

A kicsavart reszelt almát 

rátesszük, és a cukorral 
megszórjuk, majd sütjük. 
Ha kihűlt, a habtejszínt jó 
keményre felverjük a porcu-
korral és a tetejére kenjük, 
megszórjuk fahéjjal. 

Jó étvágyat!

A nyertes süti receptje: Habos almás

A Nyírteleki Általános Iskola a 
Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (TÁMOP) keretében a 
3.1.4-12/2-2012-0687-es jelű In-
novatív iskolák fejlesztése nevű 
pályázaton közel 100 millió 
forintot nyert. 

n „A Kis ugrások, nagy sikerek” elneve-
zésű projekt keretében egészségmegőr-
ző programsorozat kezdődött 2013-ban. 
A megvalósításában a NYÍR-TEL-SZOL 

NONPROFIT KFT. Nyírteleki Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár is részt vesz. A 
harmadik állomás programjai változa-
tos, izgalmas, érdekes kínálatot nyúj-
tottak iskolánk tanulói részére.

Az alsó tagozatban a szenvedély-
betegségekről hallottak előadásokat, 
készítettek zöldséges tálakat, sportver-
seny keretében pedig izgalmas meg-
mérettetéseken vettek részt. A felső ta-
gozatban a programokat filmvetítés és 
rajzpályázati kiállítás valamint érdekes 

interaktív előadás színesítette. A prog-
ramsorozat harmadik felvonásának 
„csúcseseményét” az az aerobic óra 
jelentette, melyet Illés Ilona „Ilcsy” 
(sztepp edző, világbajnoki kerettag és 
kangoo oktató) tartott a gyermekek 
legnagyobb örömére. Mindez DJ Szat-
mári zenei aláfestésével, aki Magyaror-

szág egyik legjobb lemezlovasa, szám-
talan SLÁGER dal készítője. A frissítő, 
élénkítő, kicsit persze fárasztó „óra” él-
ménye nyomán tanulóink megtapasz-
talták a fizikai aktivitás egy új válfaját, 
ami hozzásegítheti őket egy egészsége-
sebb életvitel kialakításához.  

Az Egészségnap sorozat következő, 
egyben utolsó állomása 2015 márciusá-
ban lesz.   

Fintor Gábor 
kulturális vezető 

Egy egészségesebb társadalomért

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

oldalon tekinthetik meg!
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Néhány évvel ezelőtt egy 
történet röppent szárnyra, ami 
Amerikából indulva meghó-
dította a világot. Egy anya 
ikreket várt, akik 12 héttel 
hamarabb születtek meg. 

n A születés pillanatától kezdve az 
életükért kellett küzdeni, hiszen 
nem tudtak elég időt biztonságos 
körülmények között fejlődni az anya 
méhében. Két külön inkubátorban 
helyezték el őket. Az egyik testvér el 
is kezdett szépen gyarapodni. A súlya 
és a szívműködése is kielégítő volt. 
Viszont testvére az életéért küzdött, 
az ő állapota kritikus maradt. Prob-
lémája volt a légzéssel és a szívével is 
nagy gondjai voltak. A kezelő orvosok 
nem remélték, hogy életben marad. A 
rájuk vigyázó nővér mindent megtett, 
hogy a testvérek megerősödjenek, de 
minden hiábavaló próbálkozásnak 
tűnt. Végül arra jutott a nővér, hogy 

minden kórházi szabályzatot meg-
szeg, és az erősebb testvért a másik 
mellé helyezte. Otthagyta őket, hogy 
aludjanak, de amikor visszatért, ak-
kor megdöbbenve látta, hogy az erő-
sebb testvér kezecskéjét kinyújtotta 
és átölelte testvérét. Mindenkit oda-
hívott, hogy lássák a szép jelenetet. 
Nem csak egy szép jelenetet láthattak 
az ott állók az ölelésben, de a gyógyí-
tó erejét is tapasztalhatták. A kisebb 
testvér légzése kezdett helyreállni, 
és a szívverése is ritmusos lett. Vé-
gül mind a két testvér megerősödött 
és elhagyhatták a kórházat. Az ikrek 
egymást tartották életben. A kórhá-
zi ellátásra is nagy hatással voltak. 
A róluk készült kép bejárta az egész 
világot. 

Az Ő kegyelméből...
Hasonló gyógyító ölelés történik a 
karácsonyi csodában. Isten minden 
szabályt megszegve emberi formát 

ölt. Leteszi mindenhatóságát, és ki-
szolgáltatja magát, újszülöttként je-
lenik meg itt köztünk.  Ő az egyetlen, 
aki erre képes volt. Azért jött, hogy 
az erősebb gyógyító ölelésével ott 
legyen a gyenge mellett. Együtt akar 
lenni velünk, hogy ne az elmúlás és a 
halál erőinek jegyeit hordjuk magun-
kon. Karácsonykor Isten nem az em-
beri alkalmatlanságot, esendőséget 
nézte, hanem azt, hogyan segíthet-
ne. Pál apostol a rómaiakhoz írt leve-

lében ezt így fogalmazza meg: „Mert 
nincs különbség, mivel mindenki 
vétkezett, és nélkülözi Isten dicső-
ségét,  Isten ingyen igazít meg az ő 
kegyelméből a Krisztus Jézusban lett 
váltság által.” (Róma 3,22-24) Nem a 
mi erőnkben, hanem az erősebb ön-
magát átadó gyógyító ölelésében van 
a titok. Isten ezt pontosan tudja, és 
akik így tudnak karácsonyra tekinte-
ni, azok érzik is e gyógyító ölelést.  

Szabó Pál

Ady Endre az Úr érkezése című 
versében ezt így fogalmazza meg 
(részlet):

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem 
roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, 
igaz öleléssel.

Karácsonyi csoda: Az erős a gyengéért

Évezredek óta megfejt-
hetetlen rejtélyt jelent az 
ember számára. Ősidők óta 
bűvölettel és áhítattal nézte, 
hogy kifürkéssze titkait. 
Ezért válhatott  a legősibb 
tudománnyá az asztronómia 
más néven a csillagászat.

n Történetéről szóló írások az 
ókortól napjainkig könyvtára-
kat töltenének meg. Én viszont 
e néhány sorban csak egy rö-
vid áttekintést szeretnék meg-
osztani a kedves olvasóval. 
Évezredekre volt szükség, hogy az 
ember felismerje, a csillagok nem 
egy óriási kupola belső felére vetí-
tett fényes pontok sokasága. Ami-
kor sikerült meghatározni a boly-
gók egymástól való távolságát, és 
a Naprendszerről már konkrét el-
képzelések voltak, az már az újkori 
csillagászat születésének volt a pil-
lanata. Ám arról, hogy mekkora a 
Tejútrendszer valójában és milyen 
hatalmas a  világegyetem, nos en-
nek az ismeretéhez nagymérték-
ben hozzájárultak a modernkori 
űrkutatások és űrutazások.

Már többször is otthagy-
tuk lábnyomunkat a Holdon. 
1977-ben két űrszondát (Voyager-1; 
Voyager-2) küldtünk az űrbe. 
A Voyager-1 a Földtől legtávo-
labb lévő ember alkotta űresz-
köz. 2014 februárjában a Földtől 
19 milliárd km-re a Naprendszer 
határvidékén haladt keresztül. 
Emberek lakta űrállomáson vég-
zik kutatásaikat a szakemberek. 
Az ezredforduló után a Marsra 
küldött járművek már vizet és az 
életre utaló nyomokat keresik. 
2005. július 4-én a Deep Impact 
szonda irányított becsapódás-
sal krátert üt a Tempel1 üstökös-
be. Ezzel a kísérlettel is a Nap-
rendszerben fellelhető legősibb 
anyagot kutatták a szakemberek. 
Jogosan merül fel bennünk a kérdés. 
Hol van a gondolkodó és kíváncsi 
ember alkotókészségének a határa? 
Lehet ezt még fokozni? Igen, lehet. 
2014. november 12-én az emberiség 
legmerészebb „akciója” vált valóra, 
amit űreszközzel máig elért.

A következő számban egy érde-
kes utazásra hívom meg a tisztelt 
olvasót. Sepa zoltán

Út a csillagokig

Advent első napján gyújtsuk meg a gyertyát.
Így várjuk négy hétig, a szép karácsonyfát.
Mert karácsonykor született kis Jézus.
Őt várja, kisgyerek és felnőtt már most.
Hozzon sok szeretetet, fényt és békességet.
És sok ajándékot kisgyermekeinknek.
Ki mire vágyik, legyen a fa alatt.
De legfőképpen, minden jóakarat!
Kicsi gyermek kezek, készítenek szívet.
Hogy azt adják nekünk és mézes tekercseket.
Az ünnepi asztal megterítve várja.
Hogy körülülje azt családunk apraja és nagyja.
A piros alma, dió nem hiányzik róla.
Hisz a mondás családunkat együtt tartja.
Járja át szívünket béke és szeretet!
Minden ember legyen boldog és elégedett! lipcsey Istvánné

Adventi köszöntő

a miKulás a Civil Centrumban is járt.
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Nyírfa Egyesület 
Katalin Bálja
n A Nyírfa Nyugdíjas Egyesület 
november 29-én hagyományosan 
megrendezte Katalin Bálját. Nagy 
László házigazdaként köszöntötte 
a meghívott vendégeket: Szekeres 
József polgármestert és feleségét, a 
Nyíregyházi Gyertyafény Nyugdí-
jas Egyesület tagjait, a Varjúlaposi 
Polgárőr Egyesületet és minden 
mulatni vágyó vendéget. 

Kihangosított telefonon kö-
szöntötték az egyesület elnökét, 
Feketéné Saláta Katalint, aki gyógykezelése miatt nem tudott 

részt venni a rendezvényen. Bol-
dog névnapot és mielőbbi gyógy-
ulást kívántak neki az egyesület 
tagjai. A fergeteges mulatást csak 
a finom vacsora és a tombolasor-
solás szakította meg. A rengeteg 
tombola nyeremény talált gazdá-
ra. A sikeres rendezvény záloga 
annak, hogy a következő évben is 
megrendezésre kerül.

Nagy lászló
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Feltehetően sok tanuló fülé-
ben máig ott csengenek ezek 
a szavak: „Mindenki érezze 

jól magát, és ha kedvet kap hozzá, 
ne csak ma, hanem mindig spor-
toljon” – mondta mindezt Urbinné 
Borbély Szilvia (aki újabb öt évig kí-
ván lenni iskolaigazgató, a pedagó-
gusok közel nyolcvan százaléka (!) 

és a képviselő-testület is támogatta 
elhatározását) a Nyírteleki Általá-
nos Iskola intézményvezetője az 
„Egészségnap 3” aerobic foglalko-
zásának megnyitóján. A meglepe-
tés „testnevelésórán” mosolygós, 
vidám diákokat láttam, akiknek jól 
esett a mozgás, így valóban igaz, 
hogy a sport örömet okoz. 

A mozgás pedig szabadságot 
is kínál. Utalok mindezzel arra a 

könyvismertetőre, mellyel külön 
cikkben foglalkozunk. A könyv egy 
fejezetének a megírásában öröm-
mel működtem közre, hiszen a 
nyírteleki sportról írhattam benne. 

Összességében bizonyított, ha va-
laki akar sportolni, arra Nyírteleken 
is lehetősége kínálkozik (egy egye-
temi oktató szerint nincs jobb moz-
gás, mintha kimegyünk egy erdőbe 
futni, a természet lehetőséget kínál 
a sportolásra).        

Egy konferencián (XIV. Országos 
Neveléstudományi Konferencia) el-
hangzott értékelésből a mindenna-
pos testnevelésről az derül ki, hogy 

az üdvözlendő rendszert 2012-ben 
vezették be azzal a céllal, hogy a 
tanulóknak legyen igényük a he-
lyes táplálkozásra, a mozgásra, az 
egészséges életmódot jelentő élet-
vitelre. Korábban egyébként már a 
’80-as években is voltak kísérletek 
a bevezetésére Csongrád és Nógrád 
megyében, de például az akkori 

nyíregyházi 21. Sz. Általános Iskolá-
ban is. Elmondható, hogy összessé-
gében pozitív tapasztalatokról szá-
moltak be ezek az intézmények. 

Ennyi „csalóka”(?) pozitívum 
után jöjjön a csalódás!  

Összességében ugyanis negatív 
kutatási eredményekről számolnak 
be az országos felmérések. Komoly 
problémaként jelentkezik, hogy az 
elmúlt húsz év eredményei alap-

ján a 7-25 éves 
fiatalok több 
mint fele csak 
mérsékelt fizi-
kai aktivitást 
végez. Egy 
Nyíregyházán 
végzett kuta-
tási eredmény 
pedig azt bizo-
nyítja, hogy a 
mindennapos 
te s t n e ve l é s -
nek is azokat 
sikerült motiválnia, akik egyébként 
is sportoltak, de azokat nem, akik 
nem vagy keveset mozogtak/mo-
zognak. 

Gondolhatják, így az egészség-
nap jellegű, sportot népsze-
rűsítő rendezvények, amiket 

Nyírteleken is szervezünk a fiatalok 
körében elengedhetetlenek, fonto-
sak, hasznosak. Nemcsak nálunk, 
szerte az országban. Teendő tehát 
(sajnos) még bőven van ezen a téren. 
Ráadásul…

Fintor Gábor 
kulturális vezető 

Ráadás(ul )…
jegyzetrovat 

A mozgás „csalóka” öröme

A mozgás szabadsága A 
szabadidősport társadalmi, 
gazdasági és egészségügyi 
megközelítései címmel megje-
lent könyvet mindenki szíves 
figyelmébe ajánlom, főként 
azért, mert városunkról, 
Nyírtelekről is található benne 
egy bemutatkozó fejezet: 
Nyírtelek - Egy fiatal város 
sportélete. 

n A kötet bemutatója 2014. november 
20-án volt a budapesti Magyar Spor-
tok Házában.A jelenlévőket Györfi 
János, az MSTT Sportinnovációs 
Szakbizottságának elnöke, Perényi 
Szilvia, a kötet szerkesztője, illet-
ve Borsai Ágnes, a Decathlon Ma-
gyarország Kft marketing igazgatója 
köszöntötte. Sok különlegességet 
tartogattak erre a napra is, hisz elő-
adást tartott Jay Coakley, a Colo-
radói Egyetem professzora, továb-
bá a könyv harmadik fejezetét író 
Becsky András, a Magyar Sport és 
Életmódfejlesztő Klaszter ügyve-
zető igazgatója is. A kötet lektora, 
Bodnár Ilona is elmondta gondola-
tait. A bemutatón részt vett Szeli Má-
tyás, a Nemzeti Sport újságírója, aki 
társmoderátorként működött közre 
az első fejezet szerzőinek részvételé-
vel lebonyolításra kerülő kerekasztal 
beszélgetésben. A Nemzeti Sport is 
beszámolt a kötet megjelenéséről 
és annak tartalmáról. A meghívottak 
között szerepeltek a kötet elkészülté-
ben szerepet vállalt szakemberek. Az, 
hogy Nyírtelek sportélete is szerepet 
kapott a könyvben, az Fintor Gá-
bor kulturális vezetőnek és Urbinné 
Borbély Szilvia (társszerző) iskola-
igazgatónak köszönhető, hiszen ők 
foglalták össze a legfontosabb gon-
dolatokat, programokat városunk 
sportéletéről.

A könyv településünket kifejezet-
ten a sporttal és egészséges életmód-
dal kapcsolatos szemszögből mutatja 
be. Olvashatunk arról, milyen színes 
Nyírtelek sportélete. Olyan érdekes 
információkat is megtudhatunk, 
amiket talán sokan közülünk nem is 
tudtunk városunkról.

Tudták például, hogy melyik a 

legrégebbi sportágunk? A labdarúgás 
már az 1920-as évektől kezdődően 
generációkon át a mai napig töret-
len népszerűségnek örvend. Számos 
egyéb sport van, amelyek megmoz-
gatnak kicsiket-nagyokat egyaránt, 
többek között a horgászat, fogathaj-
tás, rádiós tájfutás, kerékpározás, 
kosárlabda és az egyéb, rendezvé-
nyeken bemutatkozó sportok. 

Sportolási lehetőségek
Vajon tudja mindenki, hányféle lehe-
tőség áll a sportolni vágyók rendelke-
zésére településünkön? Füves és mű-
füves pálya, futópálya, fogathajtásra 
alkalmas pálya, tenisz és korcsolya-
pálya, a legkisebbeknek játszóterek.

Melyek a sportot támogató civil 
szervezeteink? Milyen jelentős fel-
adatot látnak el? Nekik és az önkor-
mányzati támogatásnak, megnyert 
pályázatoknak köszönhetjük, hogy 
egyre népszerűbb a sportélet, az 
egészséges életmód Nyírteleken. 
Számos rendezvényünk sikere is ezt 
bizonyítja: „Egészségedre, Nyírte-
lek!”, Egészségnap programsorozat 
2012-2015, „800 év, 800 perc foci”, 
„800 év, 800 kilométer tekerés” (a te-
lepülés 800. évfordulója alkalmából), 
ill. a hagyományokhoz híven évente 
megrendezésre kerülő Majális kupa 
vagy Anna-napi labdarúgó kupa.

Hogyan segítjük a fiatalokat, hogy 
egészségesebben éljenek? Nagyon 
fontos a prevenció, már ifjú korban 
fel kell hívni a figyelmet a helyes táp-
lálkozásra, testünk karbantartására. 
Ezen információk átadásában meg-
hívott előadók vannak segítségünk-
re, mint pl. e könyv szerkesztője, dr. 
Perényi Szilvia, a Debreceni Egyetem 
adjunktusa vagy a mindenki számára 
ismert Rubint Réka.

Nyírtelek sikerein kívül miről ol-
vashatunk még a kötetben? Bemu-
tatkoznak még egyéb egyesületek, 
sikeres kezdeményezések, melyek 
mindannyiunk számára követendő 

példát mutathatnak. A könyv többfé-
le kutatási eredményre támaszkodva 
született meg. 

Támogatni kell
Milyenek a hazánkban a sportolási 
szokások? Mi jellemzi a fiatalokat? Va-
jon fizikailag aktív életet élnek a ma-
gyar gyermekek és szüleik? Önök mit 
gondolnak, költenek a magyar háztar-
tások sportra? Mennyit vehet el a csa-
ládi kasszából az, ha megbetegszünk, 
mert nem figyelünk oda életmódunk-
ra? Ezekre a kérdésekre is választ kap-
hatunk, ha elolvassuk a könyvet.

Végezetül, de nem utolsósorban: 
Miért érdemes a magyar sportot tá-
mogatni? Mi célból jött létre ez a ta-
nulmánykötet?

A Magyar Olimpiai Bizottság, a 
Debreceni Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Kara és a Decathlon Magyar-
ország Kft képviselői több indokot is 
sorolnak:

„Mindig megtisztelő, ha a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB) odaállhat 
bármely olyan kezdeményezés mögé, 
amely előremozdítja a magyar sport 
ügyét. Ez a tanulmánykötet minden 
kétséget kizáróan ezt a célt szolgálja. 
A tanulmányok rámutatnak arra, hogy 
nem szabad kizárólag az élsportra 
összpontosítani, olimpiai érmekben 
számolni a sikereket, hanem az után-
pótlás- és szabadidősportra is kellő 
figyelmet kell fordítani.” Felhívja a 
figyelmet arra, hogy a sport nemcsak 
szervezetünk egészségéhez járul 
hozzá, hanem megtanít bennünket 
küzdeni is. „Higgyék el, az egészséges 
életmódnál nincs jobb befektetés!”- 
írja Borkai Zsolt, MOB elnök.

Jó gyakorlatok
Dr. Pető Károly, a Debreceni Egye-
tem dékánja kifejti, hogy intézmé-
nyük a kutatás és képzés által tud 
hozzájárulni a sport népszerűsítésé-
hez. A sportszervezetekben dolgo-
zók munkáját segítik, hogy a min-
dennapok gyakorlati feladatainak 
végrehajtása során is alkalmazható 
eszközökre, módszerekre leljenek. 
A kreatív alkalmazások eredménye-
ként és a megvalósult jó gyakorlatok 
példáján keresztül reméli, munkájuk 
még hatékonyabbá válhat.

Dr. Perényi Szilvia, szerkesztő a 
könyv létrejöttének szükségességét 
említi: „A tanulmánykötet célja a 
hagyományteremtés, hogy megje-
lenítse és ezzel egyben el is ismerje 
az országban a sokszor elszigetelten 
létező sikersztorikat, a gyakorlati 
szakemberek által kidolgozott és a 
gyakorlatban megvalósított progra-
mokat, mint követendő „jó gyakor-
latokat” is.” 

Jávorszki Andrea 

A mozgás szabadsága 

KöSZöNET. A kötetben a nyírte-
leki sportéletet bemutató szer-
zők köszönetüket fejezik ki dr. 
Perényi Szilviának a könyvben 
való szereplés lehetőségéért, 
valamint Dankó Mihály önkor-
mányzati képviselőnek a helyi 
sportélet feldolgozásában nyúj-
tott segítségért.  A könyvet meg-
találja a Városi Könyvtárban.



12 Nyírteleki Újság Egészség

Dr. 
Takács 
Anikó 
rovata Éljünk egészségesen!

Minden bizonnyal mindenki 
fülébe eljutott már a Nyírte-
leken rendszeresen megren-
dezésre kerülő ZUMBA óra 
híre. Negyedik alkalommal 
töretlen lelkesedéssel liheg-
jük végig a nem kis erőfeszí-
tést igénylő edzéseket. 

n Edzés, tánc, sport… ki minek ne-
vezi, egy a lényeg, hogy ha kitartó-
an csináljuk, hasznunk van belőle. 

Közösségépítő, depresszióűző, 
csapatkovácsoló, cardio edzésprog-
ram és még sorolhatnám, milyen 
jótékony hatásai lehetnek egy ilyen 
megmozdulásnak. Nem a szerve-
zés, nem az eseményre biztosított 
költség biztosítja az eredményessé-
get – habár kétség kívül sok ember 
összehangolt munkája szükséges 
hozzá – hanem a minden alkalom-
mal töretlen buzgalommal és kedv-
vel együtt táncoló csapat.

Hogy mindenki értse, miért okoz 

ez a megmozdulás ilyen nagy örö-
met számomra, elkezdem a legele-
jén a történetet. 

2014. januárjában kapta a hírt 
Nyírtelek Város Önkormányzata, 
hogy támogatást nyert a TÁMOP-
2.4.5.-12/3-2012-0022 számú pályá-
zata. Mire minden dokumentum 
a helyére került és elindult a szol-
gáltatás, túl voltunk a nyár adta 
kedvező időjáráson, és át kellett 
szerveznem a még el sem indult te-
vékenységeket. Így futottunk bele 
a késő őszi időszakba, félve attól, 
hogy az embereket nem lehet majd 
kimozdítani a meleg szobából. 

Színes, vidám hétfő
Mégis sikerült. Gyorsan terjedt 
a híre a vállalkozási fórumnak, a 
mentálhigiéniás tanácsadásnak, és 
többek között a ZUMBÁnak is. Ez 
utóbbi szolgáltatást a lakosok szá-
mára Lesch Zsófia zumba oktató 
biztosítja. 

Az első alkalmat a Közösségi 
Ház földszinti nagytermébe szer-
veztem hétfői napra, de azzal 
nem számoltam, hogy nem csak 
tízen-húszan lesznek kíváncsiak, 
hanem negyvenöten. Így ’ízibe’ 
átköltöztünk a Herman Ottó Iskola 
tornatermébe. Még aznap közösen 
megegyeztünk a résztvevőkkel, 
hogy ez a terem is kicsi. A második 
alkalommal így „elfoglaltuk” profi 
hangosítással, nagy kedvvel és még 
nagyobb létszámmal (58 fő) Nyírte-
lek legnagyobb zárt helyiségét – a 
Királyteleki Általános Iskola torna-
termét. 

Elterjedt szlogen, hogy a hét leg-
rosszabb napja a hétfő. Szeretném 
megcáfolni ezt a hiedelmet és egy 
kis változást vinni a szürke hétköz-
napokba. Igen, tud színes és vidám 
lenni a hétfő. Van olyan közösség, 
ami képes ösztönözni, képes arra a 
hangulat, hogy egy kisebb tömeget 
megmozgasson testileg, szellemi-
leg és érzelmileg. 

Ezért azt mondom: jó itt élni, 
mert ha jön a változás szele, van-

nak emberek, akik nem a hideget 
érzik, hanem a friss levegőt. Éljünk 
a város nyújtotta lehetőségekkel és 
tegyük közösen színesebbé, élhe-
tőbbé ezt a települést. 

Szabolcsi Kata

Zumba mindenkinek mindenkiért

Pár adat, mely tükrözi 
a lelkesedést:
Állandó átlaglétszám: 49 fő
Korosztály: 7 – 70 év 
Mozgás intenzitás: Személyre 
szabottan lihegős, de nem túl 
erős, így megmarad a kedve és 
eljön jövő héten.

Az évvége közeledtével 
gyakran számba veszi az 
ember mi történt az elmúlt 
évben. Szokatlan, ugyan de 
én most a legkellemesebb 
telefonbeszélgetésem-
ről számolok be. Hudák 
Istvánné hívott, a Cipőüzem 
munkavezetője: 

n „Olvastuk az újságban a legutób-
bi cikkét a Civil Centrumról, az ott 
rejlő testedzési lehetőségekről. A 
munka alkalmassági vizsgálatokon 
mindannyiunknak javasolt gerinc-
tornát, hátizom  erősítő  gyakorla-
tokat. A dolgozók nevében kérem, 
menjünk el együtt, nézzük át a le-
hetőségeket, állítsunk össze közö-
sen gyakorlatokat, mindenkinek 
az igénye szerint”

A munka is jobban megy
Elárulom, alig jutottam szóhoz a 
kellemes meglepetéstől. Az a tény, 

hogy figyelmesen olvassák cikke-
imet, megfontolják tanácsaimat, 
igazi elismerés számomra!

Energiával feltöltődve, lélekben 
megújulva kezdtük el az első gyakor-
latokat közösen a dolgozókkal. Az 
intézmény háziasszonya Venczelné 
Bartha Ildikó fogadott bennünket. 
Bemutatta valamennyi szolgáltatá-
sukat. Nyomban birtokba vettük az 
egész intézményt, kipróbáltuk a le-
hetőségeket a mágneságytól a futó-
padig. Azóta heti kétszer munkaidő 
után mindenki megelégedettségére 
folynak a „tornaórák”. Az első 4-5 
alkalom után megkérdeztem né-
hány dolgozót, hogyan érzi magát.

Battáné Posta Erika:”jókat be-
szélgetnek, ezeken az alkalmakon 
engem kellemesen átmozgat a tor-
na, jól szórakozunk, ráadásul kö-
zösségformáló szerepe van.”

Jászai Jánosné is fürgén, öröm-
mel készülődik az újabb edzésre, 
a kellemes elfáradás mellett jókat 

beszélgetnek ezeken az alkalma-
kon. Véleménye szerint a munka 
is jobban megy.

Hudák Istvánné munkave-
zető igazi csapatépítő tréning-
nek nevezte: Ezért köszönet jár 
Venczelné Ildikónak, Kajatiné 
Magdika gyógytornásznak, amiért 

alkalmazkodnak az igényeinkhez. 
Munkaidő után is fogadnak ben-
nünket.

Egyszerű hétköznapi esemé-
nyekből is válhat sikertörténet. 
Bár az igazi siker a fájdalom nélkü-
li fittebb élet. 

Dr. Takács Anikó

Hétköznapi 
sikertörténet
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– Mit szoktál mondani, 
ha megkérik, hogy mondj 
öt sort magadról? 

– Nyírteleken élek a szü-
leimmel. Autószerelőként 
dolgozom Nyíregyházán a 
Szuro-Trade Kft-nél. Sze-
retek mindenféle sportot 
űzni. A focin kívül kon-
dizok, és tagja vagyok a 
Közép-Európa bajnok ame-
rikai football csapatnak, a 
Nyíregyháza Tigers-nek. A 
sporton kívül másik szerel-
mem a veterán autók fel-
újítása, amit szabadidőnkben végzünk 
apukámmal, aki szintén autószerelő. 
Imádom a ’80-as évek autóit.

– Mit érdemes tudni eddigi sporto-
lói pályafutásodról?

– 7 éves koromtól focizok. A Kölyök 
SC-ben játszottam egészen 14 éves ko-
romig, majd következett a nyírteleki 
serdülő, majd ifi csapat. Sajnos 17 éve-
sen keresztszalag szakadást szenved-
tem, így ki kellett hagynom egy évet. 
Azonban a sportot nem hagytam abba, 
elkezdtem testépítéssel foglalkozni, 
illetve ebben az időben kerültem a 
Nyíregyáza Tigers-hez.

– Hogyan lettél a Nyírteleki áMK 
DSE csapatkapitánya?

– A csapatunk sajnos csak az első 
mérkőzésünk előtt egy héttel állt össze. 
Már az első találkozón úgy gondolták, 
alkalmas vagyok a csapatkapitányi 
posztra, talán mentalitásom, hozzáál-
lásom alapján.

– Milyen szerepet töltesz be a pá-
lyán?

– Középhátvédként szervezem a csa-
pat mozgását, játékát.

– Hogyan értékeled az őszi szezont? 
Ki tudnál emelni néhány emlékezetes 
pillanatot?

– Az első 5 meccsen saj-
nos kikaptunk, még nem állt 
össze a csapat. Kezdetben a 
8. helyet tűztük ki célul, de 
mostanra elmondhatjuk, 
hogy erőnléti állapotunk 
sokat javult, mind mentális, 
mind fizikai téren előrelépés 
tapasztalható. Így akár az 5. 
6. helyen is végezhetünk a 
bajnoki tabellán. Szeretném 
kiemelni, hogy ez nagyban 
köszönhető a srácok hoz-
záállásának, e nélkül nem 
produkáltunk volna egy 10 

meccses veretlenségi sorozatot.
– Gondolom, ehhez az edző szemé-

lye is kellett…
– Nagyon jó trénernek tartom, kitar-

tása, odaadása példaértékű.
– Milyen téren kellene még a csa-

patnak előrébb lépni?
– Fizikálisan és mentálisan mindig 

lehet fejlődni. Úgy látom, hogy a lehe-
tőség megvan a játékosokban. Ehhez 
nagy segítséget nyújt a vezetőség is. 

– Milyennek látod őket? 
Nagyon kedvesek, mindenben segí-

tenek. Minden meccs végén vendéglá-
tással készülnek nekünk, amit szeret-
nék megköszönni mindenki nevében. 
Amatőrcsapat vagyunk, tehát nem 
részesülünk a meccsekért pénzbeli jut-
tatásban. Az igazi focista nem is a pén-
zért játszik, hanem a sport öröméért és 
a sikerekért. Nagyobb jutalom az, hogy 
kialakult egy jó közösség. Nagyon ritka, 
hogy ennyi ember között nincs széthú-
zás. Örömmel mondhatom, hogy ná-
lunk nincs kilógó ember.

– Te is részt vettél a szeptemberi 
sportbálon, melynek bevételét a nyír-
teleki sport támogatására fordítják. 

– Mindenki nagyon jól érezte magát. 
Nagyon finomak voltak az ételek, kivá-

ló volt a hangulat. Azóta is emlegetjük 
(mosolyog). 

– Mit üzennél az Olvasóknak? 
– Aki szereti a focit és szeretne egy 

összetartó csapat tagja lenni, bátran 

felkereshet minket edzéseinken, ked-
den és csütörtökön 17.30-tól a Városi 
Sportcentrumban. Mindenkit szeretet-
tel várunk. Köszönöm a beszélgetést.

Jávorszki Andrea 

,,Az igazi focista a sport öröméért játszik”
Interjú Molnár Tamással, a nyírteleki labdarúgó-együttes csapatkapitányával

Molnár Tamás

Két napja tartó hideg, esős, vi-
haros széllel tupírozott időjárás 
erősítette bennem az érzést: 
nem kellene elindulni október 
24-én kerékpárral a hegyek közé.

n Csütörtök este azért becsomagoltam 
az útra, és beállítottam az ébresztőórát 
hajnali fél ötre. Közben győzködtem a 
józan eszem, hogy nem is fúj olyan 
erősen a szél, és legalább két perce 
az eső sem esik. Hajnalban az óra jel-
zése előtt ébredtem, (de lehet, hogy 
nem is aludtam, egész éjjel füleltem: 
süvít-e a szél, kopog-e az eső?) roha-
nás az ablakhoz, vajon milyen látvány 
fogad. Az a bizonyos kő akkora koppa-
nással esett le a szívemről, hogy 100 
méteres körzetben biztosan minden-
kit felébresztett. Az utca túloldalán 
éppen csak mocorogtak a fák, és nem 
esett az eső! Hurrá! Lázas készülődés-
be kezdtem, nehogy meggondolja ma-
gát (mármint az időjárás – na persze! 
mintha ez a gyorsaságom függvénye 
lenne!) Nem voltam elég gyors. Mire 
málházni kezdtem a bringát, csepe-
regni kezdtek az esőcseppek. Először 
csak kicsit incselkedve, aztán egyre 
szemtelenebbül, kárörvendve, majd 
gonoszan ígérve, hogy egyhamar esze 
ágában sincs abbahagyni.

Aki ilyen időben elindul bringázni, 
az biztosan elmebeteg. Aznap reggel 
rajtam kívül még legalább kilencen 
azok voltak.

A cudar időben
A nyírteleki vasútállomás kihalt peron-
jára először csak ketten érkeztünk. Biz-
tosak voltunk benne, hogy többen nem 
is leszünk. Aztán a sötétből előbukkant 
három kerékpáros körvonala. Majd egy 
Lada. Annak a csomagtartójából mere-
dezett egy bringa kereke, hátsó ülésé-
ről pedig tétován kiszállt a gazdája is. 
Immár hatan álltunk az esőáztatta pe-
ronon, sisakjainkon gúnyolódva verte 
a monoton ritmust az eső.

A begördülő vonat kerékpárszállító 
vagonjának ajtajából négy, szélesen 
vigyorgó arc nézett ránk, ők már Nyír-
egyházán felszálltak. Pillanatok alatt 
felpakoltuk a „drótszamarakat”, az 
ajtók záródtak. Most már nem lehetett 
meggondolni magunkat, nincs mese, 
menni kell – akármilyen is az idő. 

Első állomásunk Miskolc, innen 
indult a tulajdonképpeni kerékpár-
túra: Sajószentpéter-Kazincbarcika-
Dédestapolcsány: Boróka Ifjúsági Tábor. 
Csak 60 km, egyébként meg sem koty-
tyan ilyen „öregmotoros” társaságnak, 
de néhány emelkedővel megspékelve 

és az időjárási tényező közreműködésé-
nek köszönhetően finoman fogalmazva 
is kihívás volt. Szerencsére a szél úgy 
döntött, nem szabotálja tovább erőfe-
szítéseinket és az eső is példát vett róla 
néha egy-egy kis időre. Sajószentpéter 
határában az egyik kerékpár pedálja – 
„a nyavalya sem fog itt tovább forogni” 
gondolat kíséretében - feladta a küzdel-
met. Közel másfél óra kényszerpihenő 
a buszmegállóban. Többek szerelési ta-
pasztalatának köszönhetően a renitens 
pedált sikerült meggyőzni arról, hogy 
lesz szíves a továbbiakban rendeltetés-
szerűen működni. A szerelés közepette 
egyszer csak arra lettünk figyelmesek, 
hogy egy idős bácsi közeledik felénk: 
egyik kezében teafőző kanna, a má-
sikban kosár megrakva csészékkel, 
teafilterekkel, cukorral. Mint kiderült, 
nem utazási céllal jött a buszmegállóba, 
hanem nekünk hozott forró teát, mert 

már régóta ácsorogtunk a cudar időben. 
Első döbbenetünkből felocsúdva, meg-
hatottsággal vegyes köszönettel fogad-
tuk a kínálást. Nem jutott mindenkinek 
a forró italból, de hamarosan megérke-
zett az utánpótlás. Most már egy üveg 
borral is gyarapodott a kosár tartalma. 
Már nem is haragudtunk annyira a pe-
dálra, hiszen általa tapasztalhattuk meg 
az emberség eme nem mindennapi 
megnyilvánulását.

Esteledett, mire szállásunkra értünk. 
Jólesett megpihenni a nehéz nap után, 
főleg annak a csapattársunknak, akinek 
ajkait percenkét legalább ötször hagyta 
el a „Soha többet!!!” fogadalom.

Második nap Egerbe vitt utunk, me-
net közben felkerestük az érintett te-
lepülések nevezetességeit, de akadtak 
fakultatív tevékenységek is, például 
lóárverés Szilvásváradon vagy Szar-
vaskőn az Isten hozta őrnagy úr című 
film forgatási helyszínének felkeresé-
se. Éjszakára egy kollégiumban száll-
tunk meg. Akiknek kevés volt a napi 
bringázás, még tekeregtek egy kicsit a 
belvárosban. 

Vasárnap a hazautazásra három al-
ternatíva kínálkozott, amelyből min-
denki fáradtsága, kényelme vagy éppen 
kilométer hiánya alapján választott.

Szlovenszki Pálné

Eredmények, az őszi forduló állása

13. forduló: Tiszaeszlár SE – Nyírteleki ÁMK DSE 2:2 (a félidőben 1:0), Góllövők: Bistyei 
Zsolt, Tuza Viktor

14. forduló: Nyírteleki ÁMK DSE – Tiszatelek SE 3:1 (a félidőben 2:0), Góllövők: Veres 
Attila Tamás, Bodnár Csaba, Bistyei Zsolt

15. forduló: Tiszavasvári – Nyírteleki ÁMK DSE 3:1 (a félidőben 0:1), Góllövőnk: Bistyei 
Zsolt 

16. forduló: Fiatal Gyémántok – Nyírteleki ÁMK DSE 3:1 (a félidőben 1:0) Góllövőnk: 
Bistyei Zsolt

a tabella állása:  
 1. Tiszabercel 16 11 5 – 60–11 38
 2. Tiszavasvári II 16 10 4 2 55–24 34
 3. Ibrány 16 10 2 4 49–35 32
 4. Tiszadob 16 9 3 4 38–22 30
 5. Fiatal Gyémántok 16 9 2 5 59–29 28
 6. Bashalom 16 8 4 4 48–27 28
 7. Kálmánháza 16 8 2 6 56–39 26
 8. Nyírtura 16 8 2 6 49–39 26
 9. Tiszalök II 16 7 3 6 45–38 24
 10. Buj 16 7 1 8 43–43 22
 11. nyírtelek 16 6 4 6 31–35 22
 12. Tiszaeszlár 16 4 6 6 37–36 18
 13. Tiszatelek 16 4 4 8 31–35 16
 14. Gávavencsellő II 16 2 3 11 27–55 9
 15. Nyírbogdány 16 1 1 14 16–99 4
 16. Frimex 16 1 – 15 11–88 3

legjobb góllövőink: 

5 gól: Komor Szilárd, Márkus György, Major Balázs

4 gól: Bistyei Zsolt

A szerkesztőség gratulál csapatunknak a 10 mérkőzéses veretlenségi so-
rozathoz és az erőn felül teljesítő 11. kiváló helyezéshez! Hajrá Nyírtelek!

Nyírteleki kerekesek évadzáró (vízi)biciklitúrája
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Joginfó

n A nyugdíjas kor felé közeledő 
embereket már foglalkoztatja az a 
kérdés mikor mehetnek el öregségi 
nyugdíjba. Tapasztalhatjuk, hogy 
a jogalkotók időnként felülvizsgál-
ják az öregségi nyugdíjkorhatárt 
és módosítják az ezzel kapcsolatos 
jogszabályokat. A jogszabály mó-
dosítás során nem az a jellemző, 
hogy leszállításra kerülne a nyug-
díjkorhatár, hanem inkább az a 
jellemző hogy a nyugdíjkorhatár 
felemelésre kerül.

 Most hatályos jogszabályok sze-
rint a társadalombiztosítási öreg-
ségi nyugdíjra jogosító öregségi 
nyugdíjkorhatár a születési évhez 
képest az alábbi:

 – aki 1952. január 1-je előtt szü-
letett, a betöltött 62. életév,

– aki 1952-ben született, a 62. 
életév betöltését követő 183. nap,

– aki 1953-ban született, a betöl-
tött 63. életév,

– aki 1954-ben született, a 63. 
életév betöltését követő 183. nap,

– aki 1955-ben született, a betöl-
tött 64. életév,

– aki 1956-ban született, a 64. 
életév betöltését követő 183. nap,

– aki 1957-ben vagy azt követő-
en született, a betöltött 65. életév.

Főszabályként öregségi teljes 
nyugdíjra az jogosult, aki megfelel 
az alábbi együttes feltételeknek:

– a születési évének megfelelő 
öregségi nyugdíjkorhatár betölté-
se,

– valamint legalább 20 év szol-
gálati idővel rendelkezés

– továbbá azon a napon, amely-
től kezdődően az öregségi teljes 
nyugdíjat megállapítják, nem áll 
biztosítással járó jogviszonyban.

Az ide vonatkozó jogszabály sze-
rint biztosítással járó jogviszony-
ban az áll, aki munkaviszonyban, 
munkavégzésre irányuló, a jogsza-
bályban meghatározott díjazás el-
lenében munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll.

Biztosítással járó jogviszony-
ban áll az is, aki álláskeresési tá-
mogatásban részesül, kiegészítő 
tevékenységet folytatónak nem 
minősülő, egyéni vállalkozó, ki-
egészítő tevékenységet folyatónak 
nem minősülő, társas vállalkozó, 
díjazás ellenében munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony kere-
tében személyesen munkát végző 
személy, amennyiben e tevékeny-
ségéből származó tárgyhavi járu-
lékalapot képező jövedelme eléri a 
minimálbér 30 százalékát.

Öregségi teljes nyugdíjra életko-
rától függetlenül jogosult az a nő 
is, aki megfelel az alábbi együttes 
feltételeknek:

– legalább 40 év jogosultsági 
idővel rendelkezik

– és azon a napon amelytől kez-
dődően az öregségi teljes nyugdí-

jat megállapít-
ják, vonatkozó 
jogszabály sze-
rinti biztosí-
tással járó jog-
v i s z o n y b a n 
nem áll.

Ezen utób-
bi esetben 
j o go s u l t s á g i 
időnek minő-
sül a keresőtevékenységgel járó 
biztosítási vagy azzal egy tekintet 
alá eső jogviszonnyal, valamint 
terhességi, gyermekágyi segély-
ben, gyermekgondolási díjban, 
gyermekgondozási segélyben, 
gyermeknevelési támogatásban és 
a súlyosan fogyatékos vérszerinti 
vagy örökbe fogadott gyermekére 
tekintettel megállapított ápolá-
si díjban eltöltött idővel szerzett 
szolgálati idő.

Fenti szabályokból megállapít-
ható, hogy az a nő, aki az említett 
keresőtevékenységgel és a gyer-
mekneveléssel összesen legalább 
40 év jogosultsági időt szerzett, az 
életkorától függetlenül nyugdíjba 
vonulhat. Annak érdekében hogy 
a munkában töltött idő megha-
tározott jellege ne csökkenjen, a 
kedvezmény igénybevételének 
további feltétele a minimum 32 
év keresőtevékenységgel szerzett 
jogosultsági idő.

A szabályozás más szolgálati 
időt, mint például a tanulmányi 
időt, a munkanélküli ellátást, és 
a megállapodás alapján fizetett 
nyugdíjjárulékot a kedvezményre 
való jogosultság szempontjából 
nem veszi figyelembe.

Öt vagy több gyermek nevelése 
esetén csökken az a jogosultsági 
idő, amelyet keresőtevékenység-
gel lehet csak megszerezni. Aki 
saját háztartásában öt gyermeket 
nevel annál egy évvel, minden 
további gyermek esetén további 
egy-egy évvel, de összesen legfel-
jebb hét évvel csökken a keresőte-
vékenységgel szerzett jogosultsági 
idő. 

Lassan vége felé érünk a 2014-es 
esztendőnek. Minden kedves olva-
sónak békés, boldog karácsonyt, 
és eredményekben gazdag boldog 
új évet kívánok!

 Dr. Vaskó lászló
ügyvéd

Az öregségi 
nyugdíjjogosultságról

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.

lacó 
kertész 
rovata

Táj-kert

n „Itt a december, nyugodtan pihen 
a kertész, a gazdálkodó”, mondhat-
nánk egy normális, jól működő világ-
ban… A december stimmel, a mondat 
többi részét pedig inkább most ne 
elemezzük (majd talán jövőre meg-
teszem…). Nyakunkon ugyanis a 
karácsony, gondoljunk ezúttal csak 
jó dolgokra. Éppen ezért, így év vé-
gén, egy „igazán örökzöld” témával 
foglalkozom. Nevezetesen néhány 
olyan növénnyel, melyek télen is szé-
pen díszítenek, és elválaszthatatlan 
része(se)i az adventi, karácsonyi idő-
szaknak. Növények nélkül ugyanis ez 
az ünnep sem lenne teljes…

Mi zöldell még télen is?  Termé-
szetesen az örökzöldek! Ám mielőtt 
rátérnék a decemberi időszak legnép-
szerűbb örökzöldjeinek taglalásához, 
talán tegyük egy kicsit helyre ezt a 
fogalmat. Tapasztalataim alapján 
ugyanis a legtöbb embernek az örök-
zöld kifejezés csupán fenyőt vagy tu-
ját jelent, melyek sosem hullajtják le 
lombjukat, és ezáltal örökzöldek. Ez 
pedig így közel sem igaz. 

Lombhullató vagy örökzöld
Az örökzöldek valójában olyan nö-
vények, melyek levele zölden telel 
át, s csak a következő évben vagy 
években az újabb hajtások megjele-
nése után hullik le. A legtöbb faj le-
vele több évig él (akár több évtizedig 
is), ennek és a minden évben megje-
lenő friss leveleknek köszönhetően 
tehát mindig vannak a növényen 
(eltérő korú) zöld levelek. Valójában 
tehát az örökzöldek is „lombhulla-
tók”, csak nem egyszerre az év egy 
bizonyos szakában hullajtják a leve-
leiket.

Fenyők
A köztudatban az örökzöldek legis-
mertebb képviselői, a különböző tű- 
illetve pikkelylevelű fenyők, tuják, 
borókák, ciprusok és hamisciprusok 
közül kerülnek ki. A pontosság ked-
véért azonban megjegyezném, hogy 
az itt felsorolt nyitvatermő növények 
csoportjai valójában (hivatalosan) 
nem is tartoznak az örökzöldek közé. 
Őket összefoglaló néven a kertésze-
ti tudomány nem örökzöldeknek, 
hanem fenyőknek nevezi. Ráadásul 
még közülük sem mind „örökzöld”. 
A vörösfenyő, a páfrányfenyő, a kínai 
mamutfenyő, és a mocsári ciprus pél-
dául éppúgy leveti teljes lombját téli-
re, mint a többi lombhullató fa. 

Valódi örökzöldek
A szakmai nyelv csak a lomblevelű 
(rendszertanilag zárvatermő) örök-
zöldeket nevezi „örökzöldnek”. Ezek 
faj- és fajtaválasztéka sem mondható 
azonban szegényesnek. A lágyszárú 
évelőktől kezdve a futónövényeken 
és díszcserjéken át, egészen a dísz-
fákig, minden növénytípusban van 
képviselőjük. Akinek tehát eddig 
az örökzöld kifejezésről például az 
ezüstfenyő ugrott be először, annak 
hadd szolgáljak néhány valódi örök-
zöld példával. A kis télizöld (Vinca 
minor), melynek már neve is árul-
kodó, kiváló árnyéki gyeppótló, szép 
kék virágai pedig kertünk díszei és 
ráadásul örökzöld. Pedig koránt sem 
hasonlít egy fenyőre… A borostyán 

(Hedera helix) egy rendkívül sokol-
dalúan felhasználható futónövény, 
és ő is örökzöld. A puszpáng (Buxus 
sempervirens) szintén számos kert-
ben megtalálható, az egyik legjobb 
sövénynövény, mégsem elsősorban 
ez ugrik be legelőször az örökzöldek 
kapcsán, pedig ő is az. Valódi örök-
zöld díszfáink közül a magyalt (Ilex 
aquifolium) érdemes elsőként ki-
emelni, mely a szinte tökéletes kúp 
alakjával ugyan már kicsit jobban 
hasonlít a fenyőkhöz, ám igazából 
egy lomblevelű, gyönyörű, valódi 
örökzöld. Néhány példa még a teljes-
ség igénye nélkül: a japán borbolya, 
a babérmeggy, a japán kecskerágó, a 
havasszépe, a ráncos levelű bangita, 
a hússzínű hanga mind-mind örök-
zöld növény.

Karácsonyi növények
Elemezhetnénk még az örökzöldek 
fogalmát akár jövő karácsonyig is, 
hiszen eddig még nem is említettem 
a lombhullatás, illetve az „örökzöld 
mivolt” okait és magyarázatait. A 
bevezetőben azonban úgy kezdtem, 
hogy a karácsony sem lehet teljes nö-
vények nélkül, így hát lássuk, melyek 
ezek a növények. 

A már korábban is említett boros-
tyán az egyik legrégebbi karácsonyi 
szimbólum, az öröklétet szimbolizál-
ja, melynek állítólag már a kelták ri-
tuáléiban is fontos szerep jutott. Min-
den bizonnyal nagyban közrejátszott 
ebben a borostyán rendkívüli ellenál-
ló képessége és örökzöld tulajdonsá-
ga is. A babér (babérmeggy) szintén 
egy olyan növény, mely a keresz-
tény és a pogány hagyományokban 
is fellelhető, és máig meghatározó 
díszítőelem a karácsonyi készülődés 
kapcsán. Eddig még nem említettem 
a fagyöngyöt, mely szintén egy örök-
zöld növény. Bár egy élősködőről 
van szó, mely a fákra „kapaszkodva” 
jelentős mennyiségű ásványi sót és 
szerves anyagot szív el a gazdanö-
vénytől, mégis fontos díszítőnövény, 
melyet a szerencse hordozójaként 
tartanak számon. A magyal fényes, 
szúrós szélű leveleivel, piros bogyó-
ival szintén nélkülözhetetlen részese 
az ünnepnek. 

Karácsonyfa
Végül pedig, de nem utolsósorban, ha 
már karácsony, akkor karácsonyfa. A 
növények vonatkozásában ugyanis 
mi más tehetné igazán meghitté ezt 
az ünnepet, ha nem a karácsonyi fe-
nyő. A választék bőséges, csak az ízlés 
és a pénztárca szabhat határt. Legyen 
közönséges luc- vagy duglászfenyő, 
ezüstfenyő, nordmann- vagy más je-
genyefenyő, a lényeg ugyanaz. A ki-
vágott és beállított fának ugyan talán 
olcsó vigasz, de ő mégis elmondhat 
magáról valamit, amit semelyik má-
sik növény nem. Nevezetesen, hogy 
gyermek és felnőtt emberek csodálat-
tal és szeretettel átitatott arca tekint rá 
legalább egy kis ideig. Melyik növény 
kap még ennyi figyelmet,bármikor 
is… 

Lám, ettől is varázslatos a kará-
csony.

Ezúton kívánok békés karácsonyt 
és nagyon boldog új évet Családom-
nak és minden kedves Olvasómnak! 

Télen is zölden
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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. 

„Királyi falatok a királytelekieknek”

(Béke u. 9., a COOP ABC szomszédságában)
Nyitva tartás: Kedd-péntek 7-11-ig és 14-18-ig, szombat 7-12-ig.

Szeretne tökéletes 
minőséget kedvező áron 

vásárolni?
Gyors kiszolgálásban 

részesülni?
Friss húsok, finom falatok, 

a legmegbízhatóbb 
szolgáltatás!

Karácsonyi akció!
2014. december 17 és 24-e között 

Sertésoldalas
1099 Ft/kg

Sertéstarja
1099 Ft/kg

Cégünk dolgozóinak nevében kellemes 
karácsonyi ünnepeket kívánok 
minden kedves vásárlónknak! Fintor János 

ügyvezető 

DECEMBERI 
IPARCIKK AKCIó

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

Aktuális ajánlatunk: játékok, ajándéktárgyak, 
háztartási gépek, felszerelések,  

fütéstechnikai cikkek, 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. december 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek!

Kályha 5 kW   39 900 Ft
Tea tűzhely 53 990 Ft
Kandalló 8 kW 48 990 Ft
Gáztűzhely 4 égős Zanussi 61 990 Ft
Mikrosütő Orion 16 100 Ft
Páraelszívó 50 cm 15 990 Ft
Hűtőgép Zanussi 87/18 A+ 56 990 Ft
Fagyasztószekrény 5 fiókos 92 990 Ft
Mosógép keverőtárcsás 32 990 Ft
Centrifuga 32 990 Ft
Automata mosógép 6 kg A+ 81 990 Ft
Porszívó 1600W 10 490 Ft
LCD tv 61 cm 58 990 Ft
Cruiser kerékpár 42 800 Ft
Elektromos kerékpár 119 000 Ft
Robbanómotors kerékpár 158 000 Ft
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Hónapsoroló 2014

Békességet, boldogságot, 
csengőszót és gyertyalángot! 
Ajándékot, szeretetet s mindent, ami fontos Önöknek! 
Ezt kívánja valamennyi Olvasójának 
a Nyírteleki Újság szerkesztősége! 


