
 

Nyírteleki Újság
éves város

Nyírtelek város független, havonta megjelenő információs lapja 6. évfolyam, 6. szám, 2018. június

Fo
tó

: m
ag

án
ar

ch
ív

um

Fo
tó

: D
r. 

Ke
ré

ny
i A

tt
ila

Fo
tó

: E
gy

es
ül

et

Fo
tó

: K
M

Fo
tó

: É
sik

 A
tt

ila

Fo
tó

: K
ed

ve
sh

áz

Fo
tó

: É
sik

 A
tt

ila

Fo
tó

: T
ót

h 
Im

re

Kitüntetés. Nagy László elimerése a Megyenapon./4 Futóversenyt rendeztek testvérvárosunkban, Nagysároson./7

ArAnyos 
Guzsalyasok./8

előAdásoK, bemutAtóK Az ország egyik legrangosabb 
repce- és kalászosbemutató rendezvényére várták az érdeklődőket Gyu-
latanyára május 24-én./5 CsAládi nAp és előadások a Kedvesházban./3

bringA-
piKniK
A Bringa 
Piknik első 
pihenőhelye 
Nyírteleken 
volt./2

emléK-
verseny
Az egyesület 
egykori alapító-
jára, vezetőségi 
tagjára, Magyar 
Sándorra 
emlékeztek./11

gyereKeK
Május utolsó 
hétvégéje – mint 
mindig –, most 
is a gyerekekről 
szólt./8
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uborKA-
szezon 
Kovács István 
Kertészetében 
is megérkezett 
a nyár, beindult 
az uborkasze-
zon!

siKerre építeneK Újabb öt évre megerősítette posztján eddi-
gi tisztségviselőit a Nyíregyházi Építőipari Ipartestület. A minap lezajlott 
tisztújító közgyűlésen a régi-új elnök, Huray Gábor és az alelnök Borsi 
Gábor kitüntetéseket is átadott az arra méltó, sikeres tagjainak. A ké-
pen balról: Ladányi Miklós(IPOSZ-díj), Tar Attila, Varjas László(Magyar 
Kézművességért Ezüst fokozat), Huray Gábor (Gyémánt-díjas Kézműves 
Mester), Siska András (MK Arany), Mező József (MK Ezüst), Dudás Lász-
ló (40 éves Aranygyűrű), Andrejkovics István és a képen nem látható 
Csoma Antal (MK Ezüst). 

dinnyeárus 
Még nem hazai, 
hanem marokkói 
import a dinnye, 
amivel a megye 
standjain talál-
kozhatunk, az íze 
természetesen 
ugyanolyan finom 
Nyírteleken is.

Bringa piknik
n Százak pattantak nyeregbe má-
jus 12-én reggel, hogy „piknikez-
zenek” egyet a megyeszékhely 
főterén, majd – letesztelve a két 
várost összekötő kerékpárutat 
– célba vegyék a tokaji Fesztivál-
katlant. A Bringa Piknik nagy-
családos tömegsportrendezvény 
mindkét állomásán színes progra-
mok fogadták a kerékpározás sze-
relmeseit. Az óvodások és szüleik 

izgalmas ügyességi versenyeken 
vehettek részt a Kossuth téren, 
a legügyesebbek értékes ajándé-
kokkal gazdagodtak.

Kerékpárosbarát település
– Örömmel tapasztaljuk, hogy 
egyre többen kerékpároznak Nyír-
egyházán, miként azt is, milyen 
sokan mondtak igent arra, hogy 
oda-vissza végigpedálozzák a Nyí-

regyháza–Tokaj útvonalat. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy megvalósult, 
s tavaly átadhattuk a Nyíregyházát 

és Tokajt összekötő kerékpárutat. 
Gyakran járok arra, örömmel lá-
tom, hogy sokan használják. A 
Bringa Piknik programot kiváló, 
mi több, folytatásért kiáltó rendez-
vénynek tartom, az ötletgazdák 
tehát a jövőben is számíthatnak a 
városvezetés partnerségére, támo-
gatására – emelte ki Kovács Ferenc, 
Nyíregyháza polgármestere.

Az útvonal első pihenő, Piknik 
Pontja Nyírteleken, a Közösségi 
Ház előtt volt, ahol sokan álltak 
meg, hogy pihenjenek és felfris-
süljenek.
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megérKezteK Az új bútoroK az alsó tagozat ebédlő-
jébe! Köszönjük újra ezúton is a jótékonysági bál résztvevőinek, támoga-
tóinak a hozzájárulást! Horváth-Bócsi Irén
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n Sokszor a hirtelen jött melegben 
és a néha még kiszámíthatatlanabb 
viharok közepette csak kapkodjuk 
a fejünket és azon gondolkodunk, 
hogy mit fog még hozni ez a nyár? 
Nem vagyunk időjósok és nem is 
tudjuk a természetet befolyásolni, 
de azt gondolom, hogy nem is ez a 
feladatunk. 

Alkalmazkodunk és nemcsak az 
időjáráshoz, hanem az élet válto-
zásaihoz és kihívásaihoz is. Legin-
kább most az óvoda dolgozóinak 
és apró lakóiknak lesz tele változá-
sokkal ez a nyár. Korábban már a 
belegrádi tagóvoda megújulásáról 
számoltunk be, amely bővült egy 
tornaszobával. Az iskola utcai köz-
ponti épület pedig akkora hellyel 

és annyi féle különböző funkció 
ellátására alkalmas helyiséggel 
fog bővülni, hogy ahhoz a „polgár-
mester asztala” is túl kicsi lenne, 
hogy mindet felsorolja. Mindenki 
csak az épülő szárnyat látja, pedig 
a régi épület is belülről teljesen 
meg fog fiatalodni, varázslatos 
belső arculatot kölcsönözve a pél-
dás szakmai munkához. 

Azok a szülők, akiknek gyerme-
ke a Petőfi utcai tagintézménybe 
jár, azok is szembesülnek majd 
vele, hogy az óvoda teljesen új 
köntösbe fog öltözni, amit a gyö-
nyörű tető fog megkoronázni. 
Nagy előre lépésnek, de nagy 
küzdelemnek is felfoghatjuk ezt. 
Azonban egy híres ember azt 

mondta „A küzdelem nem más, 
mint a körülményekhez való alkal-
mazkodás.” Azt gondolom, hogy 
ez az alkalmazkodás elnyeri méltó 
jutalmát, mert őszre a település 
minden óvodája megújulhat. Ter-
mészetesen könnyebb így, hogy a 
megfelelő tartalomhoz rendeljük 
hozzá a megfelelő körülményeket. 
Mindenkinek példaként tudnám 
ezt mutatni, mert az óvodákban 
dolgozók felelősség teljesen, teljes 
odaadással dolgoznak a települé-
sen élő gyerekekért, a képviselő 
testület és jómagam pedig teljes 
odaadással dolgozunk az óvodáért 
és az azt használó gyermekekért, 
szülőkért.

Itt ragadnám meg a szót, hogy 

megköszönjem mindenkinek az 
óvodában, bölcsődében, iskolában 
mindazt, amit gyermekeinkért 
tesznek és ehhez a megbecsülést 
ne csak pedagógus napon kapják 
meg, hanem a dolgos, nehéz hét-
köznapokon is.

Szekeres József

 Polgármester asztala

Mit fog hozni a nyár?

Önkormányzat
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 Önkormányzati hírek

n A Képviselő-testület ebben a hó-
napban május 29-i ülésén az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 
Korm. rendelet értelmében megal-
kotta Nyírtelek Város Önkormány-
zata 2017. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendeletét. Elmondható, hogy to-
vábbra is kiemelt feladat a település 
működtetése, a köznevelési felada-
tok ellátása, a szociális, gyermekjó-
léti és gyermekétkeztetés továbbá 
kulturális, könyvtári tevékenység 
működtetése, melyhez a központi 
költségvetés normatívák alapján ad 
támogatást az önkormányzatnak a 
település lakosságszáma és az ellá-
totti létszám figyelembevételével. 

Az önként vállalat feladatok köre 
szűk határok között lett megállapít-
va, melyet nagy mértékben meghatá-
roz az önkormányzat pénzügyi lehe-
tősége, ezen tevékenység elsősorban 
a kultúra, hagyományőrzés és a sport 
területén van jelen. Nyírtelek Város 
Önkormányzata kötelező feladatait 
saját költségvetési szerveivel, általa 
alapított gazdasági társasággal látta 

el az elmúlt költségvetési évben. Az 
intézményi struktúrában 2017. évben 
hasonlóan az előző évhez változás 
nem következett be. Az önkormány-
zat költségvetési intézményeinek 
száma 2017. évben kettő, a Nyírte-
leki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde, 
valamint a Nyírteleki Polgármesteri 
Hivatal.

Év közben finanszírozási gondok 
nem nehezítették az önkormányzat 
gazdálkodását, hitelfelvételre nem 
került sor. 

A Képviselő-testület a 2017. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást 

hagyta jóvá.
A településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény értelmé-
ben még 2017. évben elkészült Nyír-
telek Város Településképi Arculati 
Kézikönyve a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 
8.) Korm. rendelet eljárási szabályai 
szerint. Az Arculati Kézikönyv alap-
ján elkészült a város Településképi 
Rendelete is, melynek szakmai véle-
ményezése és társadalmi egyeztetése 
több lépcsőben megtörtént.

Ezen az ülésen a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 
– mely szerint a helyi önkormányzat-
nak a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról évente 
átfogó értékelést kell készítenie – a 
Képviselő-testület megtárgyalta és 

jóváhagyta a feladat 
ellátásáról szóló 2017. 
évi beszámolót.

Sor került a Nyír-
Tel-Szol Nonprofit 

Kft. 2017. évi egyszerűsített éves be-
számolójának, illetve Nyírtelek Vá-
ros Önkormányzata és a Nyírteleki 
Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső 
ellenőrzési jelentésének elfogadásá-
ra, mely éves jelentés a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet alapján, 

belső ellenőr által készült. A belső 
ellenőrzés szakmailag megalapozott, 
aktualitásokat figyelembe vevő pozi-
tív változásokat előmozdító ellenőr-
zésével támogatta az önkormányzat 
stratégiai célkitűzéseit, elősegítette a 
szabályszerű feladatellátást.

A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00102 
kódszámú „Napfényes Időskor” című, 
a Szociális Szolgáltató Központ épüle-
tének energetikai korszerűsítése tár-
gyú pályázat (Kbt. 115 §. (1) bekezdése 
szerinti) közbeszerzési eljáráshoz az 
ajánlattételi felhívás tartalma is ezen 
az ülésen került jóváhagyásra, illetve 
döntés született arról, hogy a pályá-
zat kivitelezésére a Képviselő-testü-
let mely céget és egyéni vállalkozókat 
kéri fel ajánlattételre.

Dr. Bartovics Norbert 
jegyző

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

Településképi rendelet alkotása

1.581.915.028 Ft Költségvetési bevétellel
    894.300.615 Ft Költségvetési kiadással
    687.614.413 Ft Alaptevékenység maradvánnyal

n Meghívást kaptam május 17-re 
Seszták Oszkár úrtól, a megyei 
közgyűlés elnökétől Nyírtelekre, 
a Kedvesházban tartott „Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye felzárkózás-
politika együttműködési program-
jának megvalósítása” keretében 
szervezett rendezvényre. 

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei 
Önkormányzat és a Kedvesház kö-
zösen szervezte meg a mai családi 

napot. Szakmai előadások és színes 
programok várták a vendégeket, 
szülőket és a gyerekeket. Nagy örö-
mömre szolgált a meghívás. 

A projekt célja egy megyei szin-
tű koordinációs és konzultációs 
rendszer kialakítása. Az eseményt 
Baracsi Endre a megyei közgyűlés al-
elnöke nyitotta meg, majd előadást 
tartott dr. Vinnai Győző országgyű-
lési képviselő, valamint Batári Zsolt, 

a Kedvesház igazgatója. Az elhang-
zott beszámolók, javaslatok nagy-
ban hozzájárultak a program sikeres 
megvalósításához, különös tekintet-
tel a romák társadalmi integrációjá-
nak erősítéséhez. Úgy gondolom, 
hasonló rendezvényekre a jövőben 
is nagy szükség lesz.

Balogh Albert, 
az Atlasz-Hungarico Egyesület 

elnöke

Együttműködés a felzárkóztatás érdekében
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Magyarország az Európai 
Unióhoz való csatlakozá-
sával részese lett a Közös 
Agrárpolitikának (KAP). 

n A Közös Agrárpolitika az Euró-
pai Unió mezőgazdasági támoga-
tási rendszerének a neve, amely 
az EU kiadásainak 44%-át, évente 
42,5 milliárd eurót tesz ki. Az EU-s 
gazdáknak pénzügyi biztonságot 
teremt, így gondoskodva a mező-
gazdasági javak kellő mennyiségű 
előállításáról. További cél a mező-
gazdasági termelékenység emelé-
se, a mezőgazdaságban dolgozók 
számára megfelelő jövedelem és 
életszínvonal biztosítása, az ag-
rárpiacok stabilizálása, a termelők 
és fogyasztók védelme, az élel-
miszer-ellátás biztonságának ga-
rantálása és a fogyasztói igények 
méltányos áru kielégítése. A KAP 
két pillérből áll: az első a piacpo-
litikai (közvetlen kifizetések, piaci 
intézkedések), a második pedig 
a vidékfejlesztési intézkedéseket 
tartalmazza.

Az elmúlt 14 év tapasztalata 
alapján számos megállapítás és 
konzekvencia vonható le az ag-
rártámogatási rendszerrel kap-
csolatban. Emellett kulcsfontos-
ságú szerepe van a KAP jelenlegi 
működésének meghatározó ele-
meként funkcionáló első pillé-
res támogatási rendszernek is. A 
csatlakozással együtt járó piaci-, 
szabályozási,-támogatásbeli vál-
tozások eltérő hatást gyakoroltak 
az egyes ágazatokra és nagymér-
tékben befolyásolták a termelők 
helyzetét. 

A KAP működésétől remélt elő-
nyök közül több esetben is meg-
állapítható, hogy nem váltotta be 
a hozzájuk fűzött reményeket. A 
KAP esetében alapvető jellemvo-
nás volt a kiszámíthatóság és a ter-
vezhetőség, ez azonban az elmúlt 
években lezajlott jelentősebb bel-
ső változások (többek között 2003. 

évi reform, a KAP 2008. évi egész-
ségügyi felülvizsgálta, egyes piac 
szabályozási intézkedések átalakí-
tása pl. intervenció stb.) hatására 
éppen az ellenkező hatással járt.

2007-2013 közötti ciklus  
az agrártámogatások  
szempontjából
A KAP-ot a hétéves uniós költ-
ségvetési ciklusokhoz igazodóan 
célszerű bemutatni, és hazánk 
uniós csatlakozását követő első 
teljes időszak a 2007-2013 közötti 
időszak. Ennek többéves pénzügyi 
keretét 2006-ban hagyták jóvá. Az 
1290/2005/EK rendelettel létrejött 
az Európai Mezőgazdasági Garan-
ciaalap (EMGA) és az Európai Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA). Az EMGA a klasszikus 
mezőgazdasági támogatásokat 
fedezi, amelyek: a termelőknek 
jutatott közvetlen kifizetések, az 
exporttámogatások, a piacszabá-
lyozás. 

Közülük a legnagyobb kiadá-
si tételt a közvetlen kifizetések, 
avagy az összevont gazdaságtá-
mogatási rendszer (SPS) adta. A 
vidékfejlesztésre vonatkozó stra-
tégiai iránymutatásokat a Tanács 
2006/144/EK határozata fogalmaz-
ta meg, és három fő területet – az 

élelmiszergazdaság, a környezet 
és a vidéki népesség – jelölt ki. 

Hazánk Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Programját (UMVP) 
2007. szeptember 19-én hagyták 
jóvá. Az UMVP éves végrehajtási 
jelentései közül a 2010. évi érté-
kelés szerint a Vidékfejlesztési 
Programoknak összességben cse-
kély hatása volt a vidéki munka-
lehetőségek bővülésre, az élet- és 
környezetminőség javítására. A 
megítélt támogatások nagy há-
nyada kisszámú nagygazdasághoz 
került, az egyes ágazatok koncent-
rációja nem csökkent. A vidéki tér-
ségekben az alapvető infrastruk-
turális szükségletekre fordították 
a támogatásokat, és a vállalkozás-
fejlesztés háttérbe szorult. 2013-ra 
Magyarországon az egy hektárra 
jutó átlagos közvetlen támogatott-
sági szint közel két és félszeresére 
nőtt, elérte a 312 euró/ha-t (87,4 
ezer Ft). 

2014-2020 közötti ciklus  
az agrártámogatások  
szempontjából
A 2013-as reformokat követően 
kiadott 1307/2013/EU rendelettel 
megváltozott a közvetlen támoga-
tások rendszere. Új többcélú, hét 
összetevőből álló kifizetési rend-

szer lépett életbe, ebből három 
alkotóelem kötelező, négy pedig 
fakultatív a tagállamok számára. 
A közvetlen kifizetéseik 70 száza-
lékát alaptámogatásokra, 30 szá-
zalékát pedig „környezetbaráttá 
válás ösztönzésére vonatkozó in-
tézkedésekre (zöldítés)” kell fordí-
tani. Magyarország az alábbi köz-
vetlen támogatásokat választotta: 
a) Kötelező elemek: alaptámoga-
tás (SPS), „zöld” komponens, fiatal 
gazdálkodóknak juttatott támoga-
tás, b) Önkéntes elem: termelés-
hez kötött támogatás.

Vidékfejlesztési program  
2014-2020 között
A hazai Vidékfejlesztési Programot 
2015 augusztusában fogadták el. A 
korábbi közigazgatás alapú, bonyo-
lult eljárásrenddel szemben már 
egy egységes pályázatos rendszer-
ben fogják végrehajtani a támoga-
tások elbírálását. Magyar vidék ér-
dekeit szem előtt tartva a kormány 
a mezőgazdaság, élelmiszeripar és 
faipar versenyképességének növe-
kedését és új munkahelyek létre-
jöttét várja a programtól, és kiemel-
ten támogatja a munkaerőigényes 
ágazatok érintett kis-és középvál-
lalkozásait. 2017 március végével 
a Miniszterelnökség mind a 68 
Vidékfejlesztési Program felhívása 
megjelent, ezzel a teljes 1300 mil-
liárd forint forrás lehívhatóvá vált. 
Majd az áprilisi hírek szerint 28 pá-
lyázatot már le is zártak, és eddig 
450-460 milliárd forint kötelezett-
ségvállalás történt.

Kovács László

Az agrártámogatások 
alakulása hazánkban

Kovács 
László 
okleveles 
közgazdász  
rovata Gazdaság

Immár tizenöt éve annak, 
hogy a megyenapon elis-
merik a kiemelkedő munkát 
végző szakembereket.

n Hosszú éveken át egy romos Ár-
pád-kori templom volt, kiüresedett 
falakkal, s most az összetartozó 
magyarság nemzettudatának em-
lékhelye Nagygéc temploma, amely 
határtalan üzeneteket hordoz a 
múltról a jelennek. A Megmaradás 
Templomába lépve a simára vasalt 
szatmári szőttes a szószéken azt 
jelezte: ünnepség lesz. Az idén a 
nemzeti emlékhely adott otthont a 
megyenapnak, ahol a helyiek évszá-
zadokon átívelő megrázkódtatásai-
nak szomorú emlékeit is felidézték.

Munkájukat díjazták
Az ünnepi felszólalások után 
Seszták Oszkár megyenapi kitün-

tetéseket adott át azoknak a ki-
emelkedő munkát végző szakem-
bereknek, akik tevékenységeikkel 
hozzájárultak a megye fejlődésé-
hez, felemelkedését előmozdítot-
ták, hírnevét gyarapították. 

A díjazottak között volt múze-
umigazgató, műemlékvédelmi 
szakértő, pedagógus, közösségfej-
lesztő, edző, hivatalnok, vállalkozó 
és voltak művészek is: költő, ze-
nész, grafikus.Mindannyiukban a 
közös, hogy saját 
szakterületükön 
a legnagyobb hi-
vatástudattal bír-
nak, s ezer szállal 
kötődnek ma is 
megyénkhez. 

Díjakkal is-
merték el azokat, 
akik megyénk 
hírnevét gyarapí-

tották: A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyűlés 
bronz emlékérme kitüntető 

címet kapta:a nyírteleki Nagy Lász-
ló, a Nyírfa Nyugdíjas Egyesület el-
nöke. KM

Díjözön járt a megyenapon
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„Úgy gondolom, jól állunk, 
azaz optimistán várhatjuk az 
aratást” – mondta Rácz Imre 
megyei elnök.

n Kalászos és őszi káposztarepce 
fajta- és technológiai bemutatót ren-
deztek csütörtökön Nyírtelek-Gyu-
latanyán. A házigazda, Augusztinyi 
András köszöntötte a megjelent gaz-
dálkodókat, majd Rácz Imre, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara megyei 
elnöke vette át a szót. 

– Úgy gondolom, hogy jól állunk, 
azaz optimistán várhatjuk az aratást. 
Az őszi időjárás kedvezett a vetés-
nek. Volt elég csapadék, már-már sok 
is, attól féltünk, hogy a repce túlfej-
lett lesz – mondta el lapunknak Rácz 
Imre, majd hozzátette: a megye gaz-
dálkodói hatezer hektáron vetettek 
repcét, százezer hektáron kukoricát, 
míg ötvennégy ezer hektáron kalá-
szosokat (őszi búza, tritikálé, rozs, 
árpa).

Dolgozni kell a boldogulásért
– Ebben a tekintetben „ott vagyunk”, 
ahol tavaly, így most is optimizmus-
sal tekinthetünk a nyár elé – ösz-
szegzett lapunknak Rácz Imre, majd 
rögvest hozzátette: napraforgót 51 
ezer hektáron vettetek a megyei gaz-
dálkodók.

– Bár nem vagyok szakember, de 
azt tudom, hogy a mezőgazdaság-
ból élőknek, az abban dolgozóknak 
rengeteget kell zakatolniuk azért, 

hogy boldoguljanak. A feltörekvő 
ifjúságnak pedig látnia kell, hogy 
az, ami régi, nem feltétlenül rossz, 
az idősebbeknek pedig nem szabad 
ódzkodniuk az újtól. Ez lehet csak 
a jövő kulcsa, azaz a generációk 
együttélésének egyetlen útja – fo-
galmazott Szekeres József, Nyírtelek 
polgármestere.

Dr. Jávor András, a Debreceni 
Egyetem megbecsült professzora el-
mondta: szerinte nem elképzelhetet-
len, hogy a következő uniós költség-
vetési ciklusban csökken a különböző 
agrártámogatások mértéke, akár öt 
százalékkal is. – Ha ez nem is lesz 
így, akkor is azt gondolom, hogy az 
eddig kapott támogatások ezek után 
valamiféle többlettevékenységek el-
végzésével párosulhatnak – emelte 
ki dr. Jávor András, aki szerint itt az 
idő felkészülni arra, hogy a jövőben a 

precíziós gazdálkodás kerülhet majd 
az előtérbe.

– Ha valaki bármilyen mezőgazda-
sági jellegű kérdésben hozzánk kíván 
fordulni, annak nagyon szívesen se-
gítünk – zárta beszédét a Debreceni 
Egyetem professzora.

Az uniós támogatások mértékére, 

azok esetleges változására reflektálva 
Rácz Imre elmondta: ő nem szeretné, 
ha az eddigi források elapadnának.

– Éppen ezért nem szabad hagyni, 
hogy elnéptelenedjen a vidék, ehhez 
pedig az kell, hogy a mezőgazdaság 
megtartsa a mostani szerepét, azaz erős 
maradjon – összegezte Rácz Imre.

Hosszú évek sok-sok mun-
kája szükséges ahhoz, hogy 
egy őzbaktrófea kiállításra 
kerüljön.

n Bármerre is néztek nemrégiben 
a vendégek, mindenhol őzbaktró-
feákat láthattak. De hát mi más is 
várhatta volna a láto gatókat egy 
őzbaktrófea-mustrán? A nyírteleki 
Királytelek Vigadó adott otthont 
annak a kiállításnak, amelyet a me-
gyei Vadászkamara rendezett meg a 
nyíregyházi Új Erő Vadásztársaság-
gal és a Nyírteleki Vadásztársaság-
gal közösen.

A megyék között a másodikok
A nyírteleki kiállításra számos va-
dásztársaság elhozta az idén és a 
tavaly elejtett őzbakok trófeáit: ér-
keztek vadászok és trófeák többek 
között Nábrádról, Tiszakanyárról, 
Sonkádról, Tiszalökről, Tiszadadáról, 
Ibrányból, Tiszatelekről, s természe-
tesen a két házigazda vadásztársaság 
is bemutatta a vadgazdálkodásuk 
eredményességét.

Ezek a trófeák ugyanis tükörképet 
mutatnak a megyei vadgazdálko-
dásról, mint ahogy ezt ki is emelte 

köszöntőjében Fazekas Gergely, a 
Vadászkamara megyei titkára. Éppen 
ezért köszönetet mondott mindazok-
nak, akiknek lelkiismeretes és szor-
gos munkájáról is árulkodtak egyben 
a kiállított trófeák.

Ifj. Plavecz János, a megyei Va-
dászkamara elnöke arról szólt, 
hogy az őz az a nagyvad, amely 
Magyarország egész területén meg-
található. Az őzállományt tekintve 
a megyék között Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye Békés megye mögött a 
második helyen áll mennyiségében 

és minőségében egyaránt. Utalt arra 
is, hogy a vadásztársaságok legna-
gyobb bevételét az őzbakvadásza-
tok jelentik.

– Úgy gondolom, van még po-
tenciál a megyei őzállományban, 
megfelelő gazdálkodással még jobb 
eredményt képesek elérni a vadász-
társaságok – fogalmazott az elnök.

Lelkesen és odadással
Dr. Polgári András, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormány-
hivatal főigazgatója egy személyes 

élménnyel kezdte felszólalását a ki-
állítást megnyitó ünnepségen. Mint 
elmondta, az Újfehértói Földtulaj-
donosok Vadásztársasága tagjaként 
az idén ő ejthette el az első őzbakot. 
Felidézte a tavalyi tunyogmatolcsi 
rendezvényt is, ahol a Vadászkamara 
és a megyei kormányhivatal együtt-
működési megállapodást írt alá, hi-
szen egymás nélkül nem működhet, 
nem létezhet ez a két szervezet.

– Büszkék lehetünk arra a munká-
ra, amit a megye 92 vadásztársasága 
végez lelkesen és odaadással, hiszen 
védik  a környezetet s eredményes 
vadgazdálkodást végeznek – jelen-
tette ki dr. Polgári András.

A házigazda város nevében Szeke-
res József polgármester köszöntötte 
a vendégeket. Települési vezetőként 
a közösségek fontosságát hangsú-
lyozta. Hasznosnak tartotta, hogy a 
megye más-más részeiből érkezett 
szakemberek megosztják egymással 
tapasztalataikat, hiszen ez is előre 
viszi a fejlődést. Végül elárulta azt a 
személyes élményét, hogy egykoron 
kacérkodott a vadászattal, de aztán 
végül fényképezőgép lett a lőfegy-
verből. 

M. Magyar László

Tükörkép a gazdálkodásról
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Mindenkinek az az érdeke, 
hogy a vidék erős maradjon

Az agrártámogatások 
alakulása hazánkban
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Régészeti feltárás
n Sokan érdeklődve nézték, mi 
történik a Tokaji út mellett, ahol 
az elkerülő út fogja keresztezni 
azt. Több szerencsés ember a ré-
gészet napján tartott bemutatón, 
a nyugati elkerülő nyomvonalán 
folyó ásatásokon megtekinthették 

a helyszínt. Itt Sipos Csaba olyan 
érdekes leleteket talált csapatával 
(egy szarmata kori település he-
lyén) mint pl. egy égetett agyagból 
készült orsó, valamint egy dísz-
gyöngy, melyek feltehetően egy 
hölgy kincseit jelentették.  KM

Útjainkon a közlekedési balese-
tek több mint 30 százaléka a 
sebesség helytelen megválasz-
tása, gyorshajtás miatt követ-
kezik be, ezért csatlakozott a 
Tispol is a Speed marathonhoz, 
melynek az a lényege, hogy fel-
hívjuk a gyorshajtás veszélyére 
a figyelmet. 

n A megyében összesen ötvenöt hely-
színen mértek (s mérnek napjainkban 
is gyakran) a kollégáink – mondta el 
Matyi István alezredes, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főka-
pitányság közlekedésrendészeti osz-
tályának vezetője hétfőn délelőtt a 
mindig forgalmas Tokaji úton.

Régi ismerősök
– Bárki javaslatot tehetett arra, hogy 
hol legyen sebesség-ellenőrzés a 
Speedmarathon keretein belül. Több 
bejelentést kaptunk a lakosságtól 
olyan útszakaszokról, amelyek meg-
ítélésük szerint kimondott veszélye-
sek, ezek helyi adottságait, valamint 
a közlekedésrendészeti elemző mun-
ka eredményeit figyelembe véve je-
löltük ki az ellenőrzések helyszíneit 
és az időpontokat. 

Egyik hétfőn kora reggel Nyírte-
leken, a Tokaji út 26. szám előtt kez-
dődött, majd Nyíregyházán, a Tokaji 
úton, a 11. szám alatt folytatódott a 
maraton, s további 53 helyszínt, több 
várost és települést érintve kedden 
reggel 6 órakor Nyírcsászáriban ért 
véget a 24 órás ellenőrzés. A kijelölt 
55 helyszín közül volt, ahol csak egy, 
de például Nyíregyházán, a Kert utcán 
3 és fél, míg Tákoson, Nyírmadánál, 

Újdombrádon és Vásárosnaményban 
4 órán át mérték egy adott pontban a 
sebességet. Matyi István érdeklődé-
sünkre elmondta azt is, nem kor- és 
nem helyfüggő, hogy az autósok hol 
lépik át a sebességhatárt. 

– A balesetek 65 százaléka lakott 
területen belül történik, ezért is vé-
gezzük a mérések jelentős részét ilyen 
helyen. Volt olyan gyorshajtó, aki a 
legmagasabb, 300 ezer forintos bír-
ságról szóló határozatot kapta meg. Az 
alezredes hozzátette: vannak notórius 
gyors hajtók, akiket semmi nem riaszt 
vissza a száguldozástól. – Régi „isme-
rőseink” – jegyezte meg, és hozzátette: 
a baleseti okok képzeltbeli dobogójá-
nak második fokán az elsőbbségadási, 
a harmadikon a kanyarodási szabályok 
megsértése, illetve be nem tartása áll.

Volt egy javaslata
– Sűrűn járok Nyíregyházára, s azt 
látom, nagyon sokan azt hiszik, hogy 
a 38-as számú főút autópálya, s órán-
ként 120–130 kilométeres sebességgel 
száguldoznak, anélkül, hogy figye-
lembe vennék a korlátozó táblákat, 
vagy eszükbe jutna: veszélyes, ahogy 
a gázpedált tapossák – indokolta a 
Rakamazon élő Monori Károly, miért 
javasolta éppen ezt a szakaszt az el-
lenőrzés egyik pontjának.

S hogy jó „tipp” volt itt ellenőrizni, 
az jelzi: négy gyorshajtót fotózott le a 
legmodernebb kamera – amely min-
dent lát és mindent mér, nem csak a 
szemből érkező, hanem a távolodó 
jármű sebességét is –, s küldte azon-
nal az adatokat a vásárosnaményi 
adatfeldolgozó központba, ahonnan 

majd megérkezik a bírság összegéről 
szóló határozat és a csekk.

Az összeg fix
A gyorshajtás esetén kiszabható 
közigazgatási bírságok összegét egy 
2009-es kormányrendelet tartalmaz-
za, e szerint a bírság mértéke – a sebes-
ségtúllépés mértékétől függően – 30 
ezertől 300 ezer forintig terjedhet. 
Az összeg fix, attól eltérni nem lehet 
– mondta el lapunk érdeklődésére dr. 
Fedor Rita r. őrnagy, a megyei rendőr-
főkapitányság sajtószóvivője.  

Csúcstartók
Valószínűleg magyarországi gyorshaj-
tási rekordot döntött az a sportkocsi, 
amelyik csaknem 340-nel száguldott az 
M7-es autópályán 2015-ben. A szágul-
dás borulással ért véget, a Lamborghini 
pedig kiégett. Az utasoknak hatalmas 
szerencséjük volt, megúszták a balese-
tet. Négy km/óra sebességgel túlszár-
nyalta egy motoros Magyarországon 
az olasz autópályán pár nappal koráb-
ban mért 311 km/órás csúcssebességet 
2016-ban. Az ottani rekordot Richardo 
Ruggierota, a Telecom Italia távközlési 
cég vezérigazgatója állította fel Porsche 
Carrerájával. A magyar sebességtúllé-
pési rekordot egy német motoros állí-
totta fel Szigetszentmiklós közelében. 
Száguldását barátai filmre vették, és 
feltették egy német honlapra. 2011-ben 
Nagykálló belterületén haladt 50 km/
órás sebességkorlátozás mellett 145-tel 
egy BMW. A megengedett sebességet 
95 km/órával lépte túl, ezért akkor 200 
ezer forint közigazgatási bírságot kel-
lett fizetnie.

KM

Tárt karokkal várják a  
gyorshajtókat a Tokaji úton
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,,Nőnap” a nagysárosi versenyen
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Ha május utolsó vasárnapja, 
akkor futóverseny testvér-
városunkban, Nagysároson. 
Hosszú évek óta rendszere-
sen meghívást kapunk erre 
a sporteseményre szlovák 
barátainktól.

n A nyírteleki Szent Anna Katoli-
kus Általános Iskola diákjai Bagoly 
Ferenc tanár úr vezetésével vágtak 
neki a kirándulásnak. A városi sport-
pályán életkoruktól függően 200, 
400 és 1000 méteres távokon álltak 
rajthoz. Versenytárs volt bőven. Nem 
csak a helyi, és a környék iskoláinak 

tanulóival, hanem lengyel testvér-
városunk, Grybów népes sportkül-
döttségének tagjaival is meg kellett 
küzdeniük. A fiú futószámokban 
Oláh Dániel (6.b), Kóka Balázs (5.b), 
Mocsár Antal (5.b), Kóka Benjámin 
(4.a), Kósa Mihály (4.b) nem vallot-
tak szégyent. Érmet ugyan nem si-
került szerezniük, de jó versenyben 
becsülettel helytálltak. Diákküldött-
ségünk két leánya viszont dobogóra 
állhatott a népes mezőnyben! Maxa 
Georgina (6.b) 400 méteren, Bátori 
Orsolya (7.b) az 1000 méteres távon 
érte el a szép eredményt és vette át 

büszkén az ezzel járó bronzérmet és 
oklevelet.

Felnőtt futóink közül szintén a nők 
szerepeltek eredményesebben. Nagy 
Anna tanárnő a várhegyre felvezető 
5000 méteres távon több mint másfél 
percet javított tavalyi eredményén és 
új nyírteleki csúccsal ért célba! (32 p 
32,5 mp) Érdekesség, hogy az eddigi 
csúcstartó Pisláné Simonics Katalin is 
belül futott korábbi saját rekordján, de 
pár méterrel (6 másodperccel) később 
ért célba. 

Csillogó érmek
Picit bosszantó, hogy idén ez a két ki-
váló eredmény nem volt elég a dobo-
góhoz, így a hölgyek a 4. és 5. helyen 
végeztek. Csonka Kinga és Tóth Hen-
rietta megismételte tavalyi nagyszerű 
futását és a népes mezőny közepén 
futottak célba. A férfiak kegyetlen 
7000 méteres távját a nyírteleki in-
dulók közül idén is Borbély Norbert 
teljesítette a leggyorsabban. Szekeres 
József polgármester úr, mint min-
den évben, most is nekiveselkedett 
a 300 méter szintemelkedéssel járó 
7 kilométernek. Tavalyi eredményén 
másfélpercet javítva ért célba ifjab-
bik Hadzsi Tibor és Muri László előtt. 

Utóbbi külön gratulációt érdemel, 
mert életkora alapján „csak” 5000 
métert kellett volna futnia, de teljesí-
tette a teljes távot! Utólag Muri László 
elmondta, hogy verseny közben egy 
bíró mondott neki valamit szlovákul, 
de nagyon bonyolultan hangzott, így 
inkább futott még két kilométert…

Gyönyörű napos idő, csillo-
gó érmek, új rekord – ez volt idén 
Nagysároson immár huszadik alka-
lommal megrendezett „Pivovarsko-
hradnasedemtisicovka” azaz a „Sör-
gyártól a várig tartó hétezres”.

Dr. Kerényi Attila
önkormányzati képviselő

Dobogón az iskolás lányok, új rekord a felnőtt nőknél

Több alkalommal is hírt  
adott már a Kelet-Magyaror-
szág az inczédysek  
sikeres részvételéről olyan 
pályázatokon, amelyek révén 
3D nyomtatók kerültek az 
iskolába. 

n Nem sokáig váratott magára a 
harmadik eredmény, hiszen az 
intézmény négy diákja (köztük a 
nyírteleki Tóth Péter) a szakmáját 
bemutató videóval nemrég elnyer-
te a LEO, vagyis a Létesítménygaz-
dálkodási és Épületüzemeltetési 
Szolgáltatók Országos Szövetsége 
által kiírt „Szeretem a szakmám” 
országos pályázat első helyezését, 

és az ezzel járó gyakorlati képzést 
támogató eszközfejlesztést. A díj-
átadónak múlt hónapban a buda-

pesti Gundel étterem adott otthont. 
A LEO az iskola „Érted-Érted?” ala-
pítványán keresztül 350 ezer forint 

értékű támogatást nyújt, amely a 
tervek szerint egy 3D nyomtatóban 
és egy 3D test szkennerben ölt majd 
testet, így segítve az új technológia 
megismerését.

Országismeret
Német nyelvi országismereti ver-
senyt is rendeztek a nyíregyházi 
Wesselényi Miklós szakközépisko-
lában. Az inczédysek 1. helyezést 
értek el a megmérettetésen. A csapat 
tagjai (Jécsák Kristóf, Mester Kriszti-
án és a nyírteleki Tóth Péter) szóbeli 
és írásbeli feladatokban adtak szá-
mot tudásukról, a versenyre előzetes 
projektmunkával is készültek.

KM

Akik szeretik a szakmájukat
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n A Guzsalyas Néptánc és Hagyo-
mányőrző Egyesület 2018. május 
12-én részt vett a VIII. Krétakör 
Művészeti Versenyen Nyíregyhá-
zán. Két koreográfiával léptek fel, a 
kisebbek „Így játszanak a nyírteleki 
gyerekek”, a nagyobbak pedig „Sár-
közi hangulatok” címmel adták elő 

az Oszlánszki Patrik táncpedagó-
gus által betanított táncokat. Mind 
a két koreográfia arany mínősítést 
kapott. 

A versenyt a Bíborka Művésze-
ti Iskola és a Free Dance Alapfokú 
Művészeti Iskola szervezte.”

Bondár Tibor Fo
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Arany minősítés  
a Guzsalyasnak

Gyerekek

Május utolsó hétvégéje - mint 
mindig -, most is a gyerekekről 
szólt. Bár a városi programot 
kicsit előre hozva a Gyereknapot 
pénteken tartottuk meg, de 
ekkor is övék volt a főszerep. 

n A rossz időjárás ellenére - nagy örö-
met okozva ezzel a gyerekeknek -, a 
Kastélykert óvodába látogatott el a 

Buborék együttes. Az óvodások és a 
kisdiákok nagyon jól szórakoztak. A 
koncerten együtt táncoltak kicsik és na-

gyok, énekeltek, ugráltak a fellépőkkel 
és Buborék Bercivel, a buborék család 
legkisebb tagjával. A Fonogram díjra 

kétszer is jelölt együttes ismert a gyere-
kek körében, mert több tv csatorna gye-
rekműsorának és a Minimax Hajónak 
is rendszeres fellépői. Természetesen 
nem maradhatott ki a csillámtetoválás, 
a színező és az okoskodó logikai játszó-
ház sem a programból. A gyerekek ezen 
a napon is feledhetetlen élményekkel 
gazdagodtak, mert gyereknek lenni jó!

Máté Melinda

A gyerekeké volt a főszerep

n A Nyírteleki Sporthorgász és Ter-
mészetvédő Egyesület gyermeknapi 
horgászversenyt szervezett 2018. má-
jus 27-én, Tiszavasváriban, a Kacsás-
tavon, egy időben a Magyar Sándor 
Emlékversennyel. A küzdelemben a 
14 induló között a Szent Anna Kato-
likus Általános Iskola diákjai is képvi-
seltették magukat. Külön versenyez-
tek az alsósók, valamint a felsősök is. 
A horgászat mellett célbadobásban, 
teszt kitöltésben is jeleskedni kellett 
annak, aki első szeretett volna lenni. 
Minden gyermeknek sikerült halat 
fognia, és élményekkel térhettek 

haza. Minden résztvevő egy okleve-
let és egy csokoládét, a helyezettek 
érmeket vehettek át. A gyermeknapi 

horgászverseny jó hangulatban telt, 
melynek zárásaként az egyesület 
megvendégelte a résztvevőket egy 
jóízű babgulyással is. A MOHOSZ pá-
lyázaton nyert 80 ezer forint díjakat 
sajnos csak a következő hét keddjére 
érkezetek meg, így díjjazottak nyere-
ményüket később személyesen tud-
ták csak átvenni.

A díjjazottak:  Alsó tagozat: 1. 
Kóka Zsolt (Szent Anna Katolikus Ál-
talános Iskola), 2. Marcsek Emma, 3. 
Mészáros Emma (Szent Anna). Felső 
tagozat: 1. Mészáros Benedek (Szent 
Anna), 2. Boldi Adrián (Szent Anna), 

3. Dankó Milán. U.I.: Találkozunk a 
nyári ötpróba versenyen...

Nagy Gábor 
intézményvezető-helyettes

Mindenkinek sikerült halat fogni
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A kárpátaljai Beregrákos magyar tannyelvű 
általános iskolája tanulóinak látogatása

BGA/4596/2018. pályázati azonosítószámú támogatási szerződés  
Testvér-települési programok és együttműködések pályázatán  
„Határon innen és túl!” pályázat keretén belül.

2018. május 12-13.-e között 
a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. pályázatának köszönhe-
tően az ukrajnai Beregrákos 
magyar tannyelvű általános 
iskolájának tanulói és a nyír-
teleki Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola diákjai közös 
kiránduláson vettek részt.

n Május 12-én a gyönyörű időben vág-
tunk neki az újabb izgalmasnak ígér-
kező napnak. Első állomásunk Tokaj 
volt, ahol a Szent István szobor előtt 
a nyírteleki és beregrákosi gyerekek 
közösen szavalták el a Himnuszt, 
felidézve a Tokajra utaló sorokat. Ezt 
követően, ha nem is a megénekelt 
„nektárt”, de finom fagylatot kóstol-
hattunk meg. Az ebédet már Szeren-
csen fogyasztottuk el, majd a helyi 
csokoládé üzemben megismertük a 
csokoládégyártás alapjait, a szeren-
csi csokoládégyár történetét. Végig 
kóstoltuk a finomabbnál finomabb 
termékeket és fő attrakcióként min-
denki saját csokoládét készíthetett. 
A Kossuth Emlékház Monokon igazi 
történelmi élményt nyújtott. Az él-
ményszerű tárlatvezetés közel hozta 
Kossuth Lajos alakját és korát. Késő 
délután busszal indultunk Nyírtelek-
re. Vendégeinket az általános iskola 
épületében az iskola vezetése fogad-
ta és kalauzolta körbe. Az egyik tan-
teremben számítógépes prezentáció 
segítségével testvérvárosunk diákjai 
megismerkedhettek Nyírtelek ne-
vezetességeivel. Ezután személyes 

bemutatkozásra, közös játékra került 
sor. A vacsora után a nyírteleki diá-
kok elbúcsúztak újdonsült baráta-
iktól, akik a szálláshelyükre utaztak 
kipihenni a kellemes fáradalmakat

Május 13-án Nyíregyházára látogat-
tunk és fedeztük fel a méltán nemzet-
közi hírű Állatparkot. A gyerekek nagy 
élvezettel ismerkedtek a ritkán látha-
tó, olykor igazán egzotikus állatokkal. 
Az Ócenárium és a Viktória-ház világa 
lenyűgözte őket. A látogatás során 
hamar kialakult a kapcsolat a két is-
kola diákjai között. A közös ebéd már 
nagy beszélgetések közepette zajlott. 
A vidám fóka-bemutató valódi „desz-
szert” volt.. A nyíregyházi Aquarius 

élményfürdőbe vezetett utunk, ahol 
mindenki megtalálta a megfelelő szó-
rakozást a különféle csúszdákon, az 
örvénymedencében vagy a hullámok 
között. Kipirult arccal, éhes hassal 

érkeztek az ebédhez a diákok. Még 
egy kis fürdőzés és a délutáni órákban 
visszabuszoztunk Nyírtelekre, ahol 
egy közös fagyizás zárta a felejthetet-
len napokat.
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,,A Tisza és a Bodrog találkozásának 
látványával nem tudok betelni”

Újabb könyvek a 
könyvtár polcain

,,Édesanyám keze”

Papp Csaba a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Rend-
őr-főkapitányságon dolgozik 
közrendvédelmi szakterületen 
alosztályvezetőként. 

n Feleségével Nyíregyházán élnek. 
Kislányuk, Léna 7 éves, az idén kez-
di majd az általános iskolát. A család 
sportos, hisz sok időt töltenek együtt 
a szabadban. Imádnak kerékpározni, 
de az úszás és a lovaglás is rendsze-
resen szerepet kap életükben. Tavaly 
a szilvesztert Nyírteleken töltötték (a 
Kastélykert Óvoda szervezésében), 
és ők nyerték az egyik fődíjat, a To-
kajba szóló hétvégét. Ennek apropó-
ján beszélgettem Papp Csabával.   

F.G.: Hogyan emlékszik vissza 
a szilveszteri rendezvényre, ahol 
megnyerték a fődíjat, a tokaji ki-
rándulást? 

Papp Csaba: Egy nyírteleki ba-
rátom invitálására vettünk részt a 
rendezvényen, aki már régen Bu-
dapesten él, de szívesen jár haza 
a szülővárosba. Több mint egy év-
tizede nem töltötte Nyírteleken a 
szilvesztert, így pompás alkalom 
kínálkozott a találkozásra és a közös 
szórakozásra. Baráti társaságunk na-
gyon jól érezte magát a bulin. Mivel 
korábban Fortuna nem kényeztetett 
el minket a nyereményjátékokon, 

meglepődtünk, de nagyon örültünk 
annak, hogy a mi tombolaszámunk 
lett a befutó. 

F.G.: Aktív vagy passzív pihenés 
volt ez most? 

Papp Csaba: Alapvetően az aktív 
pihenés hívei vagyunk, azonban a 
tokaji nyereményút során most nem 
emellett tettük le a voksunkat, a fele-
ségemmel csak kettesben utaztunk.

F.G.: Hogyan telt a pihenés To-
kajban? 

Papp Csaba: Miután elfoglaltuk 
szállásunkat a pazar fogadóban, egy 
kiadós sétára indultunk, majd egy 
ízletes vacsorát fogyasztottunk el 
szálláshelyünk éttermében. Nyere-
ményünk tartalmazott egy borkósto-
lást is a híres Rákóczi pincészetben, 
ami felejthetetlen élményt nyújtott 
a kifogástalan esztétikai látvánnyal 
és a minőségi borokkal. Ez a hely egy 
valóságos szentély, itt az álom és va-
lóság keveredik az odalátogatók kép-
zeletében. A XV. század elején épült, 
s királyok, fejedelmek, hercegek és 
tábornokok vallhattak sajátjuknak az 
évszázadok során. Nagyokat pihen-
tünk, sétáltunk, vagy egyszerűen csak 
ültünk a kávézóban és beszélgettünk 
a pompás napsütésben. Egyébként 
is rendszeresen járunk Tokajba, hisz 
autóval és motorkerékpárral is rövid 
időn belül elérhető. Számomra a mai 

napig megvan a varázsa annak, ami-
kor átmegyek a hídon a folyó felett, 
ilyenkor képzeletben mindig vissza-
utazok az időben gyermekkoromba. 

F.G.: Akkor nem is lehet kérdés, 
hogy ajánlja a történelmi borvidé-
ket másoknak is. 

Papp Csaba: Határozottan! Buda-
pesten jártam főiskolára, sok fővárosi 
és dunántúli barátom évekig abban a 
tévhitben élt, hogy milyen „sötét” 
ez a Kelet-Magyarország. Gyökere-
sen megváltoztattam véleményüket, 
amikor meghívtam őket Nyíregy-
házára és Tokajba. Mindent elmond 
az a tény, hogy azóta mindannyian 
visszajáró vendégek. Véleményem 

szerint, aki egyszer ellátogat a Tokaj-
hegyaljai borvidékre, azt nem kell 
még egyszer hívni, jön magától. A 
Tisza és a Bodrog találkozásának lát-
ványával nem tudok betelni. 

F.G.: Belföldön is csodálatos he-
lyeken tudunk kikapcsolódni, nem 
fontos külföldre mennünk. Ezzel 
a kijelentésemmel mennyire ért 
egyet?

Papp Csaba: Teljesen egyet értek! 
Nagyon sok gyönyörű hely van ha-
zánkban, és most nem kifejezetten 
az építészeti jellegű dolgokra gon-
dolok. Gyönyörű hegyes vidékek, 
erdők, fürdőhelyek, takaros falvak, 
ahol egyszerű, de csupa szív embe-
rekkel találkozhatunk.  

F.G.: Van kedvenc helyük? 
Papp Csaba: Belföldön szerencsé-

re sok kedvenc helyünk van. Termé-
szetesen a Balaton kihagyhatatlan, 
de szinte minden évben a Velencei-
tóra is ellátogatunk. Álomutazás 
terén egész konkrét elképzelésünk 
van: egy földközi-tengeri hajóutazás 
pompásan kiszolgálná ilyen irányú 
igényeinket. Szeretném is indítvá-
nyozni a nyírteleki rendezvények 
szervezőinek, hogy a következő ese-
ményen a tombola fődíja egy ilyen 
utazás legyen! (mosolyog)  

Dr. Fintor Gábor
önkormányzati képviselő 

Jó hírrel szolgálhatok a 
könyveket szeretőknek. 
Még a nyári szünet meg-
kezdése előtt lehetőségünk 
nyílt a könyvtárunk állomá-
nyát tovább gyarapítani. 

n Ez azt jelenti, hogy 43 darab 
könyvet vásároltunk valamivel 
több, mint 120 ezer forint értékben. 
Ezen dokumentumok már a hónap 
végére bevételezésre is kerültek, és 
elfoglalták helyüket az „Új köny-
vek” polcán, vagyis kölcsönözhe-
tővé váltak. Igyekeztünk a lehető 
legnagyobb olvasói kör igényeit ki-
elégíteni és változatos kívánságlis-
tát összeállítani a vásárlást megelő-
zően. Hogy ez mennyire sikerült, 
mondják meg Önök! És hogy milyen 
könyvekről is beszélek? Jöjjön egy 
kis ajánló és pár cím ízelítőül.

Bogyó és Babóca újabb kalandok-
ba keverednek (Bogyó és Babóca 
sportol, alszik, valamint világot lát). 
Ropinak is tovább folytatódik a törté-
nete. Bán Mór tovább szövi a Hunya-
diak történetét, immáron a kilence-
dik könyvben (Bán Mór- Hunyadiak: 
Isten árnyéka). Ha romantika, akkor 
természetesen nem maradhatnak 
el az olyan nevek, mint Nicholas 

Sparks, Nora Roberts, valamint 
Danielle Steel. Hazai íróinkról se fe-
ledkezzünk meg. Leiner Laurának 
teljessé vált a Bexi sorozata, immá-
ron mind a hat kötete megtalálható 
az állományunkban, valamint egy 
újabb sorozatot is útnak indított Ég 
veled – Iskolák versenye címmel. 
Fábián Jankának Lotti öröksége cím-
mel újabb műve jelent meg. Az arab 
sorozat írónőjétől, Borsa Browntólis 
napvilágot látott egy újabb mű A 
férj prostija címmel. A sokak által 
ismert és népszerű Robert Langdon 
professzor tovább kutat és nyomoz 
Dan Brown, Eredet című könyvé-
ben. A krimit, a thrillert és a kalan-
dokat kedvelőknek Wilbur Smith, 
Lee Child, J.D. Robb, Robin Cook és 
Simon Scarrow művei szolgálnak. Az 
utóbbi időben egyre több könyv fil-
mes adaptációja jelenik meg a széles 
vásznon is, olyanok, mint a Szólíts a 
neveden, Nap nap után, Vörös veréb, 
vagy A Szolgálólány meséje. Ezen 
művek most már könyv formájában 
is elérhetőek nálunk. Ha kíváncsiak 
az újonnan érkezett könyvekre, ak-
kor látogassanak el hozzánk és válo-
gassanak kedvükre!

Kis László
könyvtáros

Anyák napi ünnepséget tar-
tottak a Nyírteleki Szociális 
Szolgáltató Központ idősek 
Otthonában

n Az édesanyák ünnepe a legfonto-
sabb mindenki számára, hiszen ők 
adnak nekünk életet, ők vigyázzák és 
óvják minden mozdulatunkat. Ezért 
álljunk meg egy pillanatra, és ne fe-
ledkezzünk meg azokról a végtelen 
áldozatokat hozó, szerető, gondos-
kodó és oltalmazó emberekről, akik 
olykor az életüket adják értünk, fáj-
dalmat, fáradtságot és energiát nem 
kímélve gondoskodnak rólunk. 

Az érzéseinket, melyek a szívünk-
ből fakadnak, a ki nem mondott bel-
ső szavainkat, véleményeinket és 
gondolatainkat, melyek néha a tor-
kunkon akadtak, vagy a homályban 
ragadtak, most talán sikerül felhoz-
nunk és kimondanunk. 

Ezeket az érzéseket segítettek kife-
jezni a Nyírteleki Szociális Szolgáltató 

Központ Idősek Otthonában Anyák 
napja alkalmából megrendezett ün-
nepségen a Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola 3. A. osztály tanu-
lói, akik felejthetetlen előadásukkal 
könnyekig hatották az Intézményben 
lakó anyákat, nagymamákat, déd-
nagymamákat (és a dolgozókat is). 

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Fintor Jánosné és Nagy 
Anna tanító néniknek a felkészítő 
munkáért, és természetesen a gye-
rekeknek, akik megörvendeztettek 
minket színvonalas műsorukkal. Az 
ünnepséget Szuhánszki Lászlóné 
(Idősek Otthona lakója) zárta Dsida 
Jenő: Édesanyám keze című versé-
vel. Köszönjük közreműködését. 

„Tudok egy varázsszót, ha én azt 
kimondom, egyszerre elmúlik min-
den bajom, gondom…ANYU”

Pál Istvánné
Intézményvezető

Vajdáné Tomkó Tímea
Mentálhigiénikus
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Dr. 
Takács 
Anikó 
rovata Éljünk egészségesen!

Ez év június 5-én a Magyar 
Tudományos Akadémián 
megnyitották a Semmelweis-
emlékévet, az „anyák meg-
mentője” születésének 200. 
évfordulója alkalmából. 

n Illendőnek érzem, hogy ebben a 
rovatban, ahol gyakran esik szó a 
betegségek megelőzéséről, az egész-
ség megőrzéséről, megemlékezzünk, 
néhány gondolatban Semmelweis 
Ignácról! 

1818. július elsején született Bu-
dán. Egyetemi tanulmányait Pesten, 
és Bécsben végezte. Orvosdoktori, 
majd sebész- és szülészmesteri okle-
velet szerzett.  Kísérleteit, kórbonc-
tani megfigyeléseit is itt folytatta. 
1855-ben a Pesti Egyetemen a szülé-
szet professzora lett. 

Ritka jelenség
Felismerte, hogy a gyermekágyi lázat 
az orvosok okozzák azzal, hogy bon-
colás után kézfertőtlenítés nélkül 
mennek át a szülészeti osztályra, és 
ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgál-
ják a várandós nőket. Világossá vált 
számára, hogy ez volt az oka annak, 
hogy a pusztán bábák és bábanö-
vendékek által kezelt várandós nők 
körében sokkal ritkább jelenség volt 
a gyermekágyi láz, mint az orvosok 

és orvostanhallgatók által is kezeltek 
között.

Több vegyszer kipróbálása után 
1847 tavaszán a klórmeszet válasz-
totta fertőtlenítőszernek. Kötelezte 
az orvosokat, az orvostanhallgatókat 
és az ápolószemélyzetet a szülészeti 
osztályokra történő belépés előtti 
klóros kézmosásra, októbertől pedig 
kötelezővé tette az egyes betegek 
vizsgálata közötti klóros kézmo-
sást is (ami könyékig, körömkefével 
végrehajtott, negyedórás procedúra 
volt). Intézkedései rendkívül nép-
szerűtlenek voltak, kollégái pedig a 
statisztikai bizonyítékokat egyszerű-
en nem vették komolyan annak elle-
nére, hogy rendelkezései nyomán a 
gyermekágyi lázban elhaltak aránya 
az orvosok szülészeti osztályán ki-
sebb lett, mint a bábákén.

Hazánkban első
Nemcsak mint szülészorvos, hanem 
mint sebész is kiváló tevékenységet 

folytatott, így hazánkban elsőként 
végzett petefészek-műtétet és máso-
diknak császármetszést.

Semmelweis Ignác világszerte a 
legismertebb magyar orvos. Munkás-
sága példaértékű, ahogyan kitartóan 
harcolt, hogy bebizonyítsa elméle-
tét. Bár a korában ezt nem fogadták 
el. Pedig az általa javasolt megoldás 
pofonegyszerű volt!  „Csak kezet kell 
mosni”! De akkoriban a baktérium-
fertőzés-fertőtlenítés fogalmát 
még tudományosan nem ismerték. 
Rendszeresen publikált az Orvo-
si Hetilapban, 1860-könyvet írt „A 
gyermekágyi láz kóroktana,  fogalma 
és megelőzése” címmel. Felfedezé-
sének egyszerűsége, egyben átfogó 
újdonsága, fiatalos lendülete, nem 
talált elfogadásra, megértettségre. 

Semmelweis Ignác a gyermekágyi 
lázzal kapcsolatos felfedezéseinek 
1847 és 1861 között nyomtatott for-
mában megjelent egyes dokumen-
tumait 2013-ban az UNESCO a világ-

emlékezet részévé nyilvánította. Az 
UNESCO Általános Konferenciája a 
Magyar UNESCO Bizottság javaslatá-
ra Semmelweis Ignác halálának 150. 
évfordulóját is felvette a megünnep-
lésre méltó évfordulók közé.

Semmelweis élete és munkássága 
példaértékű lehet korunknak, a jövő 
nemzedékének: a múlt megértése, a 
tanulságok levonása, alapjául szol-
gálhat egy jobb jövő építéséhez.

Dr. Takács Anikó

Gondolatok a Semmelweis-emlékév kapcsán

Remek időjárásban, kedvező 
feltételek mellett dobhatták 
be készségeiket a Nyírteleki 
Sporthorgász és Természetvé-
dő Egyesület tagjai a nemré-
giben tartott házi horgászver-
senyükön Tiszavasváriban, a 
Kacsás-horgásztónál. 

n A versennyel az egyesület egykori 
alapítójára, vezetőségi tagjára, Magyar 
Sándorra emlékeztek. Újdonságnak 
számított – az esélyek kiegyenlítése ér-
dekében –, hogy a fenekezős kategóriá-
ban három szektorra osztották a tavat. 

Szerencsére a fogások sem maradtak 
el, hisz a győztes több mint 26 kg-os 
eredménnyel büszkélkedhetett. Persze, 
voltak olyanok is, akik hiába vetettek 
be minden praktikát, csak az üres horog 
jelezte, hogy ma nincs szerencséjük. Az 
úszós kategóriában indulók inkább a 
darabszámra mentek, nem tudtak meg-
akasztani egy szebb példányt. Végül is 
az 53 fő 171,5 kg-os összfogása nem tar-
tozik a rossz eredmények közé. 

A Magyar Sándor Emlék Kupát a 
volt horgásztársunk felesége, Marika 
adta át. Sanyi lélekben és egy fotón is 
ott volt velünk, az égből biztosan vé-
gigszurkolta a versenyt.

A küzdelem végén minden résztve-
vőt vendégül láttunk egy finom babgu-
lyással.

Végső sorrend: 
Fenekezős kategória: 1. Ladányi 

Roland (Ő vehette át a Magyar Sándor 

Emlék Kupát is), 2. Stropkóczki István, 
3. Kovács Gábor, 4. Izsó Lajos, 5. Mo-
csár Attila, 6. Sebők Zoltán. 

A legnagyobb halat Ladányi Roland 
(6,1 kg) fogta. A legtöbb hal Komári Pé-
ter szákjába került. 

Az úszós kategóriában 1. Molnár 
Tamás, 2. Komári Péter, 3. Gyurcsán 
József. 

A nőknél Kövesdi Antalné és 
Maczali Pálné volt a sorrend. Az el-
méleti TOTÓ-t a legjobban Szabóné 
Valkó Anna, Sípos Andrásné és Dankó 
Mihályné töltötték ki.

DM

Versennyel emlékeztünk
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Nemrégiben volt a harma-
dik legnagyobb egyházi 
ünnepünk. Sok ember nem 
tud mit kezdeni Pünkösd 
ünnepével. 

n Karácsonyban, Húsvétban találnak 
valami kapaszkodót, még ha sokszor 
ezeknél is elterelődik a figyelem a 
lényegről, azaz Jézus születéséről és 
feltámadásáról. De Pünkösd olyan 
megfoghatatlan marad. Sokszor az 
sem segít, ha elmondjuk, hogy azt 
ünnepeljük, hogy Isten kiárasztotta 
Szentlelkét Jézus tanítványaira. 

Mert ilyenkor is sokan kérdően 
néznek, hogy: Na, jó, de ez mit jelent? 
Ahhoz, hogy megértsük, kicsit mesz-
szebbről kell indulnunk, Karácsony-
tól. A mindenható, szent Isten, akit 
senki sem láthat úgy, hogy életben 
maradhatna, eljött ebbe a bűnnel 
terhelt világba Jézus Krisztusban. 
Nemcsak látni lehetett Őt, az Ő cso-
dáit, nemcsak hallani az Ő csodálatos 
szavait, hanem meg lehetett érinteni, 

sőt el lehetett fogni, le lehetett köpni, 
és keresztre lehetett feszíteni. Így halt 
meg az Isten Fia a mi bűneinkért. De 
Húsvétkor feltámadt, és 40 nappal ké-
sőbb a mennybe ment. Mielőtt azon-
ban eltávolodott megígérte a tanít-
ványoknak, hogy eljön a Szentlélek, 
ahogyan erről már korábban is beszélt 
nekik. Mindezt azonban addig nem 
értették, amíg be nem következett 10 
nappal később, azaz 50 nappal Húsvét 
után. Innen ered egyébként a Pün-
kösd szó, a görög 50-es (Pentekoszté) 
kifejezésből.

Isten azóta láthatatlan módon, az 
Ő Szentlelke által van jelen a világ-
ban. Jézus, amikor az Ő munkájáról 
beszélt, akkor a szélhez hasonlította. 
A szelet sem látjuk, de érzékelhetjük, 
amikor megmozgat, sodor valamit, 
hasonlóan lehet tapasztalni a láthatat-
lan Lélek munkáját. Az első Pünkösd 

alkalmával különleges jeleket adott 
Isten, lángnyelveket, szél zúgását a 
teremben, olyan csodát, hogy min-
denféle ember a saját nyelvén értette, 
ahogyan a tanítványok a hatalmas Is-
tent dolgairól beszéltek. A legcsodála-
tosabb dolog pedig az volt, amikor Pé-
ter ez az egyszerű halász ember kiállt, 
elkezdte hirdetni Isten szavát, beszélt 
a megfeszített és feltámadt Jézusról, 
akkor mintegy 3000 embert szíven 
talált ez az ige, megtértek és kapták a 
Szentlelket.

Ezt lehet megtapasztalni ma is. 
Szól Isten a Bibliából, az igehirdeté-
seken, bizonyságtételeken keresztül, 
és Lelke által megrendít, megmozgat 
embereket, teljesen megváltoztat 
életeket. Ez sokszor tényleg megfog-
hatatlan a külső szemlélő számára, és 
próbál rá racionális magyarázatokat 
találni. Ahogy Péterékről is azt állítot-

ták némelyek, hogy részegek, amikor 
kapták a Lelket. Szentlélek nélkül csak 
eddig jutunk, nem tudjuk megérteni, 
hogy mit mond Isten, hogy kicsoda Ő 
valójában. Ebből erednek a hasonló 
mondások is, hogy: „Csak a Szent-
lélek tartja...”, amikor valami olyat 
látunk, ami nagyon gyenge lábakon 
áll. Ha azonban komolyan vesszük, 
hogy kicsoda a Szentlélek, akkor meg-
értjük, hogy a legnagyobb erőről van 
szó az egész Univerzumban. Bár csak 
a Szentlélek tartaná életünket, csalá-
dunkat, egyházunkat, gyülekezetün-
ket. Ha még nem tapasztaltuk meg az 
Ő munkáját, és akár értetlenül ülünk a 
fenti sorok felett is, akkor kérjük bát-
ran, hogy cselekedjen a mi életünk-
ben is, talán most Pünkösdkor...

Malik Péter Károly
Filadelfia 

Evangélikus Egyházközség

Ismét körbeért az évszakok 
körforgásának nagy kereke. A 
későn jött tél után egy napra ki-
tavaszodott, és máris nyakunk-
ba szakadt a nyár. Felpattan-
tunk hát a bringáinkra, és útra 
keltünk. 

n Úti célunkat már korábban megha-
tároztuk: Telkibánya és környéke, ám 
hogy ne legyen unalmas mindig ugyan-
azon az útvonalon haladni, most egy új 
irányba indultunk. 

Kora reggel hatan – az ellenség meg-
tévesztése végett - most Nyírszőlős irá-
nyába startoltunk, ahol fél óra múlva 
Nyíregyháza felől még hárman csatla-
koztak hozzánk. A fiatalság utánfutóba 
pakolta a felszerelését, ami látványnak 
sem volt utolsó. Ibrány és Nagyhalász 
érintése után Dombrádon kicsit elidőz-
tünk a „Vasúttörténeti Parkban”, ahol 
kipróbáltuk a fapados, nyitott kocsis 
kisvonatot – sajnos csak álltó helyé-
ben… 

Történelmi visszatekintés
Tiszakanyárt elhagyva átkeltünk a 
Tisza-hídon. Szabad szemmel is jól 
látható volt a rügyek pattanása, a vi-
rágszirmok feslése, az újraéledő ter-
mészet mozgolódása. Amerre a szem 
ellátott, minden kirobbanóan zöld volt. 
A Nap ezerrel ontotta sugarait, ami es-
tére meg is látszott a szabadon maradt 
bőrfelületek színén. A hídtól a töltés 
tetején haladtunk Pácinig jó minőségű 
kerékpárúton. Több helyen is láttunk 
utunk során nyuszikat, fácánokat, őze-
ket – egyikük mindenképpen minket 
megelőzve akart átvágni előttünk a töl-
tés túloldalára. 

Pácinra érve begurultunk a Mágocsy-
kastély kertjébe, „beletrollkodva” ezzel 
egy esküvői fotózás kellős közepébe. 
A kastély berendezési tárgyai között 
számos eredeti XV.-XVI. századi, szép 
állapotban lévő faragott bútort cso-
dálhattunk meg, bár az egyik szek-
rényajtó sarokpántja már nem tartott 
rendesen. A történelmi visszatekintés 

után időmérő edzés következett, majd 
folytattuk utunkat következő állomá-
sunk – a karosi Honfoglalás Kori Láto-
gatóközpont felé, ahol egy rendezvény 
közepébe csöppentünk. Többek között 
hagyományőrző csoportok tartottak 
íjászversenyt, és megnézhettük a pa-
noptikumban egy honfoglaló ősmagyar 
életútját. Összeismerkedtünk a rendez-
vény egyik szervezőjével, és a verseny 
eredményhirdetése után mi is kaptunk 
emlékbe egy „különdíjat”, amit egy 
kerékpáros póló adományozásával vi-
szonoztunk.  Alkonyatkor értünk első 
napi végállomásunkra, Alsóbereckire, 
ahol nem vártak vacsorával, belőlünk 
lett vacsora. Még le sem szálltunk a 
„bicóról”, kiéhezett, bivaly méretű szú-
nyogok hada vetette ránk magát. 

Kőkemény hegyi terep
Reggel kicsit borongós, de biztató idő-
ben keltünk útra. A Bodrog környéke 
hasonló gyönyörűségekkel kényeztette 
szemünket, mint tegnap a Tisza. Sá-
toraljaújhelyen beszereztük a túra to-
vábbi idejére a táplálékot, majd innen 
már a szokásos útvonalon haladtunk 
Pálháza felé. Kis kitérőt azért tettünk 
a füzérradványi Károlyi-kastély parkjá-

ba, ahol az arborétum öreg fái között, a 
végeláthatatlan térben elveszett törpé-
nek éreztem magam.

Az egyik kerékpár műszaki hiba 
áldozata lett, de oly mértékben, hogy 
otthonról kellett segítséget kérni egy 
másik kerék, vagy másik bringa formá-
jában. Míg ez megérkezett, néhányan 
meleg ételt vételeztünk, majd folytat-
tuk utunkat. Most már kőkemény he-
gyi tereppel kellett megküzdeni, oly-
kor a séta hatékonyabbnak bizonyult, 
mint a tekerés 1-es sebességfokozat-
ban. De nem ez volt a nap legaljasabb 
szakasza, hanem Vilmánytól Hejcéig 
az a 4,5 km-es emelkedő. Szétcsú-
szott a mezőny, hullott a lánc, fentről 
bombázott az UV, szóval élveztük. 
Hejcén majálisra érkeztünk, az egy 
szem utca két végén fizetőkapukon 
lehetett bejutni, időbe telt, míg meg-
értették, hogy nem a rendezvényre 
jöttünk, a falu túlsó felén van a fog-
lalt szállásunk. Szállásadónktól meg-
tudtunk néhány – számunkra eddig 
ismeretlen – részletet az évekkel ez-
előtti repülőgép-szerencsétlenségről. 
A mai nap során barátságok is szület-
tek leginkább külföldiekkel, akikkel 
megismertettük a jóféle házi erejét. A 

Nap erejét viszont mi szenvedtük el, 
korábban még a nyolc napos nyári tú-
rán sem égtünk le annyira, mint most 
két nap alatt. Vasárnap estére 11 főre 
duzzadt a létszámunk. Barátságos tűz 
mellett szalonnasütéssel búcsúztat-
tuk a napot. 

Hűséges utánfutónk
A harmadik napon már senki nem 
merte kockáztatni az újabb pirulást. 
Jómagam is hosszú ujjú pólóban te-
kertem hazáig, bár a nyárias meleg és a 
komfortérzetem tiltakozott ellene. Vi-
zsolyban majdnem megnéztük a bib-
liát, a nyomdatörténeti kiállítást és a 
templomot, de sokat kellett volna vár-
ni a tárlatvezetésre, így lemondtunk 
róla. Minden helyi lebeszélése ellenére 
Aranyos-völgyön keresztül indultunk 
neki az utolsó napnak. Nem bántuk 
meg, mert a háromnapos túra leg-
szebb és legkellemesebb élményét itt 
szereztük (bár a Göncruszka-Vilmány 
közötti allé alatt is csaknem földöntúli 
élmény volt átbringázni – ilyen úton 
a világ végére is eltekernék, és nem 
érezném a fáradtságot). Erdőbényén 
tartottunk egy kiadósabb pihenőt, 
összevártuk a csapatot, és utolsó len-
dületünkkel megcéloztuk az otthont. 
Rakamaz és Nyírtelek között gazdája 
új tulajdonost talált hűséges utánfu-
tójának, mely ugyan jó szolgálatot tett 
az út során, bizony olykor húzhatatlan 
tehernek bizonyult.

A túra mérlege kilométerekben: 
90+64+80=234 km

Visszatekintve a három napra: a 
véletlenül „elkapott” rendezvényeket 
mintha a sors pakolta volna utunkba. 
Valahányszor megérkeztünk egy ilyen 
helyszínre, – eszembe jutott a régóta 
szállóigénkké vált mondás: „Na, hova 
hoztalak benneteket?”

Hanuszik Tünde

Ui.: A nyári túra időpontja: 2018. 
07. 28.-2018. 08. 03. (vagy 04.) Szeged-
Pusztavacs-Kékestető: az ország há-
rom nevezetes pontjának felkeresése.

Évadnyitó kerékpártúra április 28-30.
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… avagy: „Na, hova hoztalak benneteket?”

Csak a Szentlélek tartja...
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Joginfó

A mindennapi életben 
előforduló jogeseteken ke-
resztül igyekszem a vonat-
kozó jogszabályok lényegét 
megismertetni.  

  
n Jogeset: „Határozatlan időtar-
tamú munkaviszonyban állok a 
munkáltatómmal, havi jövedelmem 
a minimálbér. Egy jóval kedvezőbb 
állásajánlatot kaptam, azzal, hogy 
egy héten belül munkába kellene 
állnom az új munkáltatónál, mert 
egyébként mást vesznek fel a mun-
kakör ellátására. Kértem jelenlegi 
munkáltatómat, hogy a munka-
viszonyomat közös megegyezéssel 
szüntessük meg egy héten belül. 
A munkáltató nem járult hozzá a 
közös megegyezéssel való munkavi-
szony megszüntetéshez, ragaszkodik 
a felmondási idő ledolgozásához. 
Milyen jogkövetkezményekkel jár, 
ha a felmondási időt nem dolgo-
zom le a jelenlegi munkáltatónál, és 
munkaszerződést kötök az új mun-
káltatóval?”

Amennyiben a felek eltérően 
nem állapodnak meg, a munka tör-
vénykönyv szerinti felmondási idő 
munkavállalói felmondás esetén 
30 nap. Ha a munkavállaló a mun-
kaviszonyát felmondással meg-
szünteti, és a felmondási időt nem 
dolgozza le, jogellenesen kerül sor 
a munkaviszony megszüntetésére 
a munkavállaló által, ide nem értve 
a jogszerű azonnali hatályú mun-
kavállalói felmondást. 

A munkavállaló is élhet az azon-
nali hatályú felmondás jogával, ha 
a munkáltató a munkaviszonyból 
származó lényeges kötelezettégét 
szándékosan vagy súlyos gon-
datlansággal jelentős mértékben 
megszegi, vagy egyébként olyan 
magatartást tanúsít, ami a munka-
viszony fenntartását lehetetlenné 
teszi. A munkavállaló az azonnali 
hatályú felmondást írásban teheti 
meg azzal, hogy az azonnali hatá-
lyú felmondást meg kell indokolni.

Amennyiben a munkavállalói 
azonnali hatályú felmondás feltét-
elei nem állnak fenn, a munkavál-
laló munkaviszony megszüntetése 
jogellenes lesz. A munkavállaló, 
ha a munkaviszonyát jogellenesen 
szüntette meg, köteles a munka-
vállalói felmondás esetén irányadó 
felmondási időre járó távolléti díj-
nak megfelelő összeget megfizetni 
a munkáltató részére.

A munkavállalóra irányadó fel-
mondási időre járó távolléti díj-
nak megfelelő összeg megfizetése 
átalány kompenzációnak minősül, 
az a munkáltatót megilleti függet-

lenül attól, hogy 
a munkavállaló 
jogellenes mun-
kaviszony meg-
s z ü n t e t é s s e l 
okozott-e kárt a 
munkáltatójá-
nak. Amennyi-
ben a munka-
vállaló jogellenes munkaviszony 
megszüntetéssel a munkáltatónak 
kárt is okozott, a munkáltató az 
átalány kompenzáció összegét 
meghaladó kárát is érvényesítheti 
a munkavállalóval szemben. 

Ha a munkavállaló jogellenes 
felmondásával okozott kár nem ha-
ladja meg a felmondási időre járó 
távolléti díj összegét, a munkáltató 
kártérítési igényt a munkavállaló-
val szemben nem érvényesíthet.

A felmondási időre fizetendő 
távolléti díj, mint átalány kompen-
záció és a kártérítés összege nem 
haladhatja meg a munkavállaló 
12 havi távolléti díjának összegét, 
még abban az esetben sem, ha a 
jogellenes munkaviszony meg-
szüntetéssel a munkavállaló a 
munkáltatónak nagyobb összegű 
kárt okoz. 

A kártérítési igényt a munkál-
tató a munkavállalóval szemben 
3 éves elévülési időn belül érvé-
nyesítheti. A munkáltatónak kell 
bizonyítani a kárt, illetve a kár 
összegszerűségét, a kár és a jogel-
lenes munkaviszony megszünte-
tés közötti okozati összefüggést. A 
munkáltatót az általános szabályok 
szerint kárenyhítési kötelezettség 
terheli, vagyis minden elvárhatót 
meg kell tennie annak érdekében, 
hogy a munkavállaló által okozott 
kárt csökkentse. 

Ha a munkavállaló fizetési kö-
telezettségének nem tesz eleget, 
a munkáltató igényét bíróság előtt 
érvényesítheti. 

Ha a munkavállaló kárt nem 
okoz a jogellenes munkaviszony 
megszüntetésével, munkáltatója 
válogatja, hogy egy havi bruttó 
minimálbér összegének megfelelő 
összeg megfizetése iránt peres eljá-
rást kezdeményez-e a munkáltató 
a munkavállalóval szemben. 

Dr. Vaskó László
ügyvéd

A munkaviszony munkavállaló 
általi jogellenes megszüntetése 
jogkövetkezménye

Elérhetőségeim
n 4461 Nyírtelek, Vasvári Pál u. 
16., ügyfélfogadás hétfőtől-csütör-
tökig munkanapokon 17.00-18.00 
óra között időpont egyeztetéssel. 
Telefon: 20/9427-545, 42/523-391, 
42/210-220.

Mégegyszer a kullancsokról
n A legutóbbi számban írtam a ku-
tyák „erdőkórjáról”, a babesiosisról, 
de nem kerültek szóba más, a kullan-
csok által terjesztett betegségek.

A legnagyobb jelentősége a Lyme-
kórnak van. A betegség a nevét egy, 
az USA-ban lévő kisvárosról kapta, 
mert itt találtak több gyerekben 
ízületgyulladásos megbetegedése-
ket, amikről később kiderült, hogy a 
Borrelia burgdorfi nevű mikroorga-
nizmus okozott. 

Ugyanez a baktérium betegíti meg 
a kutyákat is, általános lázas, majd 
„vándorló” ízületgyulladásos tüne-
tekkel. A kórokozót a kullancs oltja 
be a beteg szervezetébe a vérszívás-
kor. A Lyme-kór antibiotumokkal 
gyógyítható, de hosszadalmas és 
bizonytalan kimenetelű lehet. A ku-
tyáknak létezik ma már védőoltás. 
A kutya az embert közvetlenül nem 
tudja megfertőzni.

Ugyanígy zoonózis, azaz em-
bert és állatot is megbetegítő, kul-
lancs által terjesztett kórokozó a 
kullancsencephalitis vírusa. Ez 
agyvelőgyulladást okoz, ellene az 
enmber számára van védőoltás, de 
kutyára ma még nincs. Hosszas ke-
zelés eredményre vezethet. A kutya 
ebben az esetben sem fertőzi meg az 
embert.

Kullancsok által terjesztett be-
tegség a Q-láz. Ennek elsősorban 
humán jelentősége van. Ausztráli-
ában találtak vágóhídi munkások 
és farmerek között magas lázzal, 
fejfájással és köhögéssel járó beteg-
séget és mivel nem tudták az okát, 
Query fevernek, „kérdőjel láznak” 
nevezték el. A kullancs itt nem csak 
a szúráskor fertőz, hanem testvála-
dékaival, az elpusztult kullancs el-
porladt testével a levegőbe kerülve 
jut az ember vagy állat légutaiba, 

vagy leülepedve az emésztőcsőbe. A 
háziállatok közül gyakorlatilag csak 
a kérődzők betegszenek meg, több-
nyire vetélés jelentkezik. Az ekkor 
ürülő váladékokban nagy számban 
van jelen a kórokozó. Időben adott 
antibiotikummal kezelhető.

A haemobartonellózis elsősorban 
a macskák betegsége, a kórokozó a 
haemobartonella nevű baktérium, 
a vörösvértesteket teszi tönkre. Az 
ember úgynevezett macskakarmolá-
si betegségét, ami a macskakarmolás 
után alakul ki a sérült bőrön, szintén 
ebbe a nemzetségbe tartózó baktéri-
um okozza. Antibiotikumokkal gyó-
gyítható.

A következő betegség Magyaror-
szágon eddig nem fordult elő, meg-
említés szintjén talán kell beszélni 
róla. Ez az ehrlichiósis, ami elsősor-
ban a fehérvérsejteket pusztítja el. 
Ehrlichia okozza a juhok, kecskék 
szarvasmarhák kullancsláznak ne-
vezett betegségét.

Végül még egy betegség, ami slá-
gertéma az utóbbi időben. Bár nem 
kullancs terjeszti, de ugyanúgy vér-
szívó rovar, a szúnyog oltja be az ál-
latba. Ez a szívférgesség. A véráram-
ba került lárva 20-30 centiméteres 
féreggé fejlődik, végül bekerülhet 
a szívbe és hirtelen elhullást okoz. 
Gyógykezelésre van lehetőség, de 
meg van a kockázata annak, hogy ha 
már van kifejlett féreg, ami a tüdőar-
tériában lakik, elpusztul és beodródik 
a szívbe. A kezelés során ezért csak a 
kisméretű lárvák elpusztítása a cél, 
gyakorlatilag megelőzésként.

A fentiek alapján a kullancsoktól 
nem csak a vérszívásuk miatt kell 
védeni állatainkat, hanem egyéb, 
sokkal nagyobb gondokat okozó,  ál-
taluk terjesztett betegségek miatt is.

Dr. Hortobágyi Béla

Dr.  
Hortobágyi 
Béla  
rovata Állategészségügy

n Az atlétika Diákolimpia megyei 
többpróba összetett egyéni és csa-
patversenyét rendezték Nyíregy-
házán a városi stadionban május 
8-án. A Szent Anna Katolikus Álta-
lános Iskola két tanulója szerepelt 
a versenyen, Ádám Pál és Kovács 
Balázs. Nagyon jó teljesítményt 

nyújtottak, így egyéniben a dobo-
gó első két fokát ők foglalhatták el 
az eredményhirdetéskor! 

Ádám Pál képviselheti megyén-
ket az országos döntőben, amit 
Győrben rendeznek. Gratulálunk 
nekik!

Jenei Zoltán testnevelő

Két nyírteleki fiú a megyei 
verseny dobogóján!
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Közérdekű telefonszámok

szent Anna Katolikus általános iskola  
– székhely: iskola u. 2.  
    (alsó tagozat) 30/475-4519 
– telephely: petőfi u. 42.  
     (felső tagozat) 30/475-4523
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
Fogorvosi rendelő (Iskola u. 9.) 70/530-1135

védőnői szolgálat  30/5950-887
posta  210-091
polgármesteri Hivatal  210-500
polgárőrség: 
tódik gábor 06-20/620-5047 
dorogi zsolt 06-20/620-5091
tiszántúli takarék 210-026
nyírteleki szociális szolgáltató Köz-
pont (puskin u. 2-4.)  210-798, 525-002
térségi Hulladék- 
gazdálkodási Kft.  314-976
Fogyatékos személyek nappali  
intézménye és támogató szolgálata 
székhelye: nyírtelek, puskin u. 43/b.  
 42/210-076
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szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: Kovács lászló. A levelezési cím: 4461 Nyírtelek Isko-
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e-mail címen is. Tördelés: Szentpáli Szabolcs. Nyomda: Tóth Imre.        ISSN 2559-8872

Orvosi ügyelet

Helye: Központi ügyelet Nyíregyháza, Szent István u. 70.
telefon: Felnőtt ügyelet 42/402-377
 gyerek ügyelet 42/445-500

Orvosi ügyelet

A felnőtt orvosi ügyelet folyamatosan, a hét minden napján, a nap 24 
órájában rendelkezésre áll.

A gyermekorvosi ügyelet hétköznapokon este 7-től reggel 7 óráig, 
munkaszüneti napokon egész nap és éjjel működik.

Az orvosi ügyelethez a következő háziorvosi rendelésig nem halaszt-
ható panaszokkal forduljanak!

A mentőszolgálatot értesítse azonnal:
Telefon: 104 (ingyenesen hívható)
komoly sérüléssel járó •	 baleset
bármilyen eredetű •	 mérgezés
öngyilkossági kísérlet•	  vagy mások életét veszélyeztető magatartás-
zavar
bármilyen eredetű •	 súlyos vérzés
megindult •	 szülés, vetélés
tartós •	 eszméletvesztés 
erős fájdalom•	  vagy riasztó panasz, tünet esetén: erős mellkasi fájda-
lom, kifejezett fulladásérzés, beszédzavar, végtagbénulás, a szájszél 
elhúzódása, zavart tudatállapot.

Fogorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnapokon 8.00-tól 13.00 óráig, 
Nyíregyháza, Szent István u. 70. Tel.: 42/595-424

A Közösségi Ház heti rendje (Állandó foglalkozások)

A Közösségi Ház szolgáltatási DÍJSZABÁSAI

Klubterem 

Kedd:  8.00-12.00 Falugazdász ügyfélfogadás 
  Buzai Csaba +36-30-457-4621
Számítástechnika-terem

Hétfő, péntek: 16.30-19.30 gépkocsivezetői tanfolyam
Szerda: 17.00-19.00 gépkocsivezetői tanfolyam 
vásárok, termékbemutatók, tréningek hétfőtől-péntekig.

másolási díjak:
Megnevezés Forint (Áraink az ÁFA-t tartalmazzák)

A/4 lap fekete-fehér egyoldalas 10 Ft•	
A/4 lap fekete-fehér kétoldalas 15 Ft•	
A/3 lap fekete-fehér egyoldalas 20 Ft•	
A/3 lap fekete-fehér kétoldalas 40 Ft•	

nyomtatási díjak:
Megnevezés Forint (Áraink az ÁFA-t tartalmazzák)

A/4 lap fekete-fehér egyoldalas 20 Ft•	
A/3 fekete-fehér egyoldalas 40 Ft•	

scannelés díja:
Megnevezés Forint (Áraink az ÁFA-t tartalmazzák)

A/4 lap 100 Ft/oldal•	

FINCSI HÚSBOLT (Szent I. u. 6.) 

„Ahonnan a legjobb húst haza tudja vinni, az a húsbolt 
nem más mint a nyírteleki Fincsi!”

Nyitva: Hétfő 7-15-ig, kedd-péntek 7-18-ig, szombat 7-14-ig. 

„Ahonnan a legjobb húst haza tudja vinni, az a húsbolt 

KIRÁLYTELEK HÚSBOLT
„Királyi falatok a királytelekieknek”

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

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

Füstölt darabolt comb

Füstölt kolbász

Füstölt kenyér szalonna

Füstölt tarja

SBOLTSBOLTSBOLT
knek”

700 Ft/kg

1400 Ft/kg

IRÁLYTELEKKIRÁLYTELEKKIRÁLYTELEK
„Királyi falatok a kiráy f„

HÚSHÚSHÚS
lytelekieky

7007001400 Ft/kg

1401401400 Ft/kg

2018. június 25 és július 3-a között!

Állatorvosi helyettesítés Nyíregyháza kerületben

Június 16-17. Dr. Gubicz Pál 30/955-3463; 42/424-066
Június 23-24. Dr. Hortobágyi Béla 30/206-7121
Június 30-Július 1. Dr. Petromán László 42/431-626, 30/9655-930

Fo
tó

: m
ag

án
ar

ch
ív

um

n „Köszönjük” a rozsdaszí-
nű barna puttonyos autósnak 
(rendszám is van), hogy felfe-
dezte a lakótelepen (a sportpá-

lya mellett) a szeméttelepünket 
és naponta gazdagítja bontott 
autó alkatrészekkel!

S. F.

Ez már tényleg sok!
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8.a 
Ádám Pál Krisztofer 
Borbély Viktor 
Csernyik Levente 
Horváth Gergő 
Keresztesi Réka 
Kóka Bianka 
Koselák Levente 
Kovács Bence 
Kukucska Kende Milán 
Markóczy Krisztina 
Mészáros Dóra 
Mocsár Krisztina 
Sándor Ildikó 
Sári Tímea Krisztina 
Szabolcsi Dániel 
Zsignár Bence

Szabóné Lukács Éva 
osztályfőnök

8.b
Ádám Enikő 
Ádám Mátyás 
Berndt Anna Jutka 
Boha Gabriella 
Galiger Áron 
Gotthard László 
Gyöngy Viktória 
Hok József 
Kovács Balázs 
Kövér Alexandra 
Mokánszki Dávid 
Nagy Jozefin 
Oláh Dávid 
Poroszkai Mihály 
Szabó Máté 
Zajácz Barbara 
Zsíros Erika Dóra

Serly Anikó 
osztályfőnök

Fo
tó

: is
ko

la

Országos sikerek matekból
n Az idén először neveztünk be a 
Képességfejlesztő Levelező Mate-
matika Versenyre (KLMV), melynek 
célja, hogy a kiemelkedő képességű 
diákoknak egy jó hangulatú verseny 
keretében gyakorlási lehetőséget 
biztosítson a középiskolai felkészü-
lésre. A verseny az általános iskola 
7. és 8. évfolyamos diákjainak lett 

meghirdetve. Iskolánk két tanulója 
is vállalta ezt a plusz feladatot, hisz 
a tanév során 4-szer 10 feladatot 
kellett megoldani, részletesen ki-
dolgozva. 

Eredmények:
3. helyezett: Szabolcsi Dániel 8.a
6. helyezett: Bondár Zsófia 7.a
Méltán büszkék lehetünk tanít-

ványainkra, akik az országos meg-
mérettetésben ilyen előkelő he-
lyen végeztek! Gratulálunk az elért 
eredményekhez- s köszönjük, hogy 
a nyírteleki Szent Anna Katolikus 
Általános Iskolának dicsőséget sze-
reztek újra. 

Szabóné Lukács Éva
felkészítő tanár
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Szabolcsi Dániel Bondár Zsófia
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Tisztelt jelenlegi vagy volt dankóbokori lakos!
Úgy gondoltuk – látva az óriási igényt –, hogy újra találkozzunk az egykori 

otthonunkkal, barátainkkal, a tanyabeliekkel, ezért megszervezzük

a „VI. DANKÓBOKORIAK TALÁLKOZÓJÁT”,
melyre várjuk Önt és kedves családját!

Időpont: 2018. július 1. (vasárnap)
Helyszín: Autóbusz-forduló, EMLÉKKERESZT-nél

Időpont: 16. óra

Tervezett programjaink:
 Emlékező mise 
Emlékező műsor
 Az elmúlt évben elhunytak  
hozzátartozóinak koszorúzása 
Gyertyagyújtás, 
Emlékfa ültetés
 Vendéglátás (mindenkit szeretettel  
várunk egy lapcsánkára),
Kötetlen beszélgetés

 Szervezők

Meghívó

Érdeklődni:  Dankó Mihály Kocsis Sándor Dankó László Krajnyák Sándor
 20/4660-824 20/944-0125 30/644-2647 20/331-8073

InformációNyírteleki Újság16

Éjszakai páros 
horgászverseny!
n A Nyírteleki Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület 2018. 
július 7-én 17 órai kezdettel sze-
retettel meghívja kedves tagjait 
éjszakai páros horgászversenyére!

A verseny helyszíne a Leveleki 
horgászpara-
dicsom. 

Nevezést 2 
fős csapatok-
tól várunk. 
Nevezési díj 
6000 Ft, csa-
patonként 4 
bot használ-
ható, boton-
ként egy-egy 
horoggal sze-
relve, ponty-
matrac, seb-
fertőtlenítő használata kötelező! 
A kifogott nemes halakat azonnali 
mérlegelés után a tóba vissza kell 
helyezni. 

A tógazda biztosított minket a 
gátoldal „feletetéséről”, amit jel-
zőbóják fognak jelölni. Nagy öröm 
számunkra, hogy a megye egyik 
leghalasabb, intenzíven telepített 
horgásztavára sikerült ezt a ver-
senyt megrendeznünk. 

A versenypályát az apagyi ken-
deráztató felől a legésszerűbb 
megközelíteni! 

Természetesen, mint minden 
évben, most sem maradtok éhe-
sen, tányért, evőeszközt hozzatok 
magatokkal, a belevalóról én gon-
doskodom. 

Az éjszakai horgászat szabályait 
elevenítsétek 
fel, lámpa le-
gyen minden-
kinél! Mint 
már sokszor 
elmondtuk, 
az alkohol-
fog yasztást 
csak mérték-
kel! 

Re m é l e m 
felkeltettem 
az érdeklő-
déseteket, én 

alig várom, hogy a Leveleki hor-
gászparadicsom honlapján látott 
kapitális méretű halakból horog-
végre kapjak párat.

Nevezni a szokásos módon és 
helyeken lehet, 2018.07.05-ig. 

Információt a 06-20/4605-486-
os telefonszámon kaphattok, bármi 
kérdésetek van, hívjatok nyugod-
tan! A verseny 17.00-kor a sorsolás-
sal kezdődik, majd 18.00-tól reggel 
06.00-ig tart!

Szalanics Csaba, 
titkár


