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n A következő pár sorban Majoros 
Józsefné „Bizsi néni” emlékszik 
vissza korábbi kollégájára és jó ba-
rátjára, aki sajnos május elején, 74 
éves korában távozott 
az élők sorából.

Nem szerette, ha ta-
nár néninek szólították, 
mert véleménye szerint 
a tanár néni kifejezés 
nagyon távolságtartó-
nak hatott. Ezért kérte 
inkább, hogy szólítsák 
néninek, és így vált ő 
mindenki Marika néni-
jévé.

Molnár Mihályné 
Németh Máriaként 
látta meg a napvilágot 1944-ben. 
Férje, Molnár Mihály neves állator-
vos volt, akivel boldog házasságban 
éltek évekig, és e házasságból három 
lánygyermek született. Tanári pá-
lyafutását Mezőcsáton kezdte (férje 
is ide való volt), ahol is három évig 
tanított, majd egy Szabolcs megyei 
állást pályázott meg. A pályázatot 
elnyerve került Nyírtelekre a család-
jával, ahol éppen üresedés volt egy 
korábbi tanár házaspár elköltözése 
miatt. A harmadik gyermek is már 
itt született. A hetvenes évek elejé-
től egészen a nyolcvanas évekig élt 
itt a család. 

Nyírteleken az akkori „piros is-
kolában” folytatta tanári pályáját 
magyar-orosz szakon. A szakmáját 
nagyon magas fokon művelte, sok 
mindenre megtanította a gyereke-
ket. Nagyon sokoldalú, agilis és rep-
rezentatív jelenség és magas kép-
zettségű hölgy volt. Ahol feltűnt, 
ott ő volt a központban, mert jó hu-
morral és víg kedéllyel rendelkezett, 
rá nem lehetett nem figyelni. Bárhol 
megjelent, ő mindig olyat tudott 
adni, hogy azt meg kellett hallgat-
ni. Rengeteg gyönyörű szép verset, 
idézetet tudott, az irodalomban na-
gyon otthon volt. És hogy jó legyen a 
szakmában, ami ritkaság, orosz sza-
kos tanár létére, többször is kint volt 
nyelvkurzuson, hogy tökéletesítse a 

nyelvtudását. A gyerekek nem sze-
rették az orosz nyelvnek a tanulását, 
de neki sikerült ezt is megszerettetni 
velük. Szerette a művészeteket, és 

nagyon sok helyre elvitt 
magával iskolai csopor-
tokat is. Egy nagyon jól 
felkészült szakember 
volt, aki az egész orszá-
got meg akarta mutatni 
a nyírségi gyerekeknek. 
Kerékpártúrákat szer-
vezett, ellátogattak az 
Operába, múzeumokba 
jártak, valamint az Or-
szágházba és Erdélybe 
is eljutottak a gyerekek-
kel. Akiket ő tanított, 

egy szellemileg nagyon gazdag osz-
tállyá váltak. 

Ahova csak tudott és hívták, 
oda elment. Szívesen látogatott el 
esküvőkre, születésnapokra, talál-
kozókra. Az utolsó percig tartotta 
a tanítványaival a kapcsolatot, na-
gyon jó memóriával rendelkezett. 
Sok tanítványának tudta, hogy mi-
kor van a születésnapja, névnapja, 
minden esküvőre külön gratuláci-
ót írt.

Nagyon szerettek itt élni Nyírtele-
ken, nagy közéleti életet éltek, meg-
adatott nekünk az az ajándék, hogy 
barátaink lehettek. Miután a férjét 
kinevezték főállatorvossá, valamint 
a gyerekek iskoláztatása miatt Nyír-
egyházára költöztek, ott a Vécsey 
iskolában tanított tovább. Ebből az 
iskolából vonult nyugdíjba. A férje 
időközbeni halála sajnos nagyon 
megviselte.

Élete vége felé Sóstóhegyről Bu-
dapestre költözött, hogy a gyerme-
keihez közelebb legyen. A nyírteleki 
gyökereit mindvégig megőrizte, hiá-
ba több ideig tanított Nyíregyházán, 
a kötődése Nyírtelekhez haláláig 
megmaradt. Úgy rendelkezett, hogy 
Nyíregyházán és ne Budapesten he-
lyezzék örök nyugalomba, közel ma-
radjon tanítványaihoz, barátaihoz és 
kollégáihoz.

Lejegyezte Kis László

Távozott a földi életből 
mindenki Marika nénije

Dumaszínház

Elismerő oklevél

Szerelmük jelképe

n Újra láthattuk a Dumaszínház 
színvonalas műsorát a Királytelek 
Vigadóban. Rengeteg vendég jött el, 
így ismét telt ház előtt szórták po-
énjaikat a humoristák. Az előadók 
egymást váltották a színpadon, a 
hangulat fergeteges volt. Betekin-
tést nyerhettünk a gyerekvárás és 
gyereknevelés rejtelmeibe, amit a 

két friss apuka Kiss Ádám és Beliczai 
Balázs osztott meg velünk. Nevet-
hettünk még Szobácsi Gergő és Elek 
Péter viccein, amint párkapcsolatuk 
nehézségeit ecsetelték. Szem nem 
maradt szárazon a nevetéstől, mert 
mindenki megtalálta a neki fekvő 
témát. Aki eljött, ismét kapott egy jó 
estét a Dumaszínház tagjaitól!

n Április 14-én a Szabolcs megyei 
polgárőr szövetség évzáró közgyű-
lést tartott, amelyen Hajas István, 
nyírteleki lovas polgárőrünk, a 
polgárőr mozgalomban nyújtott 
teljesitményéért kapott kitüntető 
elismerést az OPSZ elnökhelyettes 
asszonytól. Köszönet a munkádért 
Pisti! Tódik Gábor

n Május 3-án második alkalom-
mal díszítettük fel a szerelme-
sek májusfáját a Közösségi Ház 
előtt, amire a párok feltűzték 
szerelmük jelképét, a szalagot. 
Majd a Guzsalyas Néptánc- és 

Hagyományőrző Egyesület 
színvonalas műsorát nézhet-
tük meg. Ezúton is köszönjük 
nekik, hogy rendezvényeinket 
szebbé varázsolják! 

M. M.
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n Számos helyről lehet hallani, 
leírják, elmondják, hogy milyen 
nehéz a civil szervezetek élete. Ez 
valóban így is van. Sok helyen hal-
lom magam is, hogy igyekeznek 
civil szervezeteket szembe fordí-
tani a települések vezetésével, ve-
zetőivel. Valóban vannak olyanok, 
akik ilyen szervezetek bőrébe búj-
va igyekeznek érvényre juttatni 
egyéni érdekeiket.

Örülök, hogy én nem ilyen te-
lepülésen élek. Nálunk mindenki 
azon dolgozik, hogy hogyan tud 
segíteni, hogyan tud együtt dol-

gozni az önkormányzattal vagy ép-
pen más civil szervezettel. Minden 
évben eljön az a kellemes pillanat a 
képviselő-testület és a polgármes-
ter életében, hogy ezt honorálja is 
ezeknek az egyesületeknek. Ezen 
együttműködési megállapodások 
aláírására az éves tavaszi civil fó-
rumon szokott sor kerülni. 

Azonban azt megállapíthatjuk, 
hogy bármennyi támogatást is 
adunk, a „civilek” mindig többet 
és többet tesznek le az asztalra. 
Teszik ezt önzetlenül, színesítve 
ezzel a város életét, mindennapja-

it. A település vezetőjeként szeret-
ném megköszönni mindenkinek a 
munkáját, és itt nemcsak a támo-
gatott szervezetekre gondolok, ha-
nem azokra is akik támogatást sem 
kérnek és mégis végzik önzetlenül 
dolgukat. Követendő példa ez. 
Nem kérnek és nem követelőznek, 
hanem legjobb tudásuk szerint 
segítik a településen élők minden-
napjait. 

Mi nem harcolunk a civilekkel, 
hanem ahol tudjuk támogatjuk 
Őket, és örülök, hogy Ők is viszont 
támogatják Nyírtelek Város Ön-

kormányzatának munkáját. Kö-
szönöm, hogy közösen tehetjük 
jobb hellyé városunkat! 
 Szekeres József

 Polgármester asztala

Tavaszi civil fórum

Önkormányzat

 Önkormányzati hírek

n A képviselő-testület ebben a 
hónapban április 17-én ülésezett. 

Megtárgyalta a testület a 
Nyíregyházi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség és a Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámo-
lóját. A meghívott vendégként 
jelen lévő Gerebenics Károly al-
ezredes, a nyíregyházi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség vezetőjé-
nek szóbeli kiegészítése alapján 
elmondható, hogy jellemző ten-
dencia településünkön is a kár-
esetek számának növekedése. A 
tavalyi évi száraz, nyári időszak 
a szabadtéri tűzesetek előfordu-
lásának kedvezett, a lakástüzek 
száma állandónak mondható. 
Tájékoztatta a képviselő-testüle-
tet arról, hogy a 38-as számú út a 
balesetek tekintetében veszélyes 
területnek számít. Ipar-biztonsá-

gi szempontból városunkban to-
vábbra sincs veszélyes anyaggal 
foglalkozó üzem, és folyamatosan 
ellenőrzésre kerülnek a veszélyes 
anyagot szállító járművek. 

Településképi Rendelet meg-
tárgyalására került sor. A ren-
delettervezet tartalmazza a te-
lepülés építészeti arculatának 
szabályozását, a helyi értékvé-
delemre vonatkozó előírásokat, 
a reklámhordozókra vonatkozó 
követelményeket, továbbá a hír-
közlési elemek elhelyezésére vo-
natkozó szabályokat. Az apróbb 
módosításokkal jóváhagyott 
tervezet – a vélemények kikéré-
se érdekében – az illetékes szak-
igazgatási szervek részére kerül 
továbbításra. 

Ezen az ülésen módosításra ke-
rült a Nyírteleki Kastélykert Óvo-
da és Bölcsőde Alapító Okirata.

Nyírtelek város közigazgatási 
területén 2005 óta négy védőnői 
körzet működik. Az azóta eltelt 
időben megfigyelhető volt, hogy 
folyamatosan csökkent a védőnői 
ellátotti létszám, ami a finanszíro-
zás csökkenésével jár, amely arra 
készteti Nyírtelek Város Önkor-
mányzatát, hogy racionalizálja a 
védőnői egészségügyi alapellá-
tás területi beosztását. A terve-
zett átalakítás nem jár védőnői 
munkaviszony megszűnésével. 
A Nyírteleki Szociális Szolgáltató 
Központ intézménye alá rendelt 
védőnői szolgálattal egyeztetve 
a kialakítandó védőnői körzetek 
tervezete megtárgyalásra és elfo-
gadásra került.

Döntés született arról, hogy a 
helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartá-
sért felelős miniszter által meg-

hirdetett „Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című pályázati 
kiírásra pályázatot kíván benyúj-
tani a Nyírtelek, Bem apó utca 
burkolatának felújítására. A pe-
dagógusok előmeneteli rendsze-
réről és a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézmé-
nyekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) számú 
Korm. rendelet alapján elkészült 
a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetői állás-
helyének pályázati kiírása.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olva-
sókat, hogy a képviselő-testüle-
ti ülésről készült jegyzőkönyv 
munkaidőben a Nyírteleki Vá-
rosi könyvtárában (Nyírtelek, 
Petőfi Sándor u. 42.) megtekint-
hető, illetve megtalálható az ön-
kormányzat honlapján – www.
nyirtelek.hu – is.

Dr. Bartovics Norbert, 
jegyző

Új védőnői körzetek

Fo
tó

: S
za

bo
lc

si 
Ka

ta

Változás a kerékpárúttal 
kapcsolatos feladatok ellátásában

Megbízólevél

n A Rakamaz-Nyírtelek, illetve Nyír-
telek-Nyíregyháza közötti kerékpárút 
Nyírtelek lakott területen kívüli sza-
kaszainak közútkezelői, fenntartási, 
fejlesztési és üzemeltetési felada-
tait – amely magában foglalja az út 
gazmentesítését, csúszásmente-
sítését, téli hó- és jégmentesítését 
– 2018. április 9. napjától a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tör-
vényben meghatározottak szerint 
megkötött megállapodás alapján a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el.

dr. Bartovics Norbert
jegyző

n Átvették megbízólevelüket 
Nyíregyháza országgyűlési kép-
viselői: dr. Szabó Tünde és dr. 
Vinnai Győző.

– Az idei országgyűlési válasz-
táson Nyíregyháza választóke-
rületeiben is rekordszámú volt a 
részvétel. 

Mindketten hangsúlyozták: 
szívügyük a térség további fej-
lődésének elősegítése, az itt élők 
érdekeinek céltudatos képvisele-
te, ezt fogják tenni a parlament-
ben, meghálálva a választók bi-
zalmát, támogatását.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyhá-
za polgármestere erőt, kitartást 
és sikereket kívánt a képviselők-
nek az előttük álló munkákhoz.

PI
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SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG 02. számú egyéni választókerületi szavazás, Nyírtelek

Egyéni jelöltre leadott szavazatok száma

A pártlistára leadott szavazatok száma

001 szavazókört Petőfi u. 42. (Általános Iskola, Királytelek)
002 szavazókör Iskola u. 2. (Általános Iskola, Herman)
003 szavazókör Iskola u. 2. (Általános Iskola, Herman)
004 szavazókör Belegrád tanya (Óvoda)
005 szavazókör Petőfi u. 42. (Általános Iskola, Királytelek)
006 szavazókör Iskola u. (Kastélykert Óvoda és Bölcsőde)

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében 
szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma:
 001.sz.  002.sz. 003. sz. 004.sz. 005.sz. 006.sz.
 854  1 068 1 089  726  1 109  688

Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó-
polgárok száma:
 001.sz. 002.sz. 003.sz. 004.sz. 005.sz. 006.sz.
 564 709 653 361 615 520 
 (66.04%)  (66.39%)  (59.96%)  (49.72%)  (55.46%)  (75.58%)

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igény-
lő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok 
száma:
 001.sz.  002.sz. 003.sz. 004.sz. 005.sz. 006.sz.
 33 - - - - -

Egyéni jelöltre leadott érvénytelen szavazatok száma:
 001.sz.  002.sz. 003.sz. 004.sz. 005.sz. 006.sz.
 27 6 3 3 6 3

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:
 001.sz.  002.sz. 003.sz. 004.sz. 005.sz. 006.sz.
 540 703 651 357 603 517

A nemzetiségi listára leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
 001.sz.  002.sz. 003.sz. 004.sz. 005.sz. 006.sz.
 2 (ukrán) - - 1 (roma) 1 (ruszin) -

    001.sz.  002.sz.  003.sz.  004.sz.  005.sz.  006.sz.

 1. Dr. Helmeczy László DK 48   83 58 31 48 89
 2.  Dr. Vinnai Győző FIDESZ-KDNP 298  295  315 217 315 224
 3.  Szántó Gábor MOMENTUM 2   7  7  3 6  3
 4.  Dr. Fülöp Erik JOBBIK 182  289 236  88  209  180
 5.  Cselószki Tamás LMP 13  -  25  10  17  11
 6.  Treszkai Ildikó TENNI AKARÁS MOZGALOM  -  -  1  - -  -
 7.  Balog Evelin EMMO  -  -  -  1 -  -
 9.  Nagy József IMA  -  1  -  - -  -
 10.  Kóka Gábor EU.ROM  -  -  -  2  -  -
 12.  Farkas István MCP  -  -  2  2 -  -
 13.  Mészáros Ferenc Független jelölt   -  5  2  -  4  3
 14.  Nagy Tibor MIÉP  -  -  1   2 5  3
 15.  Rozsnyai Róbert SEM  -  -  2  - 2  1
 16.  Kalderál Cintia OCP  -  -  -  1 -  -
 18.  Ördög Panna ÖSSZEFOGÁS PÁRT  -  -  -  - 1  -
 19.  Doka Jánosné REND PÁRT   -  1  1  - 1  -
 20.  Tolnai Tibor A HAZA PÁRTJA  -  1  -  1 -  -
 21.  Tóth Albert János KÖZÖS NEVEZŐ  -  1  -  - 1  3

    001.sz.  002.sz.  003.sz.  004.sz.  005.sz.  006.sz.

 1. SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  -  1 1  1  2  -
 2.  MOMENTUM MOZGALOM   6  22  8  4  15  2
 3. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ   18   58  27  16  36 41
 4.  SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT   -  1 1  -  -  -
 5.  KÖZÖS NEVEZŐ 2018    -  2 1  -  -  3
 7.  ÖSSZEFOGÁS PÁRT    -  1 -  -  -  1
 8.  MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT  6   6 6   2  6 10
 9.  MSZP-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT   56  82  54  31  37 83
 10.  IRÁNYTŰ PÁRT    -  -  1  1  1  -
 11. MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA  -  1 2  1  2  2
 12.  MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT  -  - 2  1  -  -
 13.  FIDESZ-KDNP   290   287  300  219  313  214
 15.  JOBBIK    135  208  204  67   168  129
 16.  MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA  -  - 1  -  -  -
 17.  MAGYAR MUNKÁSPÁRT    -  4 2  1  2  -
 18.  GYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA  -  2 -  -  1  -
 19.  CSALÁDOK PÁRTJA    -  - -  2  1  1
 20.  LEHET MÁS A POLITIKA   29  28  39  9  18 31
 21.  TENNI AKARÁS MOZGALOM  -  - -  1  1  -
 22.  REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT  -  - 2  -  -  -
 23.  KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT  - - -  1  -  -
(Forrás: Nemzeti Választási Iroda honlapja)
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Varjúlaposon emlékeztünk 
a holokauszt áldozataira áp-
rilis 16-án. A koszorúzást, a 
Nyíregyházi Zsidó Hitközség 
képviseletében megtisztelte 
jelenlétével Asztalos Károly 
rabbi, Färber György elnök 
úr, Gara István kántor, Glück 
Gábor és György Miklós.  

n A megható szertartáson Gara Ist-
ván kántor énekelt, és Glück Gábor 
idézte fel a holokauszt szörnyűsé-
geit. „Emlékezni jöttünk e helyre. 
Emlékezni 1944 vészterhes nap-
jaira, amikor a vak gyűlölet elin-
dította a pusztulás útján a magyar 
zsidók százezreit. A halálba vezető 
út egyik állomása Varjúlapos volt.A 
Nyíregyháza környéki települések 
zsidóit, a csecsemőtől az aggastyá-
nig, április 16-án szedték össze, és 
vitték őket a nyíregyházi gettóba. E 
napon nyíregyházi zsidó férfiakat, 
és családokat is vittek Varjúlaposra. 
A varjúlaposi táborban a csendőri 
brutalitás több ember életét köve-
telte. Voltak, akiket a kétségbeesés 
öngyilkosságba kergetett.  

Nem lehetett megakadályozni
A halottakat a helyi temetőben 
földelték el. 1946-ban exhumálták 
őket, és a nyíregyházi Kótaji úti 
zsidó temetőben találtak végső 
nyugalomra. A hadrafogható férfi-
ak többsége munkaszolgálatot tel-
jesített. Míg ők a frontokon a hazát 
védték, fegyvertelenül a harcme-
zőn, lövészárkot ástak, fedezéket 
építettek, aknát szedtek, sebesült 
honvédeket mentettek ki a senki 
földjéről, addig az otthon maradt 
gyermekeiket, asszonyaikat, szü-
leiket a hatalom kiszolgáltatta a 

gyilkosoknak. Nem feledkezhe-
tünk meg azokról, akik emberek 
maradtak az embertelenségben. 
Nevüket az emlékükre ültetett fák 
őrzik a jeruzsálemi Jad Vasem in-
tézet emlékparkjában. Én most két 
nevet említenék: Reviczky Imre al-
ezredesnek sok munkaszolgálatos 
köszönheti az életét. Nem messze 
innen, Fejér Andor, Tokaj Járás 
főszolgabírája, miután már semmit 
nem tehetett a zsidók érdekében, 
elhurcolásukat megakadályozni 
már nem tudta, április tizenötödi-
kén lemondott hivataláról. Nem 
adta nevét a gyalázathoz. 

Sokat szenvedtek
A nyíregyházi gettót május első 
napjaiban ürítették ki, a foglyo-
kat gyűjtőtáborokba hurcolták. 
Voltak, akik megsiratták őket, de 
olyanok is, akik a Korona Szálló-
ban hangos zeneszóval ünnepel-
ték az eseményt. Nyíregyházi Pál 
polgármester hálát adott Istennek 
az első zsidómentes vasárnapon. 
A varjúlaposi tábor foglyait május 
másodikán Nyírjestanyára vitték. 
Az első transzport május tizenne-
gyedikén indult Auschwitz felé, 
ahonnan csak nagyon kevesen 
tértek vissza.Nekünk, a jelenben 
élőknek, az a dolgunk, hogy em-
lékezzünk, és csekély eszközeink-
kel azon dolgozzunk, hogy ilyen 
borzalmakat többé senki ellen ne 
lehessen elkövetni.”

Hanuszik Sándorné előadásában 
meghallgattuk Radnóti Miklós Tö-
redék című versét. Végül Asztalos 
Károly rabbi osztotta meg velünk 
gondolatait. „Április 16-a a magyar-
országi holokauszt emléknapja. Az 
emlékezés a zsidó identitás alap-

ja, örökségünk részévé vált. Azért 
vagyunk itt, hogy emlékezzünk 
népünk mártíromságára, szörnyű 
halálukra! A boldog ember nem 
mélyed el az élet és a lélek prob-
lémáiban. A boldog ember ritkán 
keresi Istenét. A szenvedő ember 
akaratlanul is megtanul imádkozni. 
A holokauszt borzalmai túlmennek 
minden szenvedésen. A szenvedő 
nem éli túl a szenvedést. 

Aki okulhat, az az okozója. A vá-
rosba, ahonnan elhurcoltak 1000 
embert, nem jött vissza, csak száz, 
a városba, ahonnan elhurcoltak 100 
embert, nem jött vissza csak 10. Mi 
itt és most nem a bűn mibenlétét, 
hollétét és nem a bűnösöket ke-
ressük. Halottakra emlékezünk. A 
miértre adekvát választ senki nem 
tud adni, értelmes választ még ke-
vésbé. A holokausztot nem mi akar-
tuk. Nem a zsidók voltak hibásak az 
ellenük elkövetett cselekmények 
előidézésében, bekövetkezésé-
ben, végrehajtásában. A közösség 
vigasztalása, hogy Auschwitz má-
sodik kinyilatkoztatássá vált. Az 
egyén vigasztalása az idő. Bennünk 
bosszúvágy egy csepp sincs, csak 
mérhetetlen fájdalom. Szép lassan 
múlnak az évek, a nevek és a múlt 
hibái elfelejtődnek. Legyen békes-
sége Izraelnek! Legyen békessége 
ennek az országnak!”

Koszorúzás
Az ünnepség zárásaként az emléke-
zők elhelyezték a kegyelet virágait 
az emlékmű előtt. Szekeres József 
polgármester úr, Dr. Vinnai Győző 
országgyűlési képviselő úr és Dr. 
Bartovics Norbert jegyző úr helyez-
ték el Nyírtelek Város Önkormány-
zatának koszorúját.A Nyíregyházi 

Zsidó Hitközség képviseletében Asz-
talos Károly rabbi, Färber György el-
nök úr, Gara István kántor, Glück Gá-
bor és György Miklós koszorúzott.A 
Nyíregyházi Járási Hivatal koszorú-
ját Dr. Galambos Ildikó hivatalveze-
tő asszony helyezte el.A HM Arzenal 
Zrt. képviseletében Petrománné Lip-
csei Szilvia és Lengyel Zoltán műsza-
ki igazgatóhelyettes úr koszorúzott. 
A Magyar Honvédség Anyagellátó 
Raktárbázis Bázisparancsnokság 
Nyírtelek alakulatának képviseleté-
ben Greksza János kommunikációs 
altiszt koszorúzott. 

Nyírtelek város intézményei-
nek nevében a koszorút a Szent 
Anna Katolikus Általános Iskola 
intézményvezető-helyettese Nagy 
Gábor, a Nyírteleki Kastélykert 
Óvoda és Bölcsőde óvodaveze-
tője Czipó Józsefné, a Nyírtele-
ki Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezetője Pál Istvánné 
helyezte el.A Nyírteleki Polgárőr 
Egyesület képviseletében Tódik 
Gábor koszorúzott. A Varjúlaposi 
Polgárőr Egyesület képviseletében 
az emlékezés virágait Drabancz Jó-
zsef és Barna János helyezte el.A 
Nyírségi Életút Egyesület koszorú-
ját Szlovenszki Lászlóné helyezte 
el.A Nyírfa Nyugdíjas Egyesület 
képviseletében Mokánszki Béláné 
és Cserfalvy Lászlóné koszorúzott. 
Az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesü-
let koszorúját Kerbel Imréné és 
Zelerik József helyezte el. Az Ösz-
szefogás Nyírtelekért Egyesület 
képviseletében Magyar László és 
Krajnyák Sándor koszorúzott. Is-
mét sokan gyűltünk össze ezen 
a napon, hogy emlékezzünk a 
holokauszt áldozataira.

Máté Melinda

A holokauszt áldozataira emlékeztünk
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Lángba borult
Közvilágítás hibával 
kapcsolatos bejelentésről

Parlagfű-mentesítés

Anyák napjára

 Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy településünkön a 
közvilágítás aktív elemek 
karbantartásáról (hibás 
lámpatestek kijavításáról) 
a Fényhozam Közvilágítás 
üzemeltető és Karbantar-
tó Kft. gondoskodik.

n Amennyiben hibát szeretné-
nek bejelenteni, úgy az alábbi 
lehetőségek állnak rendelkezé-
sükre a már megszokott módon 
önkormányzatunknál:

Nyírtelek Város Önkormány-
zata 4461 Nyírtelek, Petőfi 
Sándor út 28. sz. Telefonszám:  
06-42-210-500

Amennyiben közvetlen a kar-
bantartó társaságnak szeretnék 
az egyedi hibát jelezni, úgy az 
alábbi lehetőségek bármelyi-
kén megtehetik azokat: E-mail: 
hibabeielentes@fenvhozam.hu. 
Tel: +36-70-930-2402

Kérjük bejelentésükben, mely 
az egyedi hibacímekre vonatko-

zik, a település nevének megadá-
sa mellett, pontos utca, házszám 
vagy esetlegesen oszlopszám 
megjelölésével közöljék. Javítá-
si határidő: főútvonal átkelési 
szakasza bejelentéstől számított 
6 munkanap, mellékútvonal 
átkelési szakasza, bejelentéstől 
számított 10 munkanap.

Amennyiben szakaszhiba van 
a településen (teljes utcában 
vagy körzetben nem működik 
a közvilágítási lámpatest), úgy 
pontos utcák megjelölésével 
kérjük ezen hibák bejelentését 
a 06-80-210-310-es telefonszám-
ra szíveskedjenek bejelenteni. 
Javítási határidő: a szakaszhiba 
javítási határideje, bejelentés-
től számított 48 óra, kivéve, 
ha valamilyen külső előre nem 
látható tényező az befolyásol-
ja, (vis maior helyzet áll elő) és 
ezzel együtt késlelteti a hiba el-
hárításának ütemét. Köszönjük 
együttműködésüket.

Dr. Bartovics Norbert

n Lángba borult egy negyven 
négyzetméteres vályogfalazatú 
lakóház hétfőn délután a Nyír-
telekhez tartozó Görögszálláson. 
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók 
négy vízsugárral és kéziszer-
számok segítségével oltották el a 
lángokat. Az épületből két darab 
11,5 kilogrammos PB gázpalackot 
a tűzoltók kihoztak, amelyeket 

hőhatás ért, ezért azokat vissza-
hűtötték. Személyi sérülés nem 
történt, az ott élők rokonokhoz 
költöztek. A család szívesen és 
köszönettel veszi az adományo-
kat és felajánlásokat (További ké-
pek és videó a Médiaszerveren.)

Dóka Imre 
tű. főhadnagy

megyei szóvivő

Nébih: a gazdák minél 
előbb kezdjék el a parlagfű-
mentesítést.

n A hatékony parlagfű-mentesítés 
érdekében a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
azt javasolja a földhasználóknak, 
hogy minél előbb kezdjék el a 
növényvédőszeres védekezést. 
Kiemelték, az a gazda, aki júni-
us 30-ig elmulasztja az ingatlana 
parlagfű-mentesítését, július 1-jét 
követően bírságolható. 

A közlemény szerint a hivatal 
azért most javasolja a parlagfű-
mentesítési munkák megkezdését, 

mert a csíranövények fejlettsége 
még nem túl változatos, többnyire 
sziklevelestől 2 leveles állapotig 
terjed, a növény ebben a fejlődési 
szakaszban a legérzékenyebb. 

A parlagfű elleni hatékony 
gyomirtási technológiák kiválasz-
tásában a Magyar Növényvédő 
Mérnöki és Növényorvosi Kamara 
szakemberei nyújtanak segítséget 
– közölték. A mezőgazdaságilag 
nem művelt területeken a parlagfű 
visszaszorítására a rendszeres ka-
szálás, évente legalább 3 alkalom-
mal, a megfelelő módszer – olvas-
ható a Nébih közleményében.

KM

Elmúlt a tél, itt a tavasz, kinyílott a sok virág,
hálás szívvel köszöntünk fel minden mamát, anyukát!
Egy szál virág, hálás szívünk köszönetét nyújtja át, 
Ó Istenem, éltesd soká minden édesanyukát!

Nagymamámnak
Az én drága nagymamám a legjobb a világon,
hogy két karjával átöleljen én már alig várom!
Megszülte és felnevelte anyukámat nékem,
azt kívánom boldog legyen és sokáig éljen!

Keresztanyámnak
Anyukám után következik keresztanyám,
amióta megszülettem Ő is sokat vigyázott rám!
Szeretem Őt, köszöntöm Őt anyák napjára,
kicsi szívem, s egy szál virág adja ezt tudtára!

Kelemen
Mihályné
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n A Magyar MediBall Egyesületet 
felkértük a tavaszköszöntő sportna-
pi programok lebonyolítására, mely 
Görögszálláson került megrende-
zésre április 21-én. Az itt megje-
lentek rövid bemutatkozásuk után 
elkezdték a bemelegítő tornát. A 
gyakorlatban résztvevők segédesz-
közként kézi súlyzós vizet használ-
tak, melyet a bemelegítés végén a 
sportolók megkaptak ajándékba. A 
jelenlévők hat pályán próbálhatták 
ki ügyességüket, ahol minden ál-
lomáson beérkezésük után aláírást 
kaptak. 

Az állomások a következők voltak: 
kézi súlyzós gimnasztika, flexi-bar 
rezgőbotos torna, ugráló kötelezés, 
célbadobás, MediBall 1-2. A gyakorla-
tok elvégeztével, aki minden pályát 
végig járt, jutalom ajándékban része-

sült. A gyerekeknek ugráló várral és 
körhintával kedveskedtünk. A sport-
napon megközelítőleg 100 fő vett 
részt. Frissítésül ásványvízzel, müzli 
szelettel, almával és teasütemény-
nyel kínáltuk a kedves vendégeket. 
A felnőttek és a gyerekek egyaránt 
lelkesen tornáztak, vetélkedtek. Re-
mek hanghangulatban zajlódott le a 
rendezvény.

Szlovenszki Lászlóné

Tavaszköszöntő 
sportnap 
Görögszálláson
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Napjainkban a társadalom 
elöregedése, az idősebb 
generációk népességen belüli 
folyamatosan növekvő aránya 
jellemzi az európai országok 
döntő többségét. 

n A várható életkor hosszabbodá-
sával egyre több időset kell egyre 
kisebb számú fiatalnak eltartania, s 
így a társadalombiztosítási rendsze-
rek fenntarthatósága mindinkább 
kérdésessé válik. Az Európai Unió 
kiemelt prioritásnak tekinti az idő-
sebb korosztályok foglalkoztatottsá-
gának növelését, s próbál olyan ösz-
tönző rendszert kidolgozni, amely 
érdekeltté teheti az idősebbeket 
munkaerőpiaci aktivitásuk minél to-
vábbi megőrzésében. 

A nyugdíjba vonulás okának és 
szándékának jobb megismerését 
az teszi számunkra különösen idő-
szerűvé, hogy Magyarországon az 
idősebb generációk foglalkoztatását 
döntően befolyásoló nyugdíjrend-
szer évtizedek óta tartó folyamatos 
átalakítása pár évvel ezelőtt lépett 
egy újabb szakaszba.

Kilátástalan küzdelem
A korengedményes nyugdíjazás 
korábbi lehetőségei napjainkra gya-
korlatilag megszűntek, viszont a nők 
esetében új és hatását tekintve még 
nem ismert korkedvezményes forma 
lépett be a rendszerbe. A nyugdíjba 
vonulás „késleltetésének” megíté-
lése ellentmondásos. Az idősebb 
generációk benntartása a munkaerő-
piacon csökkentheti ugyan a nyug-
díjalapokra nehezedő pénzügyi nyo-
mást, viszont a gazdasági stagnálás 
körülményei között jelentős mérték-
ben gátolhatja a fiatalok munkához 
jutását, így azt is, hogy ők járulékbe-
fizetővé váljanak. 

A nyugdíjkorhatárhoz közelítő, 
vagy azt éppen elérő korosztályok rá-
adásul igen nagy létszámúak (az ún. 
Ratkó-generáció), ami még inkább 
nehezíti azt, hogy a fenti kérdést 

egyértelműen meg tudjuk válaszol-
ni. Növelheti a társadalmi feszültsé-
get az is, hogy az egyre idősebb, de a 
rájuk irányadó öregséginyugdíj-kor-
határt még el nem ért állásvesztők – 
éppen életkoruk miatt – az átlagosnál 
jóval nehezebben vagy egyáltalán 
nem tudnak újra munkához jutni. A 
munka nélkül töltött évek nemcsak 
a mindennapi megélhetésért való 
kilátástalan küzdelmet jelentik, de 
egyben negatívan hatnak a majdani 
nyugdíj összegére is, illetve a kieső 
évek miatt a nyugdíjba vonulás lehe-
tősége is egyre későbbre tolódhat.

Az idősebb generációk  
munkaerő-piaci jelenléte
Az 1980-as évek végéig a munkavál-
lalási korúak magas foglalkoztatási 
aránya mellett ugyan a nyugdíjkor-
határ relatíve alacsony volt (55 év 
a nőknél és 60 év a férfiaknál), de 
közel félmillióra volt tehető azok 
száma, akik nyugdíjuk folyósítása 
mellett még dolgoztak. Az 1990-es 
évek elején a gazdasági-társadalmi 
struktúra átalakulása ezt a helyzetet 
gyökeresen megváltoztatta.

A foglalkoztatási ráta drámaian 
csökkent, miközben az oktatás és 
a társadalmi ellátórendszer kapui 
szélesre tárultak. A munkaerőpiac 
szűkülésével a nyugdíj melletti fog-

lalkoztatás viszont a korábbi töredé-
kére zsugorodott.

A gazdaság lassú konszolidálódá-
sa az 1990-es évek végéig alig hozott 
változást az idősebb korosztályok 
foglalkoztatásában. Ezt követően 
az öregséginyugdíj-korhatár emelé-
se és a rokkantosítási feltételeknek 
történő megfelelés szigorúbb szá-
monkérése növelte az 55 éven felüli 
korosztályok munkaerő-piaci jelen-
létét. A növekedés a nők esetében 
volt jelentősebb, ugyanis az ő nyug-
díjkorhatáruk 7, míg a férfiaké „csak” 
2 évvel nőtt. 

2010-ben a nyugdíjkorhatár 62 
évről egységesen 65 évre változott. 
2011-ben kormányzati szinten meg-
fogalmazták azt a célt is, hogy min-
denki a rá irányadó öregséginyug-
díj-korhatárig dolgozzon, ezért a 
korbetöltés előtti nyugdíjba vonulás 
lehetőségét korlátozó intézkedések 
léptek életbe. Egyidejűleg egy, ezzel 
éppen ellentétes hatású, szabályozás 
lehetővé tette a nők számára, hogy 
40 év szolgálati idő megléte esetén 
kérjék a nyugdíjazásukat.

A demográfia indokolja
Azt, hogy az idősebb korosztá-
lyok aktivitásának növelése (pon-
tosabban nyugdíjba vonulásának 
minél későbbi időpontra történő 

kitolása) miért éppen most vált 
sürgetővé, a demográfiai trend in-
dokolja. A nyugdíjalap legfőbb be-
fizetőjének számító 25–54 évesek 
létszáma folyamatosan csökken, 
míg az 55 éven felülieké nő. Mivel 
a 65 évesnél idősebbekre koruk, 
egészségi állapotuk miatt a mun-
kaerőpiac nem igen számíthat, 
ezért a cél az 55–64 éves korosztály 
foglalkoztathatóságának további 
növelése, összekapcsolva azzal, 
hogy az ennél fiatalabbak közül a 
lehető legkevesebben vegyenek 
csak igénybe nyugdíjat vagy nyug-
díjszerű ellátást. Az utóbbi két év-
tized intézkedései lényegében e 
kettős célt szolgálták. 

Nyilvánvaló, hogy az életkorral az 
egészségügyi problémák előfordulá-
sának gyakorisága, illetve súlyossága 
egyenes arányban nő. Feltételezhető 
azonban az is, hogy a rokkantosítás, 
legalábbis az esetek egy részében a 
kedvezőtlen munkaerő-piaci hely-
zetből való menekülést jelenti. A tíz 
évvel korábbihoz képest relatíve ma-
gas a munkanélküliek aránya. 

A 60–64 évesek közül a „való-
di” (tehát nem a nyugdíj mellett) 
foglalkoztatottak aránya jelenleg 
mindössze 6,2%, munkanélküli 
lényegében nincs, 90%-a nyugdíj-
ban részesül, míg csaknem 3%-a az 
egyéb (nyugdíjban valamilyen ok-
ból nem részesülő) inaktív. A nyug-
díjasok döntő többsége 3 évnél is 
régebben volt utoljára foglalkozta-
tott, ami esetükben a munkaválla-
lói készségek végleges elvesztését 
valószínűsíti.

Kovács László

Nyugdíjasként 
a munkaerőpiacon

Kovács 
László 
okleveles 
közgazdász  
rovata Gazdaság

A bűbanda két tagját 
Nyírteleken fogták el, majd 
előzetes letartóztatásukat is 
elrendelte a bíróság.

n Bűnszervezetben elkövetett üz-
letszerű kerítés és más bűncselek-
mények megalapozott gyanúja mi-
att folytat nyomozást a Készenléti 
Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 
(KR NNI) R. János és társai ellen. A 
nyomozás adatai szerint a 47 éves 
férfi bűntársával, a 41 éves M. Ibo-
lyával 2017 júliusától szervezte és 
irányította magyar állampolgárságú 
nők Svájcba történő utaztatását, aki-
ket ott prostituáltként dolgoztattak. 
A bűnszervezet tagjai szerezték a 
kuncsaftokat és ők végezték a lányok 
ügyfelekhez kiszállítását is. A meg-
keresett pénz nagy részét a bűnözői 
csoport elvette a prostituáltaktól és 
a bevételből tartották el magukat – 
közölte az ORFK a honlapján.

A KR NNI az ügyben széleskö-
rű együttműködést folytatott – az 

Europol és az Eurojust közvetítésé-
vel – a Bern Kantoni Rendőrséggel. 
Ennek eredményeképpen a nyomo-
zók április 17-én több magyarországi 
helyszínen tartottak összehangolt 
akciót. Nyírteleken elfogták R. Já-
nost és M. Ibolyát, Táton pedig a 32 
éves V. Gergőt, aki a lányok külföldre 
fuvarozását végezte.

A KR NNI munkatársai az elfo-
gott személyeket gyanúsítottként 
hallgatták ki, majd R. Jánost és M. 
Ibolyát bűnügyi őrizetbe vették és 
előterjesztést tettek előzetes letar-
tóztatásuk indítványozására, ame-
lyet a bíróság elrendelt. V. Gergő a 
nyomozás során szabadlábon vé-
dekezik – írja a police.hu – A Bern 
Kantoni Rendőrség két magyar és 
egy svájci állampolgárral szemben 
folytat büntetőeljárást, akiket már 
korábban őrizetbe vettek. A külföldi 
hatóságok két gyanúsítottat előzetes 
letartóztatásba helyeztek, egy sze-
mély ellen pedig lakhelyelhagyási 
tilalmat rendeltek el. KM

Svájcban futtattak prostikatÖsztöndíjra esélyes
Hat éremmel tért haza a 
magyar válogatott, bronz-
érmet nyert – többek között 
– Dr. Czakó Tibor fia, Czakó 
Áron, a Nyíregyházi Krúdy 
Gyula Gimnázium tanulója 
a kémiai diákolimpián. 

n Az 52. alkalommal, Minszk-
ben megrendezett versenyen 22 
országból 135 diák vett részt – 
írta közleményében Magyarfal-
vi Gábor, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem (ELTE) Kémiai 
Intézetének adjunktusa.

A Nemzetközi Mengyelejev Di-
ákolimpia a szovjet kémiaverse-
nyek utódja, de már nem csupán a 
volt Szovjetunió országai vesznek 
részt rajta. A verseny hírneve meg-
közelíti, nehézsége meghaladja a 
Nemzetközi Kémiai Diákolimpia 
szintjét. Időpontja a magyar csa-

pat felkészülési időszakára esik és 
remek erőpróba a diákoknak. A di-
ákolimpiák az egész világon nagy 
presztízsű versenyek, a résztve-
vők könnyen kapnak ösztöndíjat a 
világ bármelyik egyetemére.  KM

Czakó Áron
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TEHETSÉGEINK közös műsora
„Legyen a zene mindenkié!” 
- Kodály Zoltán idézete is azt 
sugallja, hogy a művészeti 
hangversenyeknek közösség- és 
közönségformáló ereje van. 

n Azt, hogy ez mennyire igaz, meg-
tapasztalhatták azok a zeneszerető 
emberek, akik 2018. április 6-án meg-
töltötték a nyíregyházi Szent Imre Ka-
tolikus Gimnázium impozáns méretű 
és szépségű kápolnáját. A nyírteleki 
Szent Anna Katolikus Általános Isko-
la, valamint a szlovákiai testvérváro-
sunk, Nagysáros Alapfokú Művészeti 
Iskolájának növendékei adtak sokszí-
nű koncertet. Fellépett a Guzsalyas 
Néptánc Egyesület gyermekcsoportja 
és Sógor Tamás vendégelőadó. Az 
eseményt megtisztelte jelenlétével 
Dr. Vinnai Győző országgyűlési kép-

viselő, valamint a két testvérváros, 
Nagysáros (Vel’ký Šariš) és Nyírtelek 
polgármestere, František Bartko és 
Szekeres József.

A műsort az alsó tagozat dráma 
szakkörösei kezdték, akik a közismert 
film, Legyetek jók, ha tudtok! népsze-
rű dalát adták elő a Képmás zenekar 
hangszeres kíséretében olasz nyelven. 
A lelkes, népes kórust Lakatos Marian-
na tanárnő készítette fel. 

Emlékezetes marad
Ezt követően váltogatva követték egy-
mást a szlovák és a nyírteleki diákok. A 
nagysárosi művészeti iskola igazgatója, 
Július Selčan 12 tehetséget állított szín-
padra. Játszottak szlovák népdalt szin-
tetizátoron és tangóharmonikán. Több 
színvonalasan előadott klasszikus zon-
goradarab mellett bizonyára emlékeze-
tes marad a Karib-tenger kalózai című 
filmzene virtuóz zongoraelőadása. 
Hallhattunk hegedű szólót és duettet, 
az amerikai dzsesszt idéző klarinét já-
tékot, csodálatos fuvola darabokat, me-
lyeket a Kassai Zenei Konzervatórium 
tanára, Peter Kaščák kísért zongorán.

A nyírteleki Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola felső tagozatos diákja-
it Barizs Tünde tanárnő készítette fel a 
színes előadásra. A haladó furulyások 
kamaracsoportja a Magyar Népmesék 

rajzfilmsorozat főcímdalát játszották. 
Az énekkar magyar népdalokból álló 
csokrot adott elő. Zenei aláfestéssel szé-
pen szólt az „Erdő, erdő, de magos”, az 
„Által mennék én a Tiszán”és a „Madár-
ka, madárka”, mely során szólót énekelt 
Büscsei Alexandra, Ádám Evelin. Czine 
Zsanett, Papp Leila, Vilecz Emese a „Po-
haras dallal” lepte meg a közönséget, 
ahol az ének, a taps és a poharak koppa-
nása különleges, egységes produkcióvá 
állt össze. Lónárt Barbara és Koleszár 
Ákos ének és gitár kettőse mindenki 
szívét megdobogtatta Leonard Cohen 
Halleluja című dalával. Szabolcsi Dániel 
egy mai romantikus művet játszott gyö-
nyörűen zongorán: Yiruma, River Flows 
In You darabját. Felkészítője Chrenkó 
István tanár úr volt.

Vastaps szólt
A Guzsalyas Néptánc Egyesület gyer-
mekcsoportja fergeteges hangulatot 
varázsolt a Bodrogközi verbunkkal, a 
Tirpák gólyás és a Sárközi ugrós tánc-
cal. A magyar népi tánc büszke elegan-
ciáját Oszlánszki Patrik táncpedagógus 
koreográfiái híven tükrözték.

A művészeti gála fényét a Nemzeti 
Tehetségpont különdíjával kitüntetett, 
nyírteleki születésű Sógor Tamás emel-
te tovább. Zongorajátékában Mozart, 

Chopin, Kodály és Bartók műveket 
hallhattunk.

A végén felcsattanó, percekig tartó 
vastaps szólt minden résztvevőnek és 
a felkészítő pedagógusoknak.

Hálával tartozunk a Szent Imre Gim-
názium vezetésének, Megyesi Mária 
igazgatónak, hogy technikai személy-
zettel együtt rendelkezésünkre bocsá-
totta a gyönyörű kápolnát és a hang-
versenyzongorát. Általános iskolánk 
intézményvezetője Horváth-Bócsi 
Irén, lelki vezetője Kiss Tibor atya, 
gazdasági vezetője Tarné Tóth Éva 
valamint Dr. Kerényi Attila háziorvos, 
önkormányzati képviselő a művészeti 
gála színvonalas megszervezésért és 
lebonyolításért érdemel köszönetet.

Barizs Tünde
tanárFo
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Gondolatok a művészeti gála kapcsán
„A zene lelki táplálék, és semmi 
mással nem pótolható.” – szól 
a közismert Kodály-mondás. 
Kevesebbet idézik azonban 
azt a gondolatot, amely ennek 
folytatásaként is értelmezhető: 
„Csak az a táplálék válik javára, 
melyet maga is kíván.” 

n A gálaműsor közben és azt követően 
a fellépő tehetséges diákokat hallgat-
va, látva, fogalmazódott meg bennem, 
hogy mennyire fontos a zene szeretete, 
művelése.

Jobb eredményt értek el
Ének-zene tanárként abszolút hiszek 
a Kodály-módszer csodáiban, hiszen 
az ének- és a hangszerjáték – a jel-
lemre gyakorolt jótékony hatásának 
köszönhetően – már az ókori iskolák-
ban is jelentős szerephez jutott. Az 
utóbbi évtizedek képességvizsgálatai, 
neuropszichológiai kutatásai pedig 
egyértelműen rámutattak a zenei kész-
ségek fontosságára, amelyek fejleszté-
se nem csupán a személyiség egészére, 
de más készségekre és képességekre is 
kedvezően hat. A zenei nevelés pozitív 
transzferhatásait számos kutatás bizo-
nyítja. 

2001 óta tanítok Nyírteleken magyar 
nyelv és irodalmat valamint ének-ze-
nét. Saját gyermekkori és pedagógusi 
tapasztalataim alapján a zenével foglal-
kozó gyermekek – a látszólagos nagyobb 
megterhelés ellenére is – a közismereti 
tárgyakban, illetve az egész általános 
képzésükben csaknem mindenben az 
átlagtól jobb eredményt érnek el. A 
zenei nevelés sokoldalúan fejleszti a 
gyermek képességeit, nemcsak közvet-
lenül a zenei természetűeket, vagyis a 
ritmuskészségét, a tiszta éneklés iránti 
készségét, hanem az egyéb képessé-
geket is: élesíti a memóriát, fejleszti a 
koncentrációs képességet. Azt is meg-
figyeltem, hogy a külön zenei fejlesz-
tésben részesülőknél a teljesítmény 
javulása számos zenén kívüli területen 
kimutatható. A zenei tempó- és dinami-
kai jelekre való figyelés csiszolja a fel-
fogó képességet, gazdagítja a gyermek 
fantáziáját. A gyors asszociálás és kon-
centrált figyelés fejleszti a matematikai 
készséget, és a zenei ritmus érzékelése 
segít a mozgás koordinációjában.

Közösségfejlesztő
A hangszertanulás és különösen a kó-
ruséletben való részvétel nagymérték-
ben közösségfejlesztő, azaz morálisan 
értékes tevékenységforma, s mint 
ilyen, az erkölcsi nevelés feladatköré-
hez kapcsolható. Az énekkar a szemé-
lyiség formálásának egyik legkiválóbb 
eszköze. A kóruséneklés olyan öröm-
forrás, amely közösséget hoz létre azok 
között, akik ketten v. hárman összejön-
nek és „összedalolnak” (Kodály 1964.). 
A kórusban az énekesek egyenrangúak, 
örülnek egymásnak, elfogadják és ki-
egészítik egymást, megélik az össze-
tartozást, a felelősséget. A kórusban 
mindenki annyit ér, amennyit a másik-

nak segíteni tud, vagyis egy szív-egy 
lélekké alakít. A kóruséneklés a zenei 
tevékenység csúcsa. Ilyenkor a gyere-
kek valami olyat hoznak együtt létre, 
amire egyedül nem képesek. 

Célt mutatott
A jó kórusmunka ugyanakkor fegyel-
mezettséget igényel, pontosságra szok-
tat, önfegyelemre, kitartásra nevel. A 
közös munka eredményeként átélt igazi 
élmények egy életen át elkísérnek ben-
nünket. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
a kórustagok mindig szórakoznak. Az 
éneklés munka is. De egyetemes emberi 
tapasztalat, hogy az igazi öröm mindig 
fáradságos munka – a magas színvonalú 
művészi tevékenység – eredménye.

Azt, hogy a zenei transzferhatások 
valóban működnek, legjobban a saját 
életemmel, pályámmal tudom bizonyí-
tani. Hátrányos helyzetű gyerekként 
nőttem fel, melyből kiutat, irányt a 
zene mutatott. Gyermekkorom óta éne-
kelek a Cantemus kórusban, játszom 
hangszereken. A kórus tagjaként szá-
mos országban jártam (Japántól- Finn-
országig), csodálatos akusztikájú hang-
versenytermekben, templomokban 
énekelhettem. Kitűnő zenészekkel, ze-
neszerző emberekkel ismerkedhettem 
meg, CD felvételeken vehettem részt.

Az énekkar mottója: „Egyesít minket, 
jellem és eszme, fel hát a tettre!”értéket, 
célt adott az életemre nézve. Ha nincs 
az énekkari közösség, -az érték az éle-
temben - egészen másként is alakulha-
tott volna a sorsom.

Minden gyerek tanuljon meg
Összegzésképpen: miért tartom annyi-
ra fontosnak, hogy minden gyermek 
zenét tanuljon?

– a zenetanulás során elért sikerél-
mény javítja a diákok az iskolához való 
viszonyát elősegítve általános tanul-
mányi érdeklődésüket, eredményeik 
javulását

– az egyéni hangszeres foglalkozá-
sok révén saját haladási tempóját kö-
vetve sikerélményhez juthat

– javítja a szülők és az iskola kapcso-
latát, ami elengedhetetlen a gyermek 
iskolai sikere érdekében

– a zene képességfejlesztő hatásai-
nak köszönhetően a képességbeli hát-
rányokkal induló gyermekek esélyeit 
javítja a felzárkózásra

– részesülnek a közösség általi neve-
lő hatásokból, melyek személyiségüket 
és szociális kompetenciáikat fejlesztik 

Barizs Tünde, 
tanár
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Összefogásból kitűnő!

Újabb matematikai sikerek
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2018. április 14-én, szombaton 
megrendezésre került a nyír-
teleki Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola I. jótékonysá-
gi bálja. 

n Nagy várakozással, hatalmas izga-
lommal kezdtünk a szervezési felada-
tokhoz a szülői munkaközösség tag-
jaival. Kiss Tibor atya, mint fővédnök 
neve garanciát nyújtott a bál színvo-
nalára. Köszönjük, hogy elvállalta ezt a 
felelősségteljes szerepet!

Az újjá alakult szülői munkaközössé-
get Majorosné Enikő és Márkos Melinda 
fogta össze. Példát mutattak az anyu-
kák-apukák összefogásból. Már az első 
lépésektől kezdve szépen megtervez-
tek mindent, a díszítéstől kezdve a ven-
dégfogadásig, s buli után a takarításig. 
Azok a szülők, akik nem tudtak eljönni, 
vagy a szervezési munkálatokban részt 
venni, süteményekkel s egyéb felaján-
lásokkal támogatták a rendezvényt. 
Mindenkit elismerés illet!

A dekoráció Nagy Edit szülő ötlete 
alapján került kivitelezésre a szorgos 

anyai kezek által – méltó hangulatot 
teremtve a bálhoz. A tavaszi színek har-
móniája fogadta a Királytelek Vigadóba 
belépőket. A helyszínt köszönjük Nyír-
telek város vezetésének!

Tovább emelte az este színvonalát a 
finom és bőséges vacsora, amelyet kö-
szönünk Fintor János vállalkozónak és 
Tódik Miklósnak.

A talpalávalót szintén szülők biztosí-
tották: a LÖKI DUÓ talán most debütált 
a Vigadó színpadán.

A nyitótánc hangulatában, színeiben 
teljesen összhangban volt a díszlettel: 
szemet és lelket gyönyörködtetve. 
Majd a kisdiákok s a Képmás Zenekar 
következett. A gyerekeket Lakatos Ma-
rianna tanárnő készítette fel gondos, 
lelkiismeretes munkával.

A bál célja: a Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola alsó tagozatán lévő 
ebédlő bútorzatának cseréje. A rendez-
vény bevételéből s a fenntartó által tett 
kiegészítésből 6 db 6 fős étkező garni-
túrát szeretnénk vásárolni. Ezzel biz-
tosítva lenne a bútorok felének cseréje 
egyelőre.

Fő támogatók: Kiss Tibor plébá-
nos, iskolalelkész, Dr. Vinnai Győző 
országgyűlési képviselő, Szekeres 
József Nyírtelek város polgármestere, 
Dr. Takács Anikó képviselő, házior-
vos, Dr. Kerényi Attila képviselő, há-
ziorvos, Dankó Mihály önkormányza-
ti képviselő, Nyír-Tel-Szol Nonprofit 
Kft. (Vigadó épülete és a terítők biz-
tosítása), Segítő Kéz 2003 Szociális 
Egyesület (tombola fődíj felajánlá-
sa), Fintor János, vállalkozó „Fincsi” 
húsbolt (vacsorához hurka/kolbász), 
Marika csemege (Bócsi János és fe-
lesége: ásványvíz biztosítása), Tóth 
Imre nyomdász (plakát, meghívók, 

belépőjegyek elkészítése), Löki Duó 
(zenekar és hangosítás).

Tombola felajánlások (a teljesség 
igénye nélkül): Nyírteleki Civil Cent-
rum, Szőlősi ABC, Szépítőkuckó Nyír-
telek, Máté Melinda, Közösségi Ház, 
Kristóf-Képes Dóra, Sárosi Miklósné, 
Hanyicska Éva és Valéria, Benő 
Lászlóné, Jedenákné Puluczkai Timea, 
Futurobi Játszóház, Tarné Tóth Éva 
gazdasági vezető. A Szent Anna Kato-
likus Általános Iskola pedagógusai és 
osztályközösségei.

A műsorban részt vettek: a nyírtele-
ki Szent Anna Katolikus Általános Isko-
la diákjai, a KÉPMÁS zenekar, Bíborka 
Művészeti Iskola növendékei.

A fődíjat Vajda Gábor Miklós és csa-
ládja vehette át.

Köszönjük mindazoknak, akik ve-
lünk töltötték az estét s jelenlétükkel, 
belépőjegy- és tombolavásárlással tá-

mogatták az iskolát. Valamint köszön-
jük azoknak is, akik támogatójeggyel 
segítették célunk megvalósulást.

A szülői munkaközösség részéről 
név szerint külön köszönet illeti lel-
kiismeretes munkájáért a következő 
szülőket: Nagy Edit, Majoros Attiláné, 
Majoros Zsoltné, Márkos Melinda, Be-
nőné Gabulya Brigitta, Várfalvi Gabri-
ella, Hajzer Lászlóné, Vajdáné Tomkó 
Tímea, Szalanics Róbertné, Czinéné 
Nagy Beáta, Jedenákné Puluczkai Tí-
mea, Tilki Henrietta, Szakosné Hajzer 
Tünde.

Köszönjük mindenkinek, aki az első 
„szentannás” bált jelenlétével megtisz-
telte s bármilyen formában segítette a 
jótékonysági cél megvalósulást!

Az SZMK, a diákok s pedagógusok 
nevében: 

Horváth-Bócsi Irén 
intézményvezető

Az AMV – Alapműveleti Ma-
tematika Versenyen immár 
hagyomány, hogy iskolánk 
legjobbjai is részt vesznek. 

n Ebben az évben 3 tanuló jutott be 
a megyei szintű döntőre. A megyei 
fordulót több helyszínen rendezik. 
Tanulóink a Móricz Zsigmond Álta-
lános Iskola Vécsey Károly Tagin-
tézményében írták a feladatsort. A 

verseny célja a tanulók számolási és 
kalkulációs képességének mérése 
és a tanulók tudásának összevetése. 
Nemcsak a logikus gondolkodást 
mérik, hanem a mindennapi élet-
ben gyakori kalkulációs és számoló-
képességet is. A feladatsorok nagy-
fokú koncentrálást, a megoldáshoz 
való legegyszerűbb út ismeretét 
kívánják, de a „szolgai” megoldás is 
célravezető lehet.

Iskolánk két tanulója kimagaslóan 
szerepelt a területi fordulóban.

I.helyezett lett a 7. évfolyamosok 
között Bondár Zsófia, és szintén I. 
helyezést ért el Szabolcsi Dániel a 8. 
évfolyamosok között.

Eredményeikhez szívből gratulá-
lunk!

Szabóné Lukács Éva
felkészítő tanár



11Nyírteleki ÚjságOktatás

A nyíregyházi mentőállomáson
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A Szent Anna Katolikus Ál-
talános Iskola néhány diákja 
a Jósa András Oktatókórház 
mentőállomásán járt 2018. 
04. 24-én. 

n Az országos elsősegélynyújtó ver-
seny 3. fordulójának egyik feladata 
az volt, hogy a versenyben résztve-

vő csapattagok látogassanak el egy 
mentőállomásra, majd próbáljanak 
ki az életmentéshez használt né-
hány eszközt. 

Kipróbálhatták
Az állomásvezető szívesen mutatta 
be a gyerekeknek a mentőautó bel-
sejét, a defibrillátor használatát, be-

fektette a diákokat a hordágyba, még 
a nyakmerevítőt is kipróbálhatták. 
Természetesen a találkozó végez-
tével a megkülönböztető fény- és 
hangjelzést is bekapcsolták a men-
tőtisztek. A diákok egy különleges és 
hasznos élménnyel gazdagodhattak.

Judikné Lukács Enikő 
szervezőtanár

2018.április 16-án a Szent 
Anna Katolikus Általános 
Iskolában egyházmegyei szö-
vegértési verseny megrende-
zésére került sor. 

n A humán munkaközösség immár 
ötödik alkalommal hirdette meg „Jöt-
tem, láttam, értem", elnevezésű szö-
vegértési versenyét, bár egyházmegyei 
versenyként először. Hiszen nagy örö-
münkre a 2017/18-as tanévtől iskolánk 
a Debrecen – Nyíregyházi egyházmegye 
közoktatási intézményeihez tartozik. 

Jól szervezett
Versenyünk az idei tanévben is nagy 
érdeklődést keltett megyénk iskolá-
iban.  Kilenc intézményből (a házi-
gazdával együtt) – Báthory István Ka-
tolikus Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakgimnázium Nyírbátor, Szent 
Anna Katolikus Óvoda és Általános 
Iskola Geszteréd, Szorgalmatosi Deák 
Ferenc Általános Iskola, Kodály Zol-
tán Általános Iskola, Tiszavasvári 
Általános Iskola, Rakovszki Sámuel 
Általános Iskola és AMI, Nyíregyházi 
Apáczai Csere János Általános Iskola 
és AMI, Tiszanagyfalui Általános Isko-

la - nyolcvanegy fő diák mérte össze 
tudását harmadiktól nyolcadik  évfo-
lyamig. 

A délutáni programot intézmé-
nyünk vezetője, Horváth-Bócsi Irén 
nyitotta meg, majd iskolánk énekka-
rosai és furulya szakkörösei kedves 
kis műsorral köszöntötték vendége-
inket. Ezután a versenylázban égő 

csemeték elvonultak a tantermekbe, 
ahol legjobb tudásuk szerint megol-
dották a feladatokat. A verseny után 
a gyerekeket üdítő és frissen készí-
tett szendvics várta iskolánk ebéd-
lőjében. Míg a tantermekben folyt a 
feladatlapok javítása, értékelése, a 
tanulók ismerkedtek, beszélgettek, 
játszottak egymással. Az összeszo-

kott, jól szervezett csapatmunka 
eredményeként már a délután folya-
mán megszületett a várva várt ered-
mény:

3-4. évfolyam: I. Rozgonyi Dóra 
4.o. – Tiszavasvári Általános Iskola, II. 
Danicska Zsófia 3.o. – Szorgalmatosi 
Deák Ferenc Általános Iskola, II. Lipécz 
Kamilla 3.o. – Tiszanagyfalusi Általános 
Iskola, III. Judik Jázmin Kincső 3.o – 
Apáczai Csere J. Ált. Isk. és AMI.

5-6. évfolyam: I. Kabai Péter 6.o. – 
Tiszavasvári Általános Iskola, II. Fehér 
Anna Kincső 6.o. -Tiszavasvári Általá-
nos Iskola, III. Gál Máté 6.o. - Rakovszky 
Sámuel Ált. Isk. és AMI, Gávavencsellő.

7-8. évfolyam: I. Szőke Zoltán 7.o 
– Tiszavasvári Általános Iskola, II. 
Zsoldos Máté 7.o. – Tiszavasvári Ál-
talános Iskola, III. Ráduly Zsolt 8.o. - 
Tiszavasvári Általános Iskola 

GRATULÁLUNK A SZÉP EREDMÉ-
NYEKHEZ ÉS KÖSZÖNJÜK, HOGY EL-
FOGADTÁK MEGHÍVÁSUNKAT! A sike-
res, jól szervezett versenyért köszönet 
iskolánk tantestületének, s rendezvé-
nyünk fő támogatójának, a Segítőkéz 
2003 Szociális Egyesületnek.

Tereminé Horváth Ildikó 
munkaközösség-vezető

Újra ,,szövegeltek” a Szent Anna 
Katolikus Általános Iskolában

n A Föld napja világméretű mozga-
lom több évtizede szólít fel a kör-
nyezet védelmére, és számos meg-
mozdulással hívja fel a figyelmet a 
társadalmi felelősségvállalásunkra 
– hiszen a mai nap döntése egy másik 
ember holnapját befolyásolja. A Jobb 
Veled a Világ Alapítvány által hirde-
tett Énekelj a Földért mozgalomhoz 
immár második éve csatlakozott is-
kolánk.

A kezdeményezés célja, hogy fel-
hívjuk a figyelmet bolygónk meg-
óvására, a környezetvédelemmel 
kapcsolatos folyamatos tanulás je-
lentőségére, és hogy felszólaljunk 
a Föld békéjéért a zene egyetemes 
nyelvén.

„A zene egy csodálatos eszköz, 
amelynek segítségével az emberi tár-
sadalom, a természet és a bolygó szá-
mára is fenntartható és tisztességes 
világkép követésére irányíthatjuk a 
figyelmet.” – vallja Bagdi Bella, aki 
a Gyújts egy gyertyát a Földért című 

dal szerzője, amelyet 2018. április 
20-án, pénteken több mint 50 felső 
tagozatos diák énekelt közösen az is-
kolánkban. Délután közösen ültettek 
virágot, színesítették az udvart a ta-
nulók Judikné Lukács Enikő tanárnő 
irányításával.

Köszönet mindenkinek az aktív 
részvételért, a közös énekért!

Szabóné Lukács Éva
szervezőtanár

Énekeltünk a Földért
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Zöld hírek az óvodából„Zöld mese” írása „Mese-
kötény „ módszer” bemuta-
tásával. 2018. március 1-én 
kezdetét vette a Szabolcs- 
Szatmár -Bereg megyei 
régió Zöld óvodái között 
megrendezett újabb verseny 
a balkányi Szent Jácint Zöld-
bázis óvoda szervezésében. 

n A verseny során az intézmények sa-
ját „zöld mesét” írtak és elkészítették 
hozzá a mesekötényt a mesében sze-
replő figurák bábjaival, majd bemu-
tatták a gyerekeknek.

A mesekötény-módszer komplex 
hatása abban rejlik, hogy sokféle ké-
pességet fejleszt, annak is aki nézi, 
és annak is aki játssza. A mesekötény 
nemcsak a mese helyszíne, hanem 
maguk a szereplők és a történet is 
megelevenedik rajta. Főként a gyere-
kek pszichés problémáinak megoldá-
sában bír nagy jelentőséggel. 

Szavazni a képre kattintott like-ok 
formájában lehetett a facebook-on 

2018. március 16-ig. Köszönjük a le-
adott szavazatokat és a megvalósítás-
ban résztvevő, kreatív óvodapedagó-
gusok munkáját, mellyel a Nyírteleki 
Kastélykert Óvoda és Bölcsőde Köz-
ponti Óvodája a 4. Eszterág tagóvo-
dája az 5. és a Manókert tagóvoda a 6. 
helyezést érte el.

Rajzpályázat – Vándorsólyom
A Magyar Madártani és Természet-

védelmi Egyesület alkotói pályázatot 
hirdetett a „Vándorsólyom” címmel, 
melyre a Nyírteleki Kastélykert Óvoda 
Központi Óvodájából 10 db, az Eszte-
rág tagóvodából 3 db rajzot küldtünk 
be a gyerekek munkáiból. A kézzel 
készített pályamunkák elkészítése 
közben megismerték a gyerekek a 
Vándorsólyom fő tulajdonságait, és 
megtudhatták azt is, hogy 2018-ban 
ez a madár lett az év madara is.

A Föld napja és a madarak 
és fák napja is ezen a napon 
került megrendezésre óvo-
dánkban.

n Április 24-én az Iskola utcai óvodá-
sokkal buszra szálltunk, és elutaztunk 
Szabolcs településre,ahol a múzeum-

látogatás után letelepedtünk a föld-
vár közepén, és sok érdekes játékot 
játszottunk, melynek célja természe-
tesen az volt, hogy ovis szinten, játé-
kosan tanulva juttassuk el számukra 
bolygónk megóvásának fontosságát. 
Mivel zöld óvoda és madárbarát óvo-
da vagyunk, napi szinten, minden 
tevékenységünkben jelen van a sze-
lektív hulladékgyűjtés, a környezettu-
datos életszemlélet. Nagyon boldogan 
figyelték a gyerekek az őket körülvevő 
természet hangjait, a madarak csicser-
gését, figyeltük ahogyan a gólya zsák-
mányt keres mellettünk, és a gyönyö-
rű napsütésben jókat játszottunk, és 
ott is ebédeltünk a földvárban.

Ebédünk elfogyasztása után ismét 
buszra szálltunk, és Balsára mentünk, 
ahol átkeltünk a komppal a Tisza túlsó 
oldalára és vissza, ami nagy élményt je-
lentett számunkra. 

Uzsonnára érkeztünk vissza óvo-
dánkba ezután a csodálatos, progra-

mokban bővelkedő nap után, mely fel-
töltődés volt mindannyiunk számára. 
Köszönjük a szervezőknek, a Csiperke 
és Pillangó csoportnak ezt a gyönyörű 
élménygazdag napot!  

Boros Katalin  
Marianna

Nevezetes napok az óvodában

Víz világnapja a Nyírteleki 
Kastélykert „zöld óvodában”. 
A 2018-as víz világnapja 
nemzetközi szlogenje: „Védd 
természetesen!”

n A XXI. században nemcsak a víz 
tisztasága a globális kérdés, hiszen 
az árvizek, aszályok, vízszennyezés 
mind károsítják a növényzetet, talajt, 
folyókat, tavakat. Hogyan csökkent-
hetjük az ezek által okozott károkat? 
Hogyan szabhatunk gátat a környe-
zetszennyezésnek? A megoldást a 
természet maga kínálja. Új erdőket 
kell telepíteni, vissza kell kapcsolni 
a folyókat az árterekhez, hiszen ezek 
tartják egyensúlyban a víz körforgá-
sát, javítva az emberiség egészségét, 
életminőségét. Mit tehetünk mi a 
közvetlen környezetünkben?

Óvodánkban a Napocska csoport – 
akik kékbe öltöztek a nap tiszteletére- 
által szervezett családias hangulatú 
nyílt nap keretében, közösen a szü-
lőkkel ünnepelhettük meg a víz világ-
napját március 19-én, együtt gondol-
kodhattunk el arról, mit is jelent az: 
védjük természetesen a vizeinket!

A nagy számban megjelenő inte-
raktívan résztvevő anyukák, apukák, 
nagyszülők közösen díszítették fel 
az óvoda folyosójának falait színes 
papírhalacskák hullámfolyamával. 
Örömmel fogadtuk a leendő óvo-
dásainkat is, akik szüleikkel együtt 
minden csoportba betekinthettek, és 
aktív részvételükkel megfigyelhették 
az óvodapedagógusok munkáját.

Nagyon élvezték a gyerekek is, 
hiszen együtt rajzolhattak, vághat-
tak a szüleikkel és keltették életre az 
óvoda vidám kis folyóját. A délelőtt 
során vidám zenés-táncos előadás 
keretében mulathattunk a vízi vi-
lágról szóló karneválon a szülőket is 
bevonva, ahol a Karib-tengeren szam-
bázhattunk Romvalter Éva előadása 

során. Még a leendő kis ovisaink is 
táncra perdültek. A buli után minden 
csoport faliújsága óriás akváriummá 
változott, melyben tengeri halak, me-
dúzák, polipok, csikóhalak úszkáltak 
a gyönyörű kék krepp papír hullámok 
között és üde színfoltjává vált az óvo-
dának. Ezeket is a szülők közreműkö-
désével készítettük. 

Pecáztunk a hulladékból készített 
kukászacskó-folyóban, szívószál-
horgásztunk a kék papírtányér-ta-
vakból, hajótekerő-versenyt szervez-
tünk tojástartók felhasználásával, az 
újrahasznosítás jegyében, a környe-
zetfenntarthatóságára való nevelés 

céljából. Szelektíven gyűjtöttük a bar-
kácsolás során keletkezett hulladékot, 
és folyamatosan figyeltünk az anyag-
takarékos papírfelhasználásra is.

  Szülői kezdeményezésre a Pity-
pangocska, Napocska, Pillangó cso-
port és az Eszterág tagóvoda Napra-
forgó csoportja óriás rajzot készített, 
egy a víz világnapjához kapcsolódó 
pályázathoz, melynek témája azt mu-
tatta be, hogy a víz útja hogyan vezet 
el a pataktól a folyón át a tengerig. 
A munka közben együtt gondolkod-
tunk a víz fontos értékéről.A pályázat 
díjaként minden résztvevő csoport 
Csodakártya fejlesztő környezeti ne-
veléshez kapcsolódó játékcsomagot 
fog kapni ajándékba.

A kézműves és versenyjátékok 
közben sokat beszélgettünk a vízi vi-
lágról, a víz tulajdonságairól, mint a 
természet fontos kincséről, és arról, 
hogyan vigyázzunk rá, hogy soká-
ig megmaradjon a felnövekvő jövő 
nemzedékek számára is.

Nádasdi Andrea 
Zöld óvoda, munkaközösség-vezető

Védd természetesen
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Nevezetes napok az óvodában

Minden gyermek a maga kincsével

Életünk kivirul a természettel együtt
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Tehetséggondozás a Nyírtele-
ki Kastélykert Óvoda és Böl-
csőde Eszterág tagóvodában.

n Minden gyermek a maga kincsével, 
értékével látja meg a napvilágot. Kül-
detésének célja, míg fel nem fedezi 
környezetét és el nem helyezi, ön-
magát benne rejtve marad.   Éppen 
ezért az Eszterág tagóvoda óvoda-
pedagógusai a hagyományőrzésen 
alapuló nevelő elveket hívták segít-
ségül, hogy a gyermekek kibontako-
zathassák képességüket és tapaszta-
lati úton tevékenyen fejleszthessék 
kreativitásukat, örömüket lelhessék 
azokban a dolgokban, amiket igazán 
szeretnek csinálni. 

Tevékenykedésük során már korán 
megmutatkoznak az avatott szakem-
berek számára a tehetség- ígéretek.  
Ezeket a gyermekeket támogatva tag-
óvodánk több mint 10 éve foglalkozik 

tehetséggondozással 4 éve tehetség-
pontként működik. Műhelymunkánk 
során a népi hagyományokhoz, helyi 
szokásokhoz kapcsolódó témákat 
(szüret, kukoricafosztó, csillagozás, 
farsang, húsvét) dolgozunk fel, mely 
gazdag tárháza a tehetségterületek 
fejlesztésének. A változatos progra-
mok, tevékenységek, élmények során 
a gyermekek személyiségfejlődését 
nagymértékben elősegítjük. 2017. jú-

niusában sikerként könyvelhettük el, 
hogy elnyertük az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízásából az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő által 
meghirdetett „ A hazai és határon túli 
óvodai tehetség kibontakozó progra-
mok támogatása” című NTP-Otkp-17 
kódjelű pályázatot. 

Munkánkat nagyban megkönnyítet-
te a vissza nem térítendő támogatás. 
Arany Tulipán elnevezésű vizuális te-

hetségműhelyben tevékenykedő gyer-
mekek ennek köszönhetően nagyobb 
élményben részesülhettek, olyan anya-
gokkal dolgozhattak, amelyek a min-
dennapi foglalkozás kereteiben nem 
juthattak hozzá. Ismereteik, anyagis-
mereteik, szókincsük bővültek. Óriási 
lelkesedéssel vetették bele magukat 
a nemezelésbe, gyertyamártásba, ko-
sárfonás rejtelmeibe. A formáknak, 
színeknek csak a képzelet szabhatott 
határt. A program megvalósulási idejé-
ben a gyermekek látványos fejlődésen 
mentek át. 

Az anyagokban meglátták azt a vilá-
got, ami megszületett képzeletükbe és a 
környezetükben fellehető anyagokat fel 
tudták használni megvalósításuk érde-
kében. Ezzel együtt szemükbe felszikrá-
zott a siker által keltett boldogság hullá-
ma, és ez egy óvodapedagógus számára 
a legnagyobb jutalom a világon.

Koós Viktória

A nap sugarai finoman, akár 
a lágy ihletés lopakodnak 
életünkbe. Lassan kérlelő 
langyosságával hívogatja 
a fák rügyei mélyén nyugvó 
zöldet, nyújtózzon egyet a 
levegőn, itt a tavasz. 

n Életünk kivirul a természettel 
együtt. Az  Eszterág tagóvoda követve 
a világ (természet) körforgását és gyö-
kereink által táplált  hagyományaink-
ra alapozva méltóképpen ünnepeltük 
meg eme szép évszak érkezését.

A Tulipán és Napraforgó csoport-
ban egész héten nagy volt a készülő-
dés, hiszen a legrégebbi keresztény 
ünnepre készültünk és ez nem volt 
más, mint a húsvét. Beszélgető körö-
ket alakítva bővítettük a gyermekek 
ismeretét, megismerkedtünk a tava-
szi ünnepkörrel kapcsolatos népszo-
kásokkal is. Meséink visszaröpítette 
kicsiny csoportunkat azokba az idők-

be, míg a tojásfestés nem kapcsoló-
dott össze a keresztény ünnepkörrel. 
A tojásminták jelképeinek jelentése a 
Föld és a Nap nélkülözhetetlen jelen-
létére utalt, magára az életre. Megjele-
nítették rajtuk az őket körülvevő vilá-
got, egyfajta üzenet volt, jó kívánság 
az évre vagy a kiválasztott személy 
számára. A piros tojás népi hiedelem 
szerint a Nap iránti tiszteletet fejezte 
ki, míg a kereszténységben ez a szín 
Jézus kiontott vérét jelképezi.

Ennek megfelelően a vendégvá-
ró ajándéktojásokat különböző régi 
hagyományos technikákra alapozva 
készítettük el (festés, viasz, berzselés) 
majd kiegészítőként lisztgyurmából 
kosárkákat formáztunk hozzájuk. 
Természetesen figyelmet fordítottunk 
arra, hogy a kisebbek is örömöt lelje-
nek az alkotásban, ők rajzolás útján 
fedezhették fel a húsvéti motívumok 
rejtett világát. 

Nyuszit simogattak
A magyar népi kultúra és hagyo-
mány nyomában haladva minden 
évben megtartjuk és tevékenyen 
felelevenítjük a vendégvárás és a 
locsolkodási szokásokat.  A lányok 
szépen terített asztallal régiónkra 
jellemző ételekkel, mint az édes 
túró, várták az érkező legénykéket 
a csoportokból, akik illedelmesen 
köszöntve a jelenlévőket, szép lo-
csolóverset adtak elő, friss vizet 

hintettek fejük búbjára, remélve 
jutalmukat, a hímes tojást. Ezután 
a modern beépült szokások szerint 
tojáskeresésre indultunk az óvoda 
udvarára.

A legnagyobb meglepetést még-
is az jelentette a gyerekek számára, 
hogy meghívást kaptunk a Nyírtelek 
város által rendezett nyuszifutásra, 
ahol tojásfát díszítettünk és nyuszit 
simogattunk. 

Koós Viktória
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n A Magyar Tehetségsegítő Szerve-
zetek Szövetsége a „Tehetségek Ma-
gyarországa” című EFOP-os kiemelt 
projekt keretében felhívást tett közzé 
csoportos tehetségsegítő programok 
megszervezésére, és mivel óvodánk 
kiemelt tehetségpontként működik, 
ezért lehetőségünk adódott, hogy 
részt vegyünk ebben. 

Január eleje óta 2-szer 15 fős cso-
portban mintegy 30 gyermek vehetett 
részt zenei, illetve kézműves foglalko-
zásokon óvodánkban. A zenei foglal-
kozásokat Dr. Szilágyiné Pálkövi Má-
ria Buonis Buon díjas hegedüművész, 
tehetségfejlesztő zenepedagógus, 

valamint leánya: 
Akainé Szilágyi 
Katalin tartották 
óvodánkban, a 
kézműves foglal-
kozásokat pedig 
óvodánk 3 óvo-
d a p e d a g ó g u s a 
vezette. 

A záró ren-
dezvényre, mely 
kiállítás és zenei 
bemutató volt 
egyben, a szülő-
ket is meghívtuk, 
megtekinthették 
a foglalkozások 
eredményeként 

kiállított kézműves alkotásokat, és 
ízelítőt kaphattak a gyerekek zenei 
tehetségműhelyben folyó munkájá-
ból is. 

A zene egy életen át lényegi hatást 
gyakorol az ember fejlődésére, ezért 
nagyon fontos hogyan és milyen ze-
nei nevelésben vesznek részt kicsi-
nyeink. Ez a 15 alkalom lehetőséget 
adott a fejlődésükre. 

A kiállítás anyagát megtekinthet-
ték a szülők is gyermekeikkel, ame-
lyek szintén 15 foglalkozás keretében 
készültek.

Boros Katalin Marianna

Tehetségsegítő programok
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F.G.: Hogy kerültél kapcsolatba a 
zenével? 

Sógor Tamás: A nyírteleki óvodában 
Horváthné Orosz Anikó figyelt fel a 
zene iránti fogékonyságomra. Az ő ja-
vaslatára a nyíregyházi Kodály Zoltán 
Általános Iskolában tanultam 8 évig, 
ahol emelt óraszámban tanultunk éne-
kelni, zenélni. Érettségit is Nyíregyhá-
zán, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 
szereztem 2013-ban. Ugyanebben az 
évben költöztem Budapestre, ott a 
Zeneakadémián tanultam egy félévet 
(a nem túl szerencsésen választott 
zenetudományi szakon). Ma már jó 
döntésnek tartom, hogy egy félév után 
képzést váltottam. A Zeneakadémiát az 
ELTÉ-re cseréltem, a zenetudományi 
szakot pedig a matematika-ének-zene 
szakos tanárképzésre. Jelenleg 4. éves 
tanár szakos hallgató vagyok, egy év 
van hátra a diploma megszerzéséig.

F.G.: És miért pont a „zongorára” 
esett a választásod?

Sógor Tamás: Mindig vékony gyerek 
voltam, elég kicsi tüdőkapacitással, így 
a fúvós hangszerek terén nem láttam 
sok esélyt. A vonós hangszerekkel sem 
szimpatizáltam (ez azóta változott), 
így maradt a zongora. Remek hangszer 
egyébként, 10 ujjal szinte bármit el le-
het rajta játszani. Élvezem, hogy egy 120 
tagú szimfonikus zenekar anyagát is le-
het úgy egyszerűsíteni, hogy a zongorán 
játszható legyen a nagyzenekarra írt mű. 
Fesztóry Ágnes 10 éven keresztül formál-
ta, csiszolta a zongorajátékomat. Anyai 
szeretettel tanított, fontosnak tartotta, 
hogy a klasszikus zenével is megismer-
tessen. Korábban ugyanis nagyon untam 
a „komolyzenét”, nem ismertem, nem 
értettem, hogy mit lehet rajta szeretni. 
14 évesen viszont már megállás nélkül, 
értő füllel hallgattam a Rahmanyinov 
zongoraversenyeket, a Beethoven-szim-
fóniákat és Verdi operáit.

F.G.: Nagyon szeretsz versenyezni, 
szerepelni.  

Sógor Tamás: Csodás érzés elsőnek 
lenni. A versenyekkel együtt jár egy 
nagyobbfajta stressz, amit valaki köny-
nyebben, valaki nehezebben visel. Az 

én teljesítményem mindig sokkal 
jobb versenyhelyzetben, a meg-
mérettetések nagyon motiválnak a 
munkámban.

F.G.: Milyen eredményeid van-
nak eddig? 

Sógor Tamás: Az Országos Zene-
iskolai Zongoraversenyen 2010-
ben és 2013-ban is második 
díjas lettem, 2011-ben 
Sólyom László köztársa-
sági elnök előtt zongo-
rázhattam Budapesten, 
a Millenáris Teátrum-
ban. Szintén 2011-ben 
Bartal László (az Ope-
raház karmestere) 
keresett meg, hogy 
játsszunk együtt 
egy Beethoven-
zongoraversenyt 
a Karcagi Szimfo-
nikus Zenekarral.

De a zenei ver-
senyeken elért 
eredményeim mellett 
a Hevesi György Orszá-
gos Kémiaverseny döntőjé-
ben elért második helyemre is nagyon 
büszke vagyok. Az egyetemi évek alatt 
is folytattam a versenyzést, a budapes-
ti Vigadóban 2016-ban megrendezett 
Nemzetközi Bridge of Europe Zongo-
raversenyen 1. helyet szereztem. A 
Zeneakadémián pedig tavaly a dobogó 
második fokára állhattam a szintén 
nemzetközi Karvezetői versenyen.   

F.G.: Hogyan telik egy átlagos na-
pod?

Sógor Tamás: Az időm nagy részét a 
tanítás tölti ki, matematikát, zongorát, 
németet, szolfézst és zeneelméletet ta-
nítok általános és középiskolás diákok-
nak, érdeklődő felnőtteknek. Az egyete-
mi elfoglaltságok mellett több felkérést 
kapok énekesektől, hangszeresektől, 
akiket zongorán kell kísérnem. Ezeket 
a műveket szintén alaposan meg kell 
tanulnom. Ha mégis marad egy léleg-
zetvételnyi szabadidőm, akkor szeretek 
sorozatokat, filmeket nézni (szinte kizá-
rólag németül) és finomakat enni-inni.

F.G.: Milyen a fővárosban lakni?
Sógor Tamás: Budapesten éjjel-nap-

pal sincs megállás, nagyon zsúfolt, 
energikus, dinamikus város. A sze-
mélyiségem is ilyen, ezért jól érzem 
magam a fővárosban. A kulturális élet 
szempontjából is sokoldalú városról 

beszélünk, több száz színhá-
zi és koncertelőadás közül 

választhat magának az 
itt élő vagy ide látogató 
érdeklődő minden este. 

Rajongok a tömegköz-
lekedésért, a földalatti 
metrózást a mai napig 

nem tudtam meg-
unni.

F.G.: Hol képzeled el a jövődet? 
Sógor Tamás: Mivel nagyon sokat dol-

gozom együtt operaénekesekkel, így a 
jövőm valószínűleg egy olyan városhoz 
köthető, ahol az operajátszás rendsze-
res esemény. Nem tervezek külföldre 
utazást, Budapestet nagyon szeretem, 
és itt el tudnám képzelni a jövőmet.

F.G.: Kerényi doktor úr megsúgta, 
hogy hatalmas nyelvtudással rendel-
kezel.

Sógor Tamás: Doktor úr kicsit eltú-
lozza a nyelvtudásomat, mert szerin-
tem csak olyan nyelvtudással rendel-
kezem, ami a pályámhoz feltétlenül 
szükséges. A német passzol igazán a 
habitusomhoz, logikusan felépített, re-
mek nyelvnek tartom. Két év alatt tet-
tem le belőle a felsőfokú nyelvvizsgát, 
ami a nyelv szeretete nélkül szerintem 
nagyon nehéz feladat. Minden lehető-
séget megragadok a nyelvgyakorlásra, 
ha német társalgást hallok magam 
körül (például a tömegközlekedésen), 

szívom magamba a nyelvet. Franciául 
és olaszul nem beszélek, de egész jól 
megértem őket, mert az opera révén 
rengeteg francia és olasz anyaggal van 
dolgom. Nagy hiányosságnak tartom, 
hogy soha nem kerültem kapcsolatba 
az orosszal (én már 1994-es gyerek va-
gyok), pedig remek perspektívát látok 
a nyelv használatában, az orosz kultú-
rának szerves része a komolyzene és a 
klasszikus balett. 

F.G.: Mik a közeli és a távlati célja-
id?

Sógor Tamás: Minden energiámat 
abba fektetem, hogy a tanári diplomá-
mat minél hamarabb megszerezzem, 
szeretném az egyetemi képzést befejez-
ni. Kíváncsiságból kipróbáltam magam 
néhány tanári állásinterjún, ismerkedem 
a budapesti középiskolákkal, keresem a 
számomra legmegfelelőbb gimnáziu-
mot, ahol el tudom képzelni a jövőmet. 
Ha lenne arra lehetőség, hogy németül 
taníthassak matematikát, az óriási sze-
rencse lenne, így gondolkodom akár egy 
nemzetiségi gimnáziumban is.

F.G.: És a zongorázás?
Sógor Tamás: Szívesen dolgoznék az 

Operában, az Operettben vagy éppen 
egy zenés színházban. A korrepetitor 
feladata nagyon nehéz (és néha há-
látlan), színészekkel és énekesekkel 
dolgozik a színfalak mögött. A színé-
szekkel együtt tanulják meg az énekes 
anyagokat egy hosszú próbafolyamat 
alatt, de a korrepetitor mindig a kulisz-
szák mögött marad. 

F.G.: Mit üzennél a Nyírteleken ta-
nuló diákoknak?

Sógor Tamás: Manapság egy ragályos 
kór terjed a fiatalok körében, melyet 
elvándorlásnak is nevezhetünk. Ezt a 
„betegséget” én is elkaptam, budapes-
ti lakosként csak ritkán van alkalmam 
meglátogatni nyírteleki családtagjai-
mat. Kerényi doktor úrnak köszönhető-
en egy újabb kötelékkel kapcsolódom 
szülővárosomhoz, Örülök, ha Nyírtelek 
kulturális életét gazdagíthatom.

Minden fiatalnak javaslom, hogy 
utazzon külföldre, lásson világot, ta-
nuljon nyelveket. De legyen bár autó-
szerelő, fodrász, burkoló vagy irodai 
alkalmazott, ne feledkezzen meg szülő-
városának támogatásáról. A nyírteleki 
visszatérést és a városért való munkál-
kodást páratlan szeretettel hálálják meg 
a lakosok, akik szüleink, nagyszüleink, 
rokonaink és ismerőseink.  

Fintor Gábor
önkormányzati képviselő

Nyírtelek kulturális életét gazdagítja, 
már most egy igazi polihisztor

Már 4 hónapos kisbabaként „pakolgatta” a lábait, ha elkez-
dődött a tv-ben a híradó vagy a lottósorsolás zenéje. Szülei 
elmondása szerint a dél-amerikai latin zenét szerette a legjob-
ban. Az óvó nénije, Horváthné Orosz Anikó néptáncot tanított 
neki, és javasolta, hogy mindenképp zenei vonalon kezdje meg 
a tanulmányait. Interjúrovatom mostani szereplője (dr. Kerényi 
Attila képviselőtársam javaslatára) Sógor Tamás.

Summa cum laude
Március 28-án a Debreceni 
Egyetemen „summa cum laude” 
minősítéssel védte meg doktori 
értekezését Fintor Gábor János 
nyírteleki önkormányzati kép-
viselő, a Tokaji Fesztiválkatlan 
ügyvezető igazgatója.

n Disszertációjának címe: Imple-
mentáció és tanulói attitűdök. A 

mindennapos testnevelés funkciója 
egy hátrányos helyzetű régió iskolá-
iban témában végzett kutatásának 
tett pontot egy időre a végére. 

A munkát érdemes folytatnia 
újabb vizsgálati szempontokkal, 
hisz bírálói hiánypótlónak nevez-
ték az óriási munkát, amely a test-
nevelés változásának szerepéről, 
lehetőségeiről szól. Meggyőzően 

ír a mindennapos testnevelés be-
vezetésének oktatás-, egészség- és 
sportpolitikai fontosságáról, je-
lentőségéről. A 8 fejezetből és be-
szédes mellékletekből álló munka 
alapja lehet akár egy új egyetemi/
főiskolai jegyzetnek.

Gratulálunk a fiatal tudósnak az 
elért szép eredményhez.

K. B. Dr. Fintor Gábor PhD

Sógor Tamás
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Május 1-én közel négyszázan 
látogattak ki a Belegrádra a 
Segítő Kéz 2003 Szociális 
Egyesület által szervezett 
majálisra. 

n A rendezvényen számos érde-
kes program szerepelt. Ügyességi 
akadálypályák, MediBall bemuta-
tó, melyen a gyerekek és felnőttek 
egyaránt részt vettek. Kipróbál-
hatták a rezgő botot, kötélhúzó 
versenyt szerveztünk különböző 
korcsoport között. 

A kisebb gyerekeket ugrálóvár, 
a nagyobbakat nagyméretű ugrálóváras csúszda és trambulin 

várta az egész rendezvény ideje 
alatt. Az arcfestés és csillámteto-
válás is népszerű programmá vált 
a gyerekek körében, hiszen az arc-
festő segítségével belebújhattak 
kedvenc állatuk, mesehősük bő-
rébe. A résztvevők vattacukrot és 
pizzaszeletet kaptak ajándékba és 
ásványvízzel kínálta az egyesület. 
Egy jó hangulatú, csodálatos na-

pot tölthettek együtt a gyerekek 
és szülők. Az időjárás nagyszerűen 
alakult, igazi nyári programot szer-

vezett a Segítő kéz 2003 Szociális 
Egyesület a helyi lakosok számára. 

Szlovenszki Lászlóné

Családi majális Belegrádon
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Civil fórum képekben

n 2018. április 5. és 7.-e között a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatának 
köszönhetően az ukrajnai Beregrákos 
magyar tannyelvű általános iskolájá-
nak tanulói és a nyírteleki Szent Anna 
Katolikus Általános Iskola diákjai kö-
zös kiránduláson vettek részt.

Április 5.-én 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 ha-

mar kialakult a kapcsolat a két iskola 
diákjai között. A közös ebéd már nagy 
beszélgetések közepette zajlott. A vi-
dám fóka-bemutató valódi „desszert” 
volt. Késő délután busszal indultunk 
Nyírtelekre. Vendégeinket az általá-
nos iskola épületében az iskola veze-
tése fogadta és kalauzolta körbe. Az 
egyik tanteremben számítógépes pre-
zentáció segítségével testvérvárosunk 
diákjai megismerkedhettek Nyírtelek 
nevezetességeivel. Ezután személyes 
bemutatkozásra, közös játékra került 
sor. A vacsora után a nyírteleki diákok 
elbúcsúztak újdonsült barátaiktól, 
akik a szálláshelyükre utaztak kipi-
henni a kellemes fáradalmakat.

Április 6.-án a közös reggeli után 
gyönyörű időben vágtunk neki az 
újabb izgalmasnak ígérkező napnak. 
Első állomásunk Tokaj volt, ahol a 
Szent István szobor előtt a nyírtele-
ki és beregrákosi gyerekek közösen 
szavalták el a Himnuszt, felidézve a 
Tokajra utaló sorokat. Ezt követően, 
ha nem is a megénekelt „nektárt”, de 

finom fagylatot kóstolhattunk meg. 
Majd egy hajókirándulás során az éb-
redő természetet csodálhattuk meg a 
Tisza és a Bodrog folyók mentén. Az 
ebédet már Szerencsen fogyasztottuk 
el, majd a helyi csokoládé üzemben 
megismertük a csokoládégyártás alap-
jait, a szerencsi csokoládégyár törté-
netét. Végig kóstoltuk a finomabbnál 
finomabb termékeket és fő attrakció-
ként mindenki saját csokoládét készít-
hetett. A Kossuth Emlékház Monokon 
igazi történelmi élményt nyújtott. Az 
élményszerű tárlatvezetés közel hozta 

Kossuth Lajos alakját és korát. A napot 
újra közös vacsorával, beszélgetéssel 
zártuk Nyírtelken.

Április 7.-én 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 három napot.

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

A kárpátaljai Beregrákos magyar tannyelvű  
általános iskolája tanulóinak látogatása
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Kissé szeles, borongós idő fo-
gadott minket a tokaji Nádas 
tó partján. A hajnali rajthely-
kitűzés szükségmegoldásokat 
kívánt, mivel a közelgő ünnep 
miatti nagy számban érkező 
horgászoknak is helyet kellett 
biztosítani.

n A kicsit szűkre szabott pályán 34 
horgásztársunk osztozott. A rajt-
helyek sorsolása rendben zajlott, a 
barátok, családtagok egymás mel-
lett foglaltak helyet, próbáltunk 
mindenkinek megfelelő teret adni. 
Kinek így, kinek úgy. Volt akinek a 
saját zsákban maradt rajthelyemet 
adtam át a jobb boldogulás érdeké-
ben. A kezdeti nehézségek ellenére 
viszonylag jó hangulatban zajlott a 
küzdelem, nem véletlen a jelző, mert 
a verseny előtti napokban telepített 
halak nem akartak testékszereket a 
szájukba. Csak kevesen találták meg 
a megfelelő taktikát az óvatos halak 
megfogásához, de akinek sikerült az 
szépen fogott. Rendhagyó módon 
szektorokra bontottuk a versenypá-
lyát, így több esélyt adva a haltala-
nabb tórészekben szereplő verseny-
zőknek. Az idő múlásával kiderült, 
hogy jól döntöttem, szinte minden 
jól szereplő versenyző egymás mel-
lett horgászott, a tó adottságaiból 

adódik, hogy vannak jó haltartó te-
rületek és teljesen haltalanok is.

Most is így  történt, de legalább jól 
elbeszélgettünk az élet nagy dolgai-
ról, ami egy horgászversenyen nem 
a  legfelemelőbb érzés. Nem tudom, 
hogy mit hoz a jövő, lehet ez volt az 
utolsó szereplésünk a Nádas tavon, 
ennél nagyobb létszámú versenyző 
szokott megjelenni a rendezvénye-
inken, elgondolkodtató, hogy miért 
volt kisebb az érdeklődés. Úgy gondo-
lom egy új helyszín talán csalogatóbb 
lesz a számotokra, mindent megte-
szek annak érdekében, hogy frissít-
sük a helyszíneket, de nincs könnyű 
dolgom. 13 órakor véget ért a „küzde-
lem”. A verseny közben folyamatosan 
mérlegre kerültek a halak Kandala 
Mihály jóvoltából, akinek ezúton sze-
retném megköszönni a segítséget. Így 
igazából csak egy darab halat kellett 
mérlegelni a verseny végeztével, ami-
nek azért döntő jelentősége volt.

Az eredmények a következő-
képpen alakultak: 1 Erdélyi Attila 
9240 g, 2 Kiss József Dávid 5820 g, 
3 Zábrák Zsolt 3310 g, 4 Ladik József 
3650 g a legerősebb szektor 2. helye-
zettjeként, 5 Csizmarik Tamás 3390 g 
a második legjobb szektor 2. helye-
zettjeként.

Szalanics Csaba, 
titkár

A Filadelfia Evangélikus 
Egyházközség vendégszere-
tetében lehetett része tizenkét 
külföldi fiatalnak, akik a 
Greenfingers (Zöldujjak) 
ökotermesztési programban 
vettek részt április elején.

n A norvég testvérgyülekezetünkkel 
közösen megvalósított Erasmus+ 
program a hátrányos helyzetűek se-
gítésére formálódott. Négy ország 
teljesen különböző helyzetű szer-
vezetei keressük a megoldást a kör-
nyezetünkben található kihívásokra. 
Vannak köztünk egyházi és egyház-
hoz nem kötődő csoportok. Olaszor-
szágból, Calabriából érkeztek fiatalok 
egy civil szervezettől, Norvégiából, a 
Volda Evangélikus Egyházközségből, 
a testvérgyülekezetünkből, Romániá-
ból, Calarasi településről szintén egy 

civil szervezet küldöttsége érkezett, 
és mi, a Filadelfia Egyházközség. 

Őrizzd meg és műveld
A szervezetek vezetői Soveratoban, 
Olaszországban tartottuk az első 
konferenciát. A második találko-
zó és képzés Nyírteleken történt. A 
harmadik találkozónk Calarasiban, 
Romániában lesz, majd egy hosszabb 
képzés Voldában, Norvégiában és a 
záró rendezvény újra itt Nyírteleken. 
Célként az ökotermesztés ismerteté-
sét, a Minta-kert program bevezeté-
sét tűztük ki. A Biblia Isten szavaként 
figyelmeztet minden embert kortól, 
helytől, világlátástól függetlenül: a 
teremtett világot őrizd és műveld. 
Sokszor a jól bejáratott rendszereket 
kell kimozdítani a helyükből, hogy 
ezt az Úr által adott parancsot meg 
tudjuk valósítani. A gondolkodás formálásnak sok-

színűségét átélhettük a nyírteleki 
képzésben is. Váratlan és szokatlan 
segítőnk is érkezett ehhez Kanadából. 
Véletlen egybeesésnek mondanák so-
kan, mi azonban tudjuk, hogy az Úr 
csodálatos terve volt ez, hogy egy ka-
nadai lelkész pont abban az időben jár-
jon Magyarországon, és éppen szabad 
legyen arra, hogy Nyírteleken sajátos 
evangélizációs szolgálatával a nemzet-
közi csoport előtt is szolgáljon. 

Az Úr teremtő ereje
Francois Boudreau már a teológiai 
tanulmányai során részt vett bűvész-
képzésben, amit az evangélium hirde-
tésének szolgálatába tudott állítani. Az 
egyik ilyen trükkje és annak magyará-
zata megfogta az egyik olasz fiatalem-
bert. A trükk közismert, a hozzáfűzött 
magyarázat viszont evangélizáció, és 

elgondolkoztatta őt. Egy újságot mu-
tatott a résztvevőknek, mindenki lát-
hatta teljesen ép. Majd összehajtotta 
és darabokra tépte, mindenki láthatta, 
hogy az újság szét van tépve. Azután 
jött a trükk; az újságot széthajtotta és 
tökéletesen ép volt. A hozzáfűzött ma-
gyarázat: az Úr így építi egybe a szét-
csúszott, szétszakadt életeket, az Úr új 
életet akar adni neked. A program célja 
is ez, használjuk az Úr teremtő erejét a 
teljes élet megéléséhez.

Györfi Mihály

Irány a szabadba!

Pontyfogó verseny

n A tavasz, a szép idő a nyírteleki 
Szent Anna Katolikus Általános Isko-
la horgászszakkör ifjú horgászait is 
kicsalta a vízpartra. A közeli Király-
teleki Sóstó hangulatos környezeté-
ben végre a horgászat semmivel nem 
helyettesíthető élményével is megis-
merkedhettek. 

Először az etetőanyag bekeveré-
sét, a csonti horogra tűzését, az ete-
tés és a bedobás technikáját gyako-
rolták, majd elkezdődött a horgászat. 
Az etetés, a finom szerelék és a türe-
lem meghozta az első halakat és az 
izgalom a tetőfokára hágott. Marcsek 
Balázs foglalkozásvezető munkáját 
Szabó István és Dankó Mihály, a helyi 
horgászegyesület vezetői segítették, 

és mint vendég én is szívesen vettem 
részt a foglalkozáson. Köszönet Pisla 
Istvánnak a gyönyörű vízpart biztosí-
tásáért!

Biri Imre, 
Horgász-suli programvezető
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Greenfingers Erasmus+ program Nyírteleken



17Nyírteleki ÚjságInformáció

A kutyák ,,erdőkórja”

Dr. 
Takács 
Anikó 
rovata Éljünk egészségesen!

A tavasz beköszöntével meg-
jelennek a kellemetlenséget 
okozó vérszívó rovarok is. Már 
április hónapban is többeknek 
okozott kellemetlenséget az idei 
idényben a kullancs.

n A kullancsfélék családjába világszer-
te mintegy 700 ismert fajt sorolnak. 
Viszonylag nagytermetű (1-6 mm) ízelt-
lábúak, amelyek elsősorban madarak 
és emlősök, kisebb arányban hüllők 
vérszívói. Hazánkban mintegy kéttu-
cat fajuk honos, amelyek közül humán 
szempontból legfontosabb a közönsé-
ges kullancs (Ixodes ricinus).

Hol találkozhatunk kullanccsal?
Legnagyobb számban az erdőkben (pl. 
gazdag aljnövényzetű gyertyános-töl-
gyesekben), valamint egyéb, bokros-
fás, sűrű aljnövényzetű területeken 
fordul elő. Illetve családi házak kert-
jeiben elhanyagolt magas fűvel benőtt 
területeken, parkokban. Itt a legkisebb 
a hő- és páratartalom-ingadozás (amely 
a kiszáradásra rendkívül érzékeny kul-
lancs szempontjából kulcsfontosságú), 
valamint a legtöbb gazdaállat is itt él, a 
különféle erdei emlősök, madarak. Igy 
veszélyeztetettek tekinthetjük az erdé-
szetben, mezőgazdaságban dolgozókat, 
sportolókat, természetjárókat.

Milyen betegségeket terjesztenek a 
kullancsok?
Hazánkban a két legfontosabb emberi 
betegség a kullancs által terjesztett ví-
rusos agyhártya/agyvelőgyulladás és 
a Lyme-kór. A kullancs által terjesztett 
vírusos agyvelőgyulladás jellegzetes, 
eurázsiai elterjedésű betegség. A meg-
betegedést okozó vírust a Szovjetuni-
óban az 1930-as években, a tajgán fe-
dezték fel, hazánkban első alkalommal 
1952-ben, Tatabányán izolálták közön-
séges kullancsból. Az ember egyrészt 
kullancscsípéskor, másrészt fertőzött 
szarvasmarha/kecske/juh nyers (for-
ralatlan) tejének fogyasztásakor fertő-
ződhet A fertőzés az esetek jelentős ré-
szében tünetmentes. Az esetek kisebb 
részében 7-14 napos lappangási időt 
követően, enyhe betegségtünetek (láz, 
fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, 
étvágytalanság, émelygés, hányinger, 

hányás stb.) jelentkeznek, majd néhány 
nap múlva a panaszok megszűnnek, 
teljes a gyógyulás. Minden ötödik be-
tegnél azonban egy második, lázzal és 
a központi idegrendszer gyulladásával 
(rossz közérzet, magas láz, erős fejfá-
jás, a nyak merevsége, hányás, tudat-
zavar, izombénulás) járó szakasz is kö-
veti az elsőt, a csípés utáni 3-4. héten. 
A betegség ilyenkor kórházi ellátást és 
esetenként intenzív kezelést igényel. 
Specifikus kezelés nincs. De a fertőzés 
védőoltással megelőzhető.

A Lyme-kór az északi félteke mér-
sékelt égövi zónájában a leggyakoribb, 
vektorok által terjesztett, baktérium 
okozta állatról emberre terjedő fertőző 
betegség. A megbetegedést 1975-ben, az 
Old Lyme városban (Connecticut, USA) 
jelentkező, elsősorban gyermekeket 
érintő, ízületi gyulladással járó járvány 
kapcsán írták le, ahol az ízületi gyulla-
dást sok esetben jellegzetes bőrtünet 
előzte meg. Végül a betegség kóroko-
zóját (Borrelia burgdorferi) 1982-ben, 
Ixodes kullancsok tápcsatornájából, 
Willy Burgdorfer azonosította. Legjel-
legzetesebb, az esetek 60-80%-ában 
előforduló klinikai tünete a vándorló 
bőrpír (erythema migrans), amely álta-
lában 7-10 napos (de minimum 48 órás) 
lappangási idő után, a csípés helyén 
jelentkezik. A bőrelváltozás mindig kis 
kerek folt formájában kezdődik, majd a 
széli részeken terjedve, középen halvá-
nyulva, gyűrűt formál. A bőrjelenséget 
enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkán 
viszketés kísérheti, de felléphetnek 
nem specifikus tünetek (pl. magas láz, 
gyengeség, fejfájás, izom- és izületi fáj-

dalom, esetleg nyirokcsomó-duzzanat), 
valamint idegrendszeri tünetek is. Igen 
ritkán, a kezeletlen vagy nem megfele-
lően kezelt betegeknél napokkal, hetek-
kel, esetleg hónapokkal a kullancscsípés 
után idegrendszeri, mozgásszervi vagy a 
szívet érintő szövődmények (zsibbadás, 
végtagfájdalom, perifériás ideggyulla-
dás, szívpanaszok) jelentkezhetnek, de 
legtöbbször semmilyen társtünet nincs. 
Megfelelő adagban és ideig szájon át 
alkalmazott antibiotikummal általában 
jól gyógyítható, védőoltással nem meg-
előzhető betegség.

A fentieknél ritkább, szintén kullan-
csok által közvetített betegség a hu-
mán babesiosis, a humán monocytás 
ehrlichiosis, a humán granulocytás 
anaplasmosis, a tibola, a krími-kongói 
vérzéses láz, valamint a tularémia.

Korábbi hazai felmérések alapján a 
kullancsencephalitis vírust Magyaror-
szágon a kullancsok 0,05%-a hordoz-
za. A Lyme-kór kórokozóját európai 
átlagban az Európai Betegségmegelőző 
és Járványügyi Központ tájékoztatása 
szerint a kullancsok 12%-a hordozza. 

Hogyan irtják, miért nem lehet meg-
állítani a túlszaporodásukat?
A jelenleg hatályos európai uniós sza-
bályozás alapján csak olyan rovarirtó-
szerrel (biocid hatóanyaggal) végez-
hető kezelés – pl. kullancsirtás –, mely 
megfelelő engedéllyel rendelkezik. 

Jelenleg nincs olyan kullancsirtószer, 
melynél a vizsgálatokat elvégezték, és a 
hatékonyságot, továbbá a biztonságos-
ságot bizonyították. Figyelembe véve 
a kullancsok rejtőzködő életmódját, 

továbbá azt, hogy nagy számban for-
dulhatnak elő gazdaállatokon (pl. nagy-
vadakon, kisebb ragadozókon, rágcsá-
lókon, madarakon) valószínűsíthető, 
hogy nincs olyan módszer, mellyel egy 
területen bármilyen irtószerrel bizto-
sítható lenne a kullancsmentesség. Az 
EU területén sehol nem alkalmaznak 
nagy területen (erdőkben, ligetekben) 
kullancsirtást.

Csípés után hogyan lehet eltávolí-
tani a kullancsot?
A kullancsok elleni legfontosabb vé-
dekezés módszer a bőrre juttatható 
kullancsriasztó szerek használata. 
Mindig a használati utasítás szerint 
kell eljárni, ez tartalmazza azt is, hogy 
milyen gyakran (hány óránként) java-
solt az adott készítmény ismételt al-
kalmazása. Kényelmes szellős, mégiz 
zárt ruházat viselése.Kiemelten fontos 
a kullancs mielőbbi eltávolítása. Tart-
sunk kullancsvizitet, azaz gondosan 
vizsgáljuk át a bőrfelületet, elsősorban 
a hajlatokat és a deréktájékot, ahová 
a kullancsok előszeretettel fúrják be 
magukat. Az eltávolításhoz legalkalma-
sabb egy vékony hegyű csipesz, mellyel 
egy határozott mozdulattal kihúzható a 
kullancs a bőrből. A gyógyszertárakban 
speciális eszköz, kullancs-eltávolító 
kanál vagy kullancs-eltávolító csipesz 
is vásárolható. Az eszközök jól hasz-
nálhatók, de nem elengedhetetlenül 
szükségesek. Szükség esetén akár két 
körmünk közé fogva, gyengén csavaró 
mozdulattal is kihúzható a kullancs.

Mit tehetünk azért, hogy a kertünk-
ben ne legyen kullancs?
A fű rendszeres nyírása, az aljnövény-
zet és a bokrok metszése, az avar gya-
kori összegyűjtése ebből a szempont-
ból kétféle előnnyel is jár. Egyrészt 
kevésbé nedves mikroklímát eredmé-
nyez, ami a kiszáradásra érzékeny kul-
lancsok számára előnytelen, másrészt 
a kevésbé gazdag aljnövényzet táplá-
lékkeresésük hatékonyságát rontja. 
Emellett, mivel a kullancsokat a la-
kott területek zöldfelületeire jelentős 
mennyiségben a kutyák hurcolják be, 
rendkívül fontos az ebek kullancscsí-
péssel szembeni védelme is, amelyről 
olvassuk el a szakértő írását.

A kullancs által 
terjesztett betegségek

n Ez az a betegség, ami az idén igen 
gyakran, de a korábbi években is je-
lentkezett. Az esetek egy részében 
egy-egy kiadós erdei, mezei séta után 
a gazda talált a kutyában pár kullan-
csot, (ha gondolt rá és kereste) majd 
pár nap múlva az állat megbetege-
dett. Bágyadttá, étvágytalanná, el-
esetté vált, 2-3 nap után még a vizelet 
is elszíneződött. Előbb halványbarna, 
majd egyre pirosabb lett. Ekkor szok-
tak az állattartók kétségbe esni és vi-
szik állatorvoshoz a kutyát. 

A vizsgálat során, ha még nem elő-
rehaladott a betegség, kiderül, hogy 
lázas is. A kórelőzményi adatok és a 
vizsgálat alapján a feltételezett di-
agnózis a babesiosis, régebbi, népies 
nevén erdőkór.  Erdőkór, mert koráb-
ban rendszeresen erdőben csatangolt 
kutyákban diagnosztizálták. A beteg-
séget a babesia nevű spórás véglény 
okozza, amit a kullancsok oltanak be 
a kutya vérébe a vérszívás alkalmá-
val. Kullancsot pedig legkönnyebben 
az erdőben lehet összeszedni. Ezek 
az izeltlábú köztigazdák a fertőzött 
kutya véréből veszik fel a kórokozót, 
de legtöbbjük már az ivarérett kul-
lancs petefészkében fertőződik és 

fertőzötten születik meg a pete, és az 
abból kikelő kullancs is továbbadja az 
utódainak. 

A nyálmirigyben megtelepedett 
véglény a vérszíváskor kerül be a 
kutya vérébe, megtelepszik a vörös 
vértestekben, szétrobbantja azokat, a 
vérfesték kiszabadul, a szervezet pe-
dig lebontja, illetve a vese kiválasztja. 
Az előbbi eredménye a sárgaság, az 
utóbbi eredménye a vérfestékvizelés. 
Nem lesz, ami az oxigént, széndi-
oxidot szállítsa, ezek híján pedig az 
egyes szervek fokozatosan tönkre-
mennek. A nagy mennyiségben jelen 
lévő vérfesték súlyosan megterheli a 
vesét, azok tubulusai elfajulnak, mű-
ködésük előbb-utóbb leáll. A beteg-

ség végkifejlete nagymértékben függ 
attól, milyen mértékű ez a károsodás. 

Magát a kórokozót egy injekció-
val el lehet pusztítani, és ha az egyes 
szervek, így a vesék még tudnak re-
generálódni, a kutya meggyógyul. 
Ezt a regenerálódást lehet támogatni 
különféle gyógyszerekkel.

A legfontosabb feladat a kullan-
csokkal való fertőződés megelőzése. 
Erre ma már többféle többé-kevésbé 
hatékony módszer létezik. A megfe-

lelő időközönként végzett kezelések a 
kullancsok mellett legtöbbször a bol-
hákat is távol tartják kedvencünktől.

Maga a kullancs nagyon nagy szám-
ban okozhat vérfogyottságot az állat-
nak, az igazi veszélyt a babesia jelenti. 
Ma már nem csak az erdőben vannak 
kullancsok, szinte valamennyi udvar-
ban előfordulnak, ahol zöld felületek, 
fű, cserjék, fák vannak. Nem úgy kell 
elképzelni, hogy fenn ül az ágon és 
megérezve az alatta elhaladó állatot 
ráugrik, hanem többnyire a gyepszin-
ten, a fűszálakon telepszik meg. Ezért 
van, hogy a kutyának legtöbbször az 
orrán, szemén, arctájékán, homlokán 
találjuk meg a bőrbe fúródva, hiszen a 
kutya az orrát a fűbe nyomva szaglá-
lódik. Simogatás közben, kis csomó-
ként érezzük meg ezt a parazitát, ami 
a babesia mellett más betegségeket is 
terjeszt. De ezekről majd máskor.

dr. Hortobágyi Béla
06-30-206-7121

Dr.  
Hortobágyi 
Béla  
rovata Állategészségügy

Állatorvosi helyettesítés Nyíregyháza térségében

Május 19-20-21. Dr. Petromán László 42/431-626, 30/9655-930
Május 26-27. Dr. Gubicz Pál 42/424-066, 30/955-3463
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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

IMPRESSZUM l Nyírteleki Újság, a Nyírtelek Város Önkormányzata által alapított kul-
turális és közéleti havi lap. Felelős kiadó: NyíR-TEL-SZoL Nonprofit Kft. Szerkeszti a 
szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: Kovács László. A levelezési cím: 4461 Nyírtelek Isko-
la u. 2. Tel.: 42/210-786. Az olvasói észrevételeket várjuk a nyirtelekiujsag@gmail.com 
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 angol szalonna

Füstölt tarja

SBOLTSBOLTSBOLT
knek”

1499 Ft/kg

1499 Ft/kg

IRÁLYTELEKKIRÁLYTELEKKIRÁLYTELEK
„Királyi falatok a kiry f„

K HÚSK HÚSK HÚS
rálytelekieky

149914991499 Ft/kg

149914991399 Ft/kg

2018. május 16 és május 25-e között!

Egyházi hírek

JEhOVA TANúI NyírTElEK gyülekezet nyílvános előadásai:
Május 20: Isten nézete a szexualitásról és a házasságról.
Május 27: Elégedett vagy-e Jehova gondoskodásával?
Június 03: Gondolat közlés - Családon belül és Istennel.
Június 10: Hogyan szolgáld Istent?
A programok 10-órakor kezdődnek a Jehova Tanúi Királyságtermében (To-

kaji út 59.) Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Jehova Tanúi hírszolgálat
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oszlopot döntött Balra akart kanyarodni a főútról áp-
rilis 9-én, hétfőn egy Ignis Nyírteleken, de közben egy Passat már az 
előzésébe kezdett. A két autó összeütközött, majd oszlopot döntött. 

n A Dózsa György utcán tartott a kül-
város felől érkezve hazafelé, és az 
udvarához kanyarodott balra nagy 
ívben, minközben egy Renault mö-
götte érkezve meg akarta előzni és a 
két autó összeütközött. A felelősség 
kérdésében nem tudtak megegyezni, 
ezért hívtak rendőrt a felelősség tisz-
tázásához.  KM

Vitatott ütközés Nyírtelken
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Használjuk a kerékpárutat szabályosan
Szekeres József polgármester úr 
érdeklődött tőlem, hogy a Nyír-
teleki Újság májusi számában 
a Joginfó rovatban miről fogok 
cikket írni. 

n Felvetette, hogy 
bizonyára nincsen 
Nyírteleknek olyan 
lakosa, aki ne örült 
volna annak, hogy 
elkészült a Nyí-
r e g y h á z a -T o k a j 
közötti kerékpárút. 
Jó időben sokan 
használják a ke-
rékpárutat. A kerékpárút használata 
településünkön sok helyi lakos számá-
ra újdonság. A kerékpárút használata 
veszélyhelyzeteket is előidézhet, ha az 
utat használók figyelmetlenek, illetve 
nem tartják be a KRESZ vonatkozó sza-
bályait. Polgármester úr javasolta, hogy 
a kerékpárút használatával kapcsolatos 
fontosabb szabályokra hívjam fel a fi-
gyelmet a Joginfó rovatban. Egyetértve 
polgármester úr felvetésével, összefog-
lalom a kerékpárút használatával kap-
csolatos fontosabb KRESZ szabályokat 
illetve ismertetem az ezzel kapcsolatos 
jelzőtáblákat.

Biztonságos
Településünket átszelő kerékpárút 
a lakott településrészen gyalog- és 
kerékpárút funkciót tölt be, vagyis a 
kerékpárutat gyalogosok illetve kerék-
párral közlekedők is igénybe vehetik 
egyidőben. A lakott településrészen 
kívül kerékpárútként funkcionál az 
elkészült út. A kerékpárút, illetve a 
gyalog- és kerékpárút biztonságosab-
bá teszi a gyalogos és kerékpárral való 

közlekedést, mintha a kerékpárral köz-
lekedők a Tokaji utat lennének kényte-
lenek használni. A kerékpárúton való 
közlekedés szabályai, illetve a gyalog- 
és kerékpárúton való közlekedés sza-
bályai széles körben ismertek, azonban 
lehet, nem árt felfrissíteni ezeket a sza-
bályokat. 

Maximális sebesség
Mivel a 38-as főút mentén Nyíregyhá-
zától Tokajig van kerékpárút, illetve 
gyalog- és kerékpárút, a 38-as főúton 
kerékpárral illetve gyalogosan közle-
kedni nem szabad. 

A gyalog- és kerékpárúton a gyalo-
gos a kerékpáros forgalmat nem aka-
dályozhatja, és nem veszélyeztetheti. 
Gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros 
a gyalogos forgalmat nem akadályoz-
hatja és nem veszélyeztetheti. Ebből a 
szabályból az következik, hogy mind 
a gyalogos, mind a kerékpáros köteles 
úgy közlekedni kerékpárúton, hogy a 

forgalmat ne akadályozza, ne veszé-
lyeztesse a többi közlekedőt. 

Kerékpárúton közlekedő járművel 
30 km/óra a megengedett maximális 
sebesség, míg gyalog- és kerékpár-
úton közlekedő járművel 20 km/óra 
a megengedett legnagyobb sebesség. 
Útkereszteződést járművel csak olyan 
sebességgel szabad megközelíteni, 
hogy a vezető eleget tehessen elsőbb-
ségadási kötelezettségének, és e tekin-
tetben másokat a jármű sebességével 
ne tévesszen meg. 

Elsőbbséget kell adni jobbra kanya-
rodó járművel az úttest mellett lévő, at-
tól jobbra eső kerékpárúton, gyalog- és 
kerékpárúton érkező jármű és gyalogos 
részére. Elsőbbséget kell adni a balra 
kanyarodó járművel az úttest mellett 
lévő, attól balra eső kerékpárúton, gya-
log- és kerékpárúton érkező jármű és 
gyalogos részére. 

Ezen szabály ismeretében a balesetek 
elkerülése végett, a jogszabály szerint 

biztosított elsőbbség tudatában sem árt, 
ha a kerékpárúton, gyalog- és kerékpár-
úton érkező jármű és gyalogos megkü-
lönböztetett figyelemmel kíséri a ka-
nyarodó járműveket a tekintetben, hogy 
biztosítják-e az elsőbbséget részükre.

Le kell szállni
Kerékpárral kerékpárúton az úttest 
jobb széléhez húzódva kell közlekedni. 
Kerékpárral a kerékpárútról a vele pár-
huzamos útra balra bekanyarodni nem 
szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról 
le kell szállnia, és azt tolva – gyalogosok 
közlekedésére vonatkozó szabályok 
szerint – kell az úttesten áthaladni. A 
kétkerekű kerékpáron 16. életévet be-
töltött személy szállíthat 10 évnél nem 
idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a 
kerékpár pótülésén. Kettőnél több ke-
rekű kerékpáron 17 évet betöltött sze-
mély szállíthat a kerékpárt nem hajtó 
utast. A kerékpárral éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok között abban az 
esetben szabad közlekedni, ha a kerék-
páron vagy a kerékpároson 

- előre fehér 
- hátrafelé piros színű 
folyamatos vagy villogó fényt adó 

lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el
- a lakott területen kívül kerékpáros 

fényvisszaverő mellényt (ruházatot) 
visel

Tilos elengedett kormánnyal kerék-
pározni, kerékpárhoz oldalkocsit, vala-
mint -kerékpárutánfutót kivéve – egyéb 
vontatmányt kapcsolni, kerékpárt más 
járművel illetőleg állattal vontatni, a 
kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy 
hátra egy méternél hosszabban kinyú-
ló, a vezetőt a vezetésben egyébként 
veszélyeztető tárgyat szállítani, kerék-
párral állatot vezetni.
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A kerékpárúttal kapcsolatos néhány fontosabb KRESZ jelzőtábla:

Utasítást adó jelzőtáblák

Kerékpárút Kerékpárút 
vége

Gyalogút végeGyalogút Gyalog- és kerékpárút

Gyalog- és kerékpárút vége

Gyalogos 
övezet
(zóna)

Gyalogos 
övezet

(zóna) vége

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna)

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna) vége

Hólánc 
használata 
kötelező

Mindkét irány-
ból behajtani 

tilos

Gépjárművel
behajtani tilos

Motorkerék-
párral

behajtani tilos

Autóbusszal
behajtani tilos

Tehergépko-
csival

behajtani tilos

Behajtást tiltó táblák

Mezőgazda-
sági 

von tatóval 
behajtani tilos

Járműszerelvénnyel behajtani 
tilos

Segédmotoros 
kerékpárral be-

hajtani tilos

Kerékpárral 
behajtani tilos

Kézikocsival 
bemenni tilos

Állati erővel 
vont járművel 
behajtani tilos

Utasítást adó jelzőtáblák

Kerékpárút Kerékpárút 
vége

Gyalogút végeGyalogút Gyalog- és kerékpárút

Gyalog- és kerékpárút vége

Gyalogos 
övezet
(zóna)

Gyalogos 
övezet

(zóna) vége

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna)

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna) vége

Hólánc 
használata 
kötelező

Mindkét irány-
ból behajtani 

tilos

Gépjárművel
behajtani tilos

Motorkerék-
párral

behajtani tilos

Autóbusszal
behajtani tilos

Tehergépko-
csival

behajtani tilos

Behajtást tiltó táblák

Mezőgazda-
sági 

von tatóval 
behajtani tilos

Járműszerelvénnyel behajtani 
tilos

Segédmotoros 
kerékpárral be-

hajtani tilos

Kerékpárral 
behajtani tilos

Kézikocsival 
bemenni tilos

Állati erővel 
vont járművel 
behajtani tilos

Utasítást adó jelzőtáblák

Kerékpárút Kerékpárút 
vége

Gyalogút végeGyalogút Gyalog- és kerékpárút

Gyalog- és kerékpárút vége

Gyalogos 
övezet
(zóna)

Gyalogos 
övezet

(zóna) vége

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna)

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna) vége

Hólánc 
használata 
kötelező

Mindkét irány-
ból behajtani 

tilos

Gépjárművel
behajtani tilos

Motorkerék-
párral

behajtani tilos

Autóbusszal
behajtani tilos

Tehergépko-
csival

behajtani tilos

Behajtást tiltó táblák

Mezőgazda-
sági 

von tatóval 
behajtani tilos

Járműszerelvénnyel behajtani 
tilos

Segédmotoros 
kerékpárral be-

hajtani tilos

Kerékpárral 
behajtani tilos

Kézikocsival 
bemenni tilos

Állati erővel 
vont járművel 
behajtani tilos

Utasítást adó jelzőtáblák

Kerékpárút Kerékpárút 
vége

Gyalogút végeGyalogút Gyalog- és kerékpárút

Gyalog- és kerékpárút vége

Gyalogos 
övezet
(zóna)

Gyalogos 
övezet

(zóna) vége

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna)

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna) vége

Hólánc 
használata 
kötelező

Mindkét irány-
ból behajtani 

tilos

Gépjárművel
behajtani tilos

Motorkerék-
párral

behajtani tilos

Autóbusszal
behajtani tilos

Tehergépko-
csival

behajtani tilos

Behajtást tiltó táblák

Mezőgazda-
sági 

von tatóval 
behajtani tilos

Járműszerelvénnyel behajtani 
tilos

Segédmotoros 
kerékpárral be-

hajtani tilos

Kerékpárral 
behajtani tilos

Kézikocsival 
bemenni tilos

Állati erővel 
vont járművel 
behajtani tilos

Utasítást adó jelzőtáblák

Kerékpárút Kerékpárút 
vége

Gyalogút végeGyalogút Gyalog- és kerékpárút

Gyalog- és kerékpárút vége

Gyalogos 
övezet
(zóna)

Gyalogos 
övezet

(zóna) vége

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna)

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna) vége

Hólánc 
használata 
kötelező

Mindkét irány-
ból behajtani 

tilos

Gépjárművel
behajtani tilos

Motorkerék-
párral

behajtani tilos

Autóbusszal
behajtani tilos

Tehergépko-
csival

behajtani tilos

Behajtást tiltó táblák

Mezőgazda-
sági 

von tatóval 
behajtani tilos

Járműszerelvénnyel behajtani 
tilos

Segédmotoros 
kerékpárral be-

hajtani tilos

Kerékpárral 
behajtani tilos

Kézikocsival 
bemenni tilos

Állati erővel 
vont járművel 
behajtani tilos

Oldalszél Gyalogosát-
kelés

Háziállatok

Vadon élő 
állatok

Gyalogosok Gyermekek Kerékpárosok

Egyéb veszélyForgalom-
irányító 

fényjelző 
készülék

Egyenrangú 
utak kereszte-

ződése

Útkereszteződés alárendelt úttal

Sorompóval biztosí-
tott vasúti átjáró

Villamos Sorompó nélküli 
vasúti átjáró

Vasúti átjáró kezdete Két- vagy többvágányú vasúti 
átjáró kezdete

Vasúti átjárót előjelző táblák

Kijelölt gyalo-
gos- átkelőhely

Gyalogos alul- 
vagy felüljáró

Egyirányú forgalmú út Zsákutca

Torlódás

Tájékoztatást adó táblák

Taxiállomás Várakozóhely

Autóbusz 
megállóhely

Trolibusz 
megállóhely

Villamos 
megállóhely

Magánút

Taxiállomás Várakozóhely 
mozgáskor-
látozottak 
részére

13. § (1) bek. e) „Kerékpárút” (26. 
ábra); a tábla a kétkerekű kerékpárok 
közlekedésére kijelölt utat jelez; a 
segédmotoros rokkantkocsi, a gépi 
meghajtású kerekes szék és a kétke-
rekű segédmotoros kerékpár lakott 
területen kívül a kerékpárutat igény-
be veheti, ha ezt jelzőtábla nem tilt-
ja. A kerékpárúton más jármű közle-
kedése tilos;

26. ábra

f) „Kerékpárút vége” (26/a. 
ábra);

26/a. ábra

i) „Gyalog- és kerékpárút” (26/d. 
ábra); a gyalogos, a kerekes szék és 
a kétkerekű kerékpár közlekedé-
sére kijelölt út. Ha a gyalogos és a 
kerékpáros forgalmat burkolati jel 
választja el (26/e. ábra), a gyalogos és 
a kerékpáros csak az útnak a részére 
kijelölt részén közlekedhet;

26/d. ábra

j) „Gyalog- és kerékpárút vége” 
(26/f. ábra).

26/f. ábra

14. § (1) bek. v) „Kerékpárral behaj-
tani tilos” (49. ábra);

49. ábra

16. § (1) bek. z/2. „Kerékpárosok” 
(95/b. ábra); a tábla azt jelzi, hogy 
fokozottan számolni kell az úttesten 
kerékpárosok közlekedésével;

95/b. ábra

z/3. A z/2. pontban említett jel-
zőtábla alatt elhelyezett kiegészí-
tő jelzőtábla (95/c. ábra) azt jelzi, 
hogy az úton olyan kereszteződés 
van, ahol fokozottan számítani 
kell kerékpárosok keresztirányú 
közlekedésére;

95/c. ábra

Oldalszél Gyalogosát-
kelés

Háziállatok

Vadon élő 
állatok

Gyalogosok Gyermekek Kerékpárosok

Egyéb veszélyForgalom-
irányító 

fényjelző 
készülék

Egyenrangú 
utak kereszte-

ződése

Útkereszteződés alárendelt úttal

Sorompóval biztosí-
tott vasúti átjáró

Villamos Sorompó nélküli 
vasúti átjáró

Vasúti átjáró kezdete Két- vagy többvágányú vasúti 
átjáró kezdete

Vasúti átjárót előjelző táblák

Kijelölt gyalo-
gos- átkelőhely

Gyalogos alul- 
vagy felüljáró

Egyirányú forgalmú út Zsákutca

Torlódás

Tájékoztatást adó táblák

Taxiállomás Várakozóhely

Autóbusz 
megállóhely

Trolibusz 
megállóhely

Villamos 
megállóhely

Magánút

Taxiállomás Várakozóhely 
mozgáskor-
látozottak 
részére

Bízom benne, hogy sokan felfris-
sítik a fenti cikk elolvasásával a ke-
rékpárút használatával kapcsolatos 
KRESZ szabályokat.

Elérhetőségem: 4461 Nyírtelek, 
Vasvári Pál u. 16., ügyfélfogadás 
hétfőtől-csütörtökig munkanap-
okon 17.00-18.00 óra között időpont 
egyeztetéssel. Telefon: 20/9427-
545, 42/523-391.

Dr. Vaskó László
ügyvéd
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Magyar Sándor 
Emlékversenyre!

Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület tisztelettel meghívja tagjait  

és az érdeklődőket a

Helye: Tiszavasvári, Kacsás-horgásztó
Időpont: 2018. május 27. (vasárnap):

 6.30 óra  sorsolás
 13.00 óra  verseny vége
 13.30 óra  eredményhirdetés

Nevezés: női úszós, férfi úszós,  
fenekezős és elméleti kategóriákban.

A gyerekek számára a helyszínen külön versenyt 
szervezünk, melyet a MOHOSZ is támogat.

Nevezni női úszós, fér� úszós, és fenekezős kategóriában 
lehet! Azok a hölgyek, akik fenekezős technikával kívánnak 
a halak nyomába eredni, a fenekezős kategóriába kell, hogy 

nevezzenek! 
A fenekezős horgászok �gyelmébe ajánljuk a helyi 

szabályok betartását, botonként csak egy horog és csak 
szakáll nélküli, vagy lenyomott szakállú horog használható! 

Pontymatrac, sebfertőtlenítő használata kötelező! 
A fenekezős horgászok az egyenlő esélyek érdekében 

három egyenlő szektorra lesznek bontva, a szektorok első 
két helyezettje lesz díjazva! 

Tehát nőtt a díjazottak száma ebben a kategóriában! 
A szektorbontás lényege, hogy a gyengébb fogással 

kecsegtető tórészekről is kerülnek ki győztesek, így nem 
lehet olyan, hogy a sorsolásnál eldől a verseny sorsa.

Vezetőség

InformációNyírteleki Újság20

n Budapesten, az országos 
táncháztalálkozón jártunk a 
Kedves Ház gyermekeivel. 
Mindannyiunk számára új élmé-
nyeket jelentett ez a rendezvény, 
mert még soha nem vettünk 

részt rajta. Kézműveskedtünk 
és új tánclépéseket, népi játé-
kokat tanultunk. Fantasztikus 
két napon vagyunk túl, elfárad-
tunk, de már holnap újra indul-
hatnánk.

Országos táncház-
találkozón jártak

Fo
tó

: K
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áz


