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OrszágOs siker Szeptember 15-i Mindszenti „C” kategóri-
ás egyes fogathajtó Országos Bajnokságon Vámosi Balázs Péter nyír-
teleki versenyző egyéniben és csapatban is a dobogó legfelső fokára 
állhatott./11

integetés a pápának A nyírteleki Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola pedagógusainak jelentős része zarándoklaton vett 
részt Rómában, ahol a Ferenc pápa által celebrált szentmisén imád-
koztunk fiataljainkért, tartalmas jövőjükért, valamint felelősségteljes, 
példát mutató vezetőikért./8

együtt a nagysárosi gyerekekkel Szeptember közepén 
fantasztikus két napot töltöttünk együtt szlovákiai, nagysárosi gyerekek-
kel, köszönhetően a nyírteleki önkormányzat Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt-hez benyújtott sikeres pályázatának./9

Nyírtelek város független, havonta megjelenő információs lapja 6. évfolyam, 10. szám, 2018. október
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Csillagfényes fOCi Az idei, évben immár 5. alkalommal rendeztük meg (a Dózsa György utcai műfüves pályán) a „Csillagfényes” labdarúgó-
tornát, ahol a döntőben hetesrúgások döntötték el az első hely sorsát./15

első lett
Hanuszik 
Sándorné 
Erzsike (balról) 
– a Nyírteleki 
Nyírfa Nyugdíjas 
Egyesület tagja 
nyerte a szépkorú 
kategóriában a 
szavalóversenyt 
Koltón./7
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umifjúsági hétvége A Filadelfia 
Evangélikus Egyházközség gyülekezeti if-
júsági hétvégét tartott Bodrogkeresztúron 
szeptember 14-től 16-ig.
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Diák istentisztelet A Filadelfia Evangélikus Egyház-
község templomában diák istentiszteletet tartottunk, október 02-án. 
A Szent Anna Katolikus Általános Iskola diákjai két csoportban jöttek, 
először az alsó tagozatosok, utána a felsősök. Pedagógusok, gyülekeze-
tünk tagjai segítették az alkalom megtartását. Györfi Mihály

Szellő szárnyán szálló idő 
e szép naphoz vezetett
Születésnap a Nyírteleki Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
Idősek Otthonában.

n Nagy volt az öröm a Nyírteleki 
Szociális Szolgáltató Központ Idő-
sek Otthonában augusztus 26-án, 
ugyanis egyik kedves lakónk, Sa-
láta Jánosné betöltötte a 90. élet-
évét. A születésnap megünneplé-
sére 2018. augusztus 27-én került 
sor, melyen a születésnapost 
Szekeres József, nyírtelek város 
polgármestere, Dr. Bartovics Nor-
bert, nyírtelek város jegyzője és 
Pál Istvánné Intézményvezető 
asszony is köszöntötte. 

Az ünnepségen az ünnepelt 
két lánya mellett az intézmény 
összes lakója részt vett. Türk 
Gerda megható verse, valamint 
Nyírtelek Város Önkormányzata 
gyönyörű virágcsokra és Orbán 
Viktor miniszterelnök oklevelé-
nek átadása után a család saját 

készítésű gyönyörű 2 tortával és 
ivólével ünnepelték meg a szép 
kort megélt lakója születés-
napját. A rendezvényt Vajdáné 
Tomkó Tímea vezetésével a 
részleg összes dolgozó szerve-
zésével sikerült ünnepélyessé 
tenni. Köszönet munkájukért.

A Nyírteleki Szociális Szol-
gáltató Központ Idősek Otthona 
lakói és dolgozói nevében ezzel 
a kis versikével szeretnénk ked-
veskedni Saláta Jánosné Ilonka 
néninek: 

„Szaladnak az évek, születé-
sünk óta,/ Peregnek a percek, 
mint a homokóra.7 Az évek szá-
ma csak szalad,/ De szívében az 
ember fiatal marad./ Születés-
napodon köszöntünk Téged!/ Is-
ten vezérelje mindig a Te éltek!/ 
Reményben éld az életed,/ A sors 
keze adjon erőt,/ Hogy megéld a 
100 esztendőt!”

Pál Istvánné

regéCzy Margit
köszöntése 95. születésnapja  

alkalmából.

szabó Mihályt
népes és jókedélyű családja körében 

sikerült felköszönteni 
90. születésnapján.
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A Nyíregyházi Állatparkban
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n A Megyei Kormányhivatal 
meghívta a pénteken megren-
dezésre kerülő kormányhivatali 
családi napra a Kedvesház lakóit 

a Nyíregyházi Állatparkba. Nagy 
örömmel és érdeklődéssel vet-
tünk részt a rendezvényen. A 
meghívást ezúton is köszönjük.
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Októberben az első nap az 
idősek világnapja. Önkormány-
zatunk is évről évre kedves-
kedik az időseknek műsorral, 
vendéglátással, és december-
ben pedig minden 70 év fölötti 
nyírteleki lakos egy ajándék-
csomaggal lesz gazdagabb. 

n Az idősek otthonában és a Vi-
gadóban is kitüntetett figyelmet 
fordítunk azokra, akik életünk 
folyamán segítettek, neveltek, 
szerettek és igyekeztek megóvni 
minden rossztól.

Azt gondolom, kicsit jelképes 
is, hogy az első nap az idősek vi-
lágnapja. Mutatja ez számunkra, 
hogy a mindennapokban is az idő-
seknek kell elsőbbséget biztosíta-

nunk. Lehet ez csak annyi, hogy 
előre engedjük őket a buszon, vagy 
a boltban vagy elsőként adjuk át a 
helyünket a számukra. Sokszor azt 
gondoljuk, hogy mennyi mindent 
adunk nekik, de ez épp fordítva 
van. Rengeteg bölcsességet, hu-
mort, türelmet tanulhatunk tőlük. 
A napokban olyan szerencsém volt, 
hogy több 90 év fölötti nyírtelekit 
köszönthettem születésnapján. 

Ilyenkor mindig megragadom az 
alkalmat, hogy beszélgessünk a régi 
dolgokról. Arról, mivel keresték a 
kenyerüket. Mekkora volt a család? 
Hogy vészelték át a nagy háborút? 
Régi vicces anekdoták kerülnek elő. 
Van ki így, van ki úgy emlékszik rá. 
A végén egy közös a mosoly. Soha-
sem hagyjuk ki azt a kérdést, hogy 

mi a hosszú élet titka. Persze min-
denki másra esküszik. 

Egyet azonban mindenki kiemel, 
hogy milyen sokat dolgozott ezidáig 
és ez bizony látszik is. Vannak vi-
szont, amit nem mondanak, de lát-
juk, hogy szeretik az életet és meg 
is beszülik azt. Nem bántanak meg 
senkit és teljesen megbékélve élnek 
az elmúlt és a mai világgal egyaránt. 
Mindezeket körbelengi a nyugalom 
és a türelem, melyek anyagi hely-
zettől független természetes em-
beri tulajdonságok. Lehet, néhol 
egy kicsit fáj a láb, vagy „nagy szót 
hall” valaki, de egy biztosan közös, 
az pedig nem más, mint a jóságos 
szemek, amiket a sokszor váltakozó 
szomorúság és vidámság oly csillo-
góvá tesz. 

Azt kívánom mindenkinek, 
hogy ez a csillogás maradjon meg 
sokáig a szemekben, hogy a bará-
tok, rokonok, gyermekek, unokák, 
dédunokák sokáig tudjanak benne 
sütkérezni.

Szekeres József

 Polgármester asztala

Közel a százhoz

Jól halad a nyugati elkerülő építése

Önkormányzat

Az új nyomvonalú út keresz-
tezi a Budapest–Miskolc–
Szerencs–Nyíregyháza vasút-
vonalat.

n Aki elhalad Nyírszőlősnél vagy a 
Tokaji úton, azt láthatja, hogy több 
munkagép is dolgozik az út mel-
lett. Vajon hol tartanak, elkészül-e 
az ígért határidőre az útberuházás, 
a nyugati elkerülő folytatása?

– A 338. sz. főút Nyíregyháza 
nyugati elkerülő mindkét szaka-
szán a tervezett ütemezés szerint 
haladnak a munkálatok – kezdte 
Hideg András, a NIF Zrt. kommu-
nikációs igazgatója. – A vállalkozá-
si szerződéseket márciusban írták 
alá az érdekeltek, és várhatóan 
2019. negyedik negyedévében fe-
jeződhet be az elkerülő jelenleg 
épülő két szakasza.

Jövő év végére készülhet el
– Az első szakasznál (a nyertes vál-
lalkozó a Zemplénkő Kft., a kivitele-
zés nettó összege 5,448 milliárd fo-
rint) megkezdődtek a töltésépítési 
munkák. A műtárgyépítés a töltés-
építés befejezését követően, előre-
láthatólag tavasszal indulhat el.

– A második szakasznál (a nyer-
tes vállalkozó a KE-VÍZ 21 Zrt., a 
kivitelezés nettó összege 3,751 
milliárd forint) a humuszolást 
követően töltésépítési munkála-
tokat végeznek majd, illetve sza-
kaszosan javítóréteget építenek. 
Ezekkel párhuzamosan folyamat-

ban van a közművek kiváltása is. 
A nyírszőlősi úti körforgalom a 
338. sz. főút Nyíregyháza nyugati 
elkerülő 38. sz. főút és a 3822. j. út 
közötti szakasznál épülhet meg.

– Az új nyomvonalú út ke-
resztezi a 38. sz. főutat szintbeni 
körforgalmi csomóponttal. A kör-
forgalmi csomópont biztonságo-
sabb közlekedést tesz lehetővé 
a kereszteződés jellegű csomó-
pontokkal szemben. Az új nyom-
vonalú út keresztezi a Budapest– 
Miskolc–Szerencs–Nyíregy háza 
vasútvonalat is. A szintbeni átjáró 
helyett egy szintén sokkal bizton-
ságosabb, a  korszerű közlekedési 
körülményekhez igazodó külön 
szintű csomópont épül – tette 
hozzá Hideg András, aki megerő-
sítette a beruházás  hazai forrásból 
valósulhat meg.  LTL

Nyírtelek Város Önkormány-
zata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együtt-
működve ezennel kiírja a 
2019. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot a telepü-
lési önkormányzat területén 
állandó lakóhellyel rendelke-
zők számára.

n a) hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfoko-
zatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfo-

kú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 
2018 szeptemberében felsőoktatá-
si tanulmányaik utolsó évét meg-
kezdő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2019 őszén már nem áll fenn, úgy 
a 2019/2020. tanév első félévére 
eső ösztöndíj már nem kerül folyó-
sításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújt-
hatnak be azok a hallgatók is, akik-
nek a hallgatói jogviszonya a felső-
oktatási intézményben a pályázás 
időpontjában szünetel. Az ösztön-
díj folyósításának feltétele, hogy a 

2018/2019. tanév második félévére 
a beiratkozott hallgató aktív hall-
gatói jogviszonnyal rendelkezzen.

b) hátrányos szociális helyzetű fi-
atalok a 2018/2019. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középisko-
lások, vagy felsőfokú végzettséggel 
nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek, és a 2019/2020. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakképzés-
ben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. november 6.

A települési önkormányzat a ha-
táridőn túl benyújtott, vagy forma-
ilag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja.

A pályázathoz kötelezően csato-
landó mellékletek: jövedelemiga-
zolások, a felsőoktatási intézmény 
által kitöltött eredeti jogviszony-
igazolás, valamint a szociális rá-
szorultságot alátámasztó doku-
mentumok.

A pályázatot a pályázati kiírás-
ban szereplő határidőn belül, va-
lamennyi csatolandó melléklettel 
együtt a Polgármesteri Hivatal 1. 
számú irodájába kell benyújtani.

(Pályázati dokumentációk letöl-
tése Nyírtelek város honlapjáról.)

Dr. Bartovics Norbert 
jegyző

BURSA 2019
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Idősek világnapja alkalmából
n Kedves ezüsthajú, aranyszívű 
idős emberek! Két nemes fémből 
kellene ötvözni e mai, de nem 
mindennapi ünnepi jelvényt. 
Aranyhoz hasonlítom szerető szí-
vüket. Az arany fénye nem halvá-
nyult a sok gondtól, megpróbál-
tatástól. Életüket hol boldogan, 

hol fáradtan élik. Valamikor nem 
hitték, hogy ilyen gyors járásúak 
az évek, szinte suhannak egymás 
után.

Az arany mellett ezüst fény is 
csillan mai nap. Ezüst hajukban 
sok-sok tél ott felejtette fehérsé-
gét. Amint a természetben is van 

tavasz, nyár, ősz és tél, az ember 
életében is ez a folyamat megy 
végbe. Az idős kor az élet rendje, 
az éretté válás korszaka, életböl-
csességgel, gazdag tapasztala-
tokkal.

Kérjük a Jóistent, adjon még 
sok-sok lágy, simogató tavaszt! 

Köszönjük a példamutatást! Kö-
szönjük az emberi értékeket, 
melyeket belénk csepegtettek. 
Szívből kívánjuk, továbbra is ra-
gyogja be életüket a két nemes 
fém: az arany és az ezüst fénye!

Sz.Sz.K.

A vészfékezéskor három kis-
lány a jármű padlójára esett, 
és nyolc napon belül gyógyuló 
sérülést szenvedtek.

n Közúti veszélyeztetés bűntet-
tével vádolja a Nyíregyházi Járási 
és Nyomozó Ügyészség azt a fia-
talembert, aki camping kerékpár-
jával vészfékezésre kényszerített 
egy iskolásokat szállító csuklós 
buszt, amitől a buszon utazó gye-
rekek közül hárman elestek és 
megsérültek.

Jobbra-balra kacsázott
– A vádirat szerint 2018. május 
végén az egyik délután a vádlott 
a kerékpárjával Paszabcsúcs felől 
az aszfaltozott bekötőúton haladt 
a 38-as számú főút irányába, mi-
közben jobbra-balra kacsázott az 
úttesten, így elfoglalta annak tel-
jes szélességét. Ebben az időben 
szállította a környékbeli iskolá-
sokat az egyik menetrend szerinti 
csuklós busz, amelyen több mint 
ötvenen utaztak – tájékoztatott 
dr. Szilágyi László.

Hiába dudált a buszsofőr
– A buszsofőr utolérte a kerék-
párral közlekedő vádlottat, le is 
lassított, majd kb. 200 méteren 
keresztül követte óránkénti 20-25 
kilométeres sebességgel. Ráadá-
sul dudált is annak érdekében, 
hogy a biciklis engedje el a mö-
götte haladó autóbuszt. A férfi 
azonban ezzel nem törődött, és 

hirtelen az úton keresztbe fordul-
va, állóra fékezte a kerékpárját.

– Szerencsére, vészfékezéssel 
sikerült megállnia az autóbusz-
nak is, csakhogy eközben a bu-
szon utazó három kislány a jármű 
padlójára esett, és nyolc napon 
belül gyógyuló sérülést szenved-
tek – ismertette az eset részleteit 
a megyei főügyészség sajtószóvi-
vője.

A kerékpáros ahelyett, hogy 
segítséget nyújtott vagy leg-
alább megkérdezte volna, hogy 
mi történt a buszon utazókkal, 
a helyszínt elhagyta. Nem jutott 
messzire, mert a buszsofőr leírá-
sa alapján a kiérkező rendőrök 
elfogták.

Börtönbüntetést indítványoz
– A több közlekedési szabályt 
megszegő férfi semmilyen ma-
gyarázatot nem adott tettére. Bár 
a fiatalember büntetlen előéletű, 
azonban az utóbbi két évben több 
mint tíz szabálysértési eljárás in-
dult ellene különböző közlekedé-
si szabályok megszegése miatt.

Az ügyészség a vádiratban 
börtönbüntetés kiszabására tett 
indítványt a bíróságnak annak 
reményében, hogy a megfelelő 
büntetés mind a vádlottat, mind 
másokat visszatart az ilyen bűn-
cselekmények elkövetésétől. A 
vádlott bűnösségéről a Nyíregy-
házi Járásbíróság fog dönteni 
– tette hozzá dr. Szilágyi László.  
 KM

Hiszem egy ember életé-
ben is olyan jó, amikor leül 
a család és beszélgetnek. 
Előkerülnek a fényképek, 
mindenkinek eszébe jut róla 
valami kellemes, vidám em-
lék. Felidéződnek helyzetek, 
barátságok, közös sikerek. 
Ilyenkor új és új szemszögből 
látjuk ugyanazokat a dolgo-
kat. Észreveszünk olyanokat, 
amit addig talán nem is 
láttunk.

n Ilyen ez a város életében is. 
Számtalan olyan dolog történt 
2017-ben, aminek lehet és kell 
is örülni. Mindenkinek más és 
más áll közel a szívéhez. Akinek 
valami egészségügyi problémája 
volt örömmel tapasztalta, hogy 
elkezdődött az Arany János utcai 
orvosi rendelő és védőnői szol-
gálat felújítása. Tudom, hogy 
minden felújítás, átépítés hor-
doz magában nehézségeket, de 
a megvalósuló cél lebeg előttünk 
és az a jobb, ami létre fog jönni. 
Igy van ez a szépen bővülő és 
felfrissülő óvodák tekintetében, 
ahol mind a gyermekek mind a 
szülők türelmesen és örömmel 
várják a munkálatok befejezését. 

A legnagyobb dolog, mely nem-
csak Nyírtelek, hanem az egész 
megye szempontjából kiemelt 
jelentőséggel bírt a Tokajt-Nyír-
egyházával összekötő kerékpár-
út elkészülte volt. Ugyan a közle-
kedés szempontjából új helyzet 
teremtődött. Számtalan alkalom-
mal családok, kollégák, barátok 
gurulnak közben vidáman be-
szélgetve. Az év során az állami 
iskolát a katolikus egyház vette 
át, melytől a színvonal emelke-
dését és a körülmények javulását 
várjuk.

Településünkön számos kul-
turális rendezvény is zajlott, 
melyek a hagyományainkat vi-
szik tovább és újabb színfoltokat 
is hoznak a fiatal város életébe. 
Ezekhez az emlékekhez szeret-
nénk egy kis segítséget nyújtani, 
hogy néhány felvillanó képpel, 
gondolattal foglaljuk össze az 
elmúlt év történéseit. Mindenki-
nek jó lapozgatást jó böngészge-
tést kívánok! Feleleveníthetjük a 
közös mosolyokat, közös sikere-
ket, közös gondolatok megvaló-
sulását és mindazt, amit közösen 
tettünk Nyírtelekért.

Szekeres József, 
polgármester
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Megjelent a Nyírteleki 
Füzetek 14. száma, az 
ESEMÉNYTÁR, mely a 2017-es 
év történéseit dolgozza fel. Az 
elmúlt évek hagyományaitól 
eltérően, most kevesebb nyom-
tatott példányszám készült. 
Helyette mindenki letöltheti 
az ESEMÉNYTÁR-t a Nyírtelek 
város honlapjáról.( Íme a az 
Eseménytár bevezetője.)

„Az ember szíve mélyén örökké oda való, ahol született.”

Közösen tettünk 
Nyírtelekért!

Kerékpárral kényszerítette 
megállásra az autóbuszt
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villanyOszlOpnak 
ütközött
Egy személygépkocsi villanyoszlop-
nak csapódott szeptember 25-én, 
kedden délelőtt Nyírtelek közelében, 
Bedőbokorban. Az ütközés következ-
tében a villanyoszlop tőből kitört, a 
felső vezeték tartotta az út felett. A 
balesetben a jármű vezetője megsérült. 
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a 
gépkocsit áramtalanították, majd az 
áramszolgáltató kiérkezéséig, egy kézi 
tűzoltó készülékkel a helyszint bizto-
sították. A villanyoszlop cseréjének 
idején átmenetileg háromszáz fogyasz-
tási helyen szünetelt a szolgáltatás.
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A civil szervezetek központi 
szerepet vállaltak a közelmúlt-
beli migrációs válságban: a 
polgárok mozgósítása olyan 
erőt képvisel, amely képes 
megváltoztatni a történelmet.

n A menekültválság tetőzésekor 
magyar civil szervezetek és nem-
zetközi szervezetek helyi kiren-
deltségei aktív és fontos szerepet 
játszottak a menekültek megsegí-
tésében. Ezenkívül egy új jelenség 
is megfigyelhető volt: több olyan 
önkéntes szervezet alakult, amely 
a közösségi médiafelülteket fel-
használva alakult meg és szervez-
te tevékenységét. Ezek fő ereje a 
gyors mozgósíthatóságban és a 
helyben történő gyors segítség-
nyújtásra való képességben állt. 
Mindennapi emberek tízezrei, 
köztük orvosok és nővérek vállal-
koztak arra, hogy napi munkaide-
jük lejártával fogadják és segítsék 
a menekülteket.

Különböző szervezetek és ön-
kéntesek vizet, élelmet, tisztálko-
dó szereket, gyermekgondozási 
cikkeket, takarókat, matracokat 
és hálózsákokat osztottak a me-
nekülteknek. Bizonyos egyete-
mek takarókat adtak, különböző 
cégek pénzbeli és természetbeni 
adományokat juttattak el, így pél-
dául fűthető sátrakat nőknek és 
családoknak, wifi-hozzáférést stb. 
Szervezetek és magánszemélyek 
szálláshelyeket ajánlottak fel a 
menekültek számára. Lakásokat 
béreltek és a családoknak meg-
felelő helyeket igyekeztek kiala-

kítani. Voltak olyan szervezetek, 
amelyek szociális és pszichológiai 
segítséget nyújtottak a háborús 
események vagy az emberkereske-
dők visszaélései által traumatizált 
embereknek.

Bizonyos szervezetek tájékoz-
tatást nyújtottak az eljárásokról, 
segítettek az eligazodásban, tol-
mácsolásban angol, francia, arab, 
fárszi és urdu nyelven. Azonban 
ők maguk hangsúlyozták, hogy 
ez nem volt elég a hozzáférhető 
információk általános hiányának 
orvoslásához, különösen, ami a 
menedékkérők anyanyelvén törté-
nő tájékoztatást illeti.

Más szervezetek kampányokat 
kezdeményeztek, hogy felhívják a 
közvélemény figyelmét a kénysze-
rű lakhelyelhagyás, a migráció és 
a menekültkérdés problémáira, és 
hogy hitet tegyenek a menekültek 
ügye mellett. Ezek az erőfeszíté-
sek a társadalom egészét tekintve 
azonban csak korlátozott hatást 
értek el. 

A befogadási feltételekről szóló 
uniós irányelv értelmében az ál-
lam kötelessége volt, hogy bizo-
nyos szolgáltatásokat, így szállást, 
élelmet, orvosi ellátást nyújtson a 
menekülteknek. A válság magyar-
országi tetőzésekor ezeket a szol-

gáltatásokat elsősorban spontán 
létrejött önkéntes civil szervezetek 
nyújtották, amelyek – legalábbis 
eleinte – a nagy segélyszervezetek 
részvételét is hiányolták.

Bár minden menedékkérő el-
vileg jogosult az állam által biz-
tosított jogsegélyre, ezt a köte-
lezettséget nem minden esetben 
teljesítették. A kialakult helyzet-
ben a civil szervezetek megtették 
azt, ami többük szerint a hatósá-
gok dolga lett volna a menekültek 
megsegítésében. Tevékenységüket 
azonban kritika érte a kormány ré-
széről, mondván, hogy ezzel ösz-
tönzik és vonzzák a menekülteket. 
Általában véve a szervezetek saj-
nálatosnak tartották a kormány ré-
széről megvalósuló együttműkö-
dést és kommunikációt, valamint 
a tájékoztatáshoz való hozzáférés 
hiányát. 

A későbbiekben a kormány kije-
lölt két szervezetet (a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálatot és a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezetet), 
és forrásokat biztosított számuk-
ra, hogy segítsék és orvosi ellátás-
ban részesítsék a menekülteket. A 
feladatokat felosztották a három 
szervezet között (pl. a nyitott be-
fogadó állomásokhoz a Vöröske-
reszt fér hozzá).

A kormány által kijelölt két szer-
vezetről röviden:

Magyar Máltai  
Szeretetszolgálat
A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
latot 1989-ben alapították és ez 
Magyarország egyik legnagyobb 
segélyszervezete. Szükséget szen-
vedő, elsősorban beteg, idős, fo-
gyatékkal élő, hátrányos helyzetű 
és hajléktalan embereknek segíte-
nek. A migránsoknak egészségügyi 
alapellátást biztosítottak azon a 
vasútállomáson, ahol a menekül-
tek az Ausztriába induló vonatok-
ra vártak. Figyelemmel kísérték 
az országon átvonuló migránsok 
sorsát, és számos helyen élelem-
mel, ruhával látták el őket, illetve 
orvosi ellátást nyújtottak.

Magyar Ökumenikus  
Segélyszervezet
Magyarország legnagyobb olyan 
szervezete, amely a családoknak, 
gyermekeknek és hajléktalanok-
nak nyújt segítséget. A menekült-
válság során olyan eszközöket 
használtak, amelyeket többnyire 
más embercsoportok segélyezése-
kor alkalmaznak, és munkájukban 
a családok, terhes nők és a kísérő 
nélküli fiatalok megsegítésére 
összpontosítottak. Tájékoztatást 
is nyújtottak a regisztrációs ponto-
kon és a tolmácsolásban is igyekez-
tek segíteni. Jelenleg gyermekek 
számára tartanak foglalkozásokat 
a befogadó állomásokon.

Kovács László

A civil szervezetek és a migráció kapcsolata

Kukorica és napraforgó fajtabemutató

Kovács 
László 
okleveles 
közgazdász  
rovata Gazdaság

Kukorica és napraforgó fajtabe-
mutatót rendeztek szeptember 
11-én Gyulatanyán, a Nébih 
fajtakísérleti állomásán. A 
kísérletek vezetője, Augusztinyi 
András elmondta: az előadások 
főként a tápanyag-utánpótlás 
témakörére fókuszáltak.

n A lombtrágyázás jelentősége is 
megnőtt, főként ebben a száraz 
időben. A gazdák figyelme is egyre 
inkább a szárazságtűrő fajták felé 
fordult – említette Augusztinyi 
András, majd viccesen hozzátet-
te: manapság olyan kevés a csapa-

dék, hogy lassan olajbogyót kell 
termeszteni.

Tőszám és vetésidőszak
Türk Nándor, a Pioneer Hi-b red 
Magyarország Kft. területi agro-
nómusa előadásában kifejtette: a 
napraforgó esetében a 25-30 cen-
timéter tányérátmérő a legideá-
lisabb. – Fontos a tőszám, a meg-
felelő vetésidőszak és persze az 
időjárás, ami az utóbbi években 
egyre szélsőségesebb. 

– Egyre kevesebb a csapadék, 
éppen ezért kerül a fókuszba az ön-
tözés, ami sok esetben pénzkérdés 

– tette hozzá az agronómus, majd 
nyomatékosította: a siker nagyban 
függ attól, hogy milyen hibridet 
választunk.

A fajtabemutatón a közel 50 
éves szakmai tapasztalattal rendel-
kező Jánowszky Attila is részt vett, 
aki az ágazatban végzett kiemelke-
dő munkásságának köszönhetően 
rendszeres vendége a megyében 
rendezett agronómiai rendezvé-
nyeknek.

Megalapozott tapasztalat
– Szorosan együttműködöm a ve-
tőmag-nemesítő és forgalmazó 

cégekkel, amelyek meghívnak 
a szakmai találkozókra. A csalá-
domnak 250 hektár megművelt 
földje van, amelyben közel 100 
hektáron, nagyjából 15-20 fajtából 
jómagam is fajtanemesítő kísér-
leteket végzek. Ezen kukoricatí-
pusok nagyrészben egy adott cég 
magállományából keltek ki – rész-
letezte az agronómus. Hozzátette, 
hogy ezek az alkalmak nagyon so-
kat jelentenek neki, hiszen nyug-
díjasként nemcsak tapasztalatcse-
rére adnak lehetőséget, hanem 
személyesen is találkozhat a régi 
kollégákkal. TG, GE
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Assisi szent Ferenc emlék-
napjától kezdve, aki az állatok 
védőszentje volt 1931. október 
4-étől ünnepeljük az állatok 
világnapját. Ez a nap Assisi Szent 
Ferenc halálának a napja is, 
aki a legenda szerint nemcsak 
értette az állatok nyelvét, hanem 
beszélgetett is velük, és már a 13. 
század elején azt hirdette, hogy 
mindent szeretnünk kell, ami 
körül vesz minket, legyen az élő 
vagy élettelen.

n A világnapon ma már nemcsak a 
vadon élő állatokra, hanem a haszon-
állatok felelőséggel történő tartására 
is felhívjuk a figyelmet  arra, hogy 
Magyarországon pl. nagyon sok kó-
bor állat van.

Az óvodában elkezdjük a gyere-
kek figyelmét ráirányítani arra, hogy 
mennyire fontos az állatok védelme. 
A jeles napokat kiemelten kezeljük, 

nemcsak azért mert. „Zöld óvoda” 
és „Madárbarát” óvoda vagyunk, 
hanem óvodai programunkban is 
kiemelten szerepel a környezetvéde-
lem, és fontosnak tartjuk az állatok 
szeretetére nevelni már ebben a ko-
rai életszakaszban ovisainkat.

Nagy élmény volt
Játékos foglalkozások alkalmával 
megismerkedünk a vadon élő álla-
tokkal, valamint a háziállatokkal, 
vízben élőkkel, bogarakkal, madarak-
kal, és meséket, verseket mondunk, 
bábozunk róluk. Utánozzuk hangju-
kat, járásukat, mozgásukat. Naponta 
megfigyelhetjük a csoportokban élő 
kis terráriumok, akváriumok lakóit, 
és a gyerekek segítségével gondosko-
dunk róluk.

Kirándulást szerveztünk csopor-
tonként egy közeli család gazdasá-
gába, ahol nagyon sok kedves állatot 
láthattunk. Előzőleg hoztak otthon-
ról a gyerekek kukoricát, sárgarépát, 
salátaleveleket, káposztalevelet, és 

elindultunk a csodálatos napsütéses 
őszi kirándulásra és a hátizsákokat 
teleraktuk állati elemózsiával.

Útközben egy cica napozott egy 
bokor aljában, és tudomást sem vett 
rólunk, nyugodtan szunyókált az őszi 
melegben. Benézegettünk az őszi 
kertekbe, megcsodáltuk a sárguló fa-
leveleket és a szép őszi virágokat, va-
lamint néhány szőlőfürtöt, ami vélet-
lenül a lugason maradt szüret után. 
Megérkeztünk Kiss Jánosékhoz, akik 
nagy szeretettel vártak minket. Na-

gyon örültek apróságaink tyúkanyó-
nak és csibéinek, de ők annyira nem 
örültek nekünk, elmenekültek egy 
biztonságot adó távolabbi udvarrész-
be előlünk. Megnéztük a kismalaco-
kat és kocamamát. Itt már morzsoltuk 
a kukoricát és etettük a malackákat. 
Egy kismalacot meg is simogathat-
tunk, majd utána a nyuszik közül is 
sikerült egyet „megsimizni” és salá-
talevéllel, sárgarépával megetetni. 
Voltak ott még vadkacsák, gyöngy-
tyúkok (sajnos ők is menekülőre 
fogták a dolgot, és a kert végéig meg 
sem álltak, de távoltól megcsodálhat-
tuk őket) és láttunk még galambokat, 
pulykát. Egy távolabbi kertben pe-
dig lovak legelésztek. Mielőtt elkö-
szöntünk volna, almát szedhettünk 
a kertből az almafáról. Nagy élmény 
volt ez a délelőtt. Nagyon köszönjük 
Kiss Jánonak és feleségének, Éviké-
nek, hogy ilyen szeretettel fogadott 
minket.

Boros Katalin Marianna

Jeles napok: állatok világnapja

Falusi szőlőszüretSzárnyat bont a világ, meg-
elevenedik a kora őszi táj, 
jelezvén, a mulandóság életünk 
része, ami egyben valaminek a 
kezdete is. Semmi sem állandó 
körülöttünk. Élettel teli levelek 
válnak lassan avarrá, betelje-
sül életciklusuk. Ezüstös hasú 
fecskefiak virgoncodnak  
még egy utolsót a kékre  
festett égen, mielőtt útnak 
indulnának. 

n A szeptember az Eszterág tag-
óvoda számára is különleges. Régi 
és új gyermekek illetődötten lépik 
át küszöbünket, mosolyunk, öle-
lő karunk kísérik ezután minden 

pillanatukat. Az idei nevelési év is 
sok csodát, felfedezni valót tarto-
gat számukra. Olyan élményekkel 
teli kosárral készültünk számukra, 
népi hagyományaink tükrében, 
ami segíti őket a környezetük, la-
kóhelyük megismerésében, játékos 
formában életkorukhoz igazodva. 
Tevékenységeink alkalmazkodnak 
a természet rendjéhez, figyelve és 
tisztelve kincseit, adja a mi mun-
kánk legnagyobb értékét. 

Jeles napjaink első állomásaként 
óvodásainkat meginvitáltuk egy kis 

falusi szőlőszüretre, közösségünk 
egységgé kovácsolását is elősegít-
vén. 

Az időjárásnak köszönhetően 
korán vált elérhetővé a mézédes 
íz világgal kecsegtető gyümölcs. A 
hét elején a csoportokban beszélge-
tés, mesék, körjátékok segítségével 
hangolódtunk rá a nagy napra. Szü-
lők aktívan hozzájárultak ahhoz, 
hogy szép nagy adag szőlő gyűljön 
össze számunkra, így nem volt aka-
dálya a közös munkának. 

Először ledaráltuk a fürtöket, 

segítő kezekben nem szenvedtünk 
hiányt. Kicsik és nagyobbacska 
gyerekek serénykedtek a felnőttek 
között, versenyezve ki tud többet 
rakodni a fémfogak közé. Ezután a 
préselés következett, amin keresz-
tül friss fűszeres nedű csordogált, 
telve a nyár minden aromájával. 
Közös munka eredményeként sok-
sok kacagás lett a jutalmunk, és 
természetesen maga a must elfo-
gyasztása. 

Őszinte örömökkel teli délelőt-
töt zártunk, őszi melankolikus édes 
illatesszenciát hagyva magunk 
mögött, amit tovasodort az évszak 
szele.

Koós Viktória
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A Nyíregyháza és Környéke 
Nyugdíjas Szövetség szerve-
zésében Erdélybe kirándul-
tunk október 6-án és 7-én.

n Utunk első állomása a nagyká-
rolyi Károlyi kastélyhoz vezetett, 
majd Kaplonyba indultunk, ahol 
egy ferences rendi szerzetestől 
megtudtuk a templom és a kör-
nyező települések történetét, 
melyet a Károlyi család döntően 
befolyásolt. A templom egyúttal 
a Károlyi család temetkezési he-

lye is. Látogatásunkkor a faluban 
a helyi magyar néptánccsoport is 
fellépett utcáról utcára haladva.

Innen Koltóra utaztunk, ahol 
nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket. Másnap a verseny előtt 
meglátogattuk Petőfi Sándor 
emlékhelyét. A szobrot, melyen 
feleségével együtt örökítették 
meg, és azt a híres helyet, ahol a 

Szeptember végén című gyönyö-
rű versét írta. Innen a koltói Tele-
ki Sándor Művelődési Ház nagy-
termében az AGAPE Alapítvány 
által szervezett 5. Petőfi szavaló-
versenyre vezetett az útunk.

Külön öröm volt számunkra, 
hogy Hanuszik Sándorné Erzsi-
ke - a Nyírteleki Nyírfa Nyugdíjas 
Egyesület tagja – Petőfi Sándor: 

„Még kér a nép” és Kányádi Sán-
dor: „Nyergestető” című versé-
nek előadásáért nyerte a szépkorú 
kategóriában a szavalóversenyt.

Szabó Veronika a Nyíregyhá-
zi „Nyugodt Életet” Nyugdíjas 
Egyesület tagja Petőfi Sándor: 
„Arany Lacinak”, és Heltai 
Jenő:”A modell” című vers elő-
adásáért -kiemelkedő teljesítmé-
nyéért- dicséretben részesült. 

Szeretetteljes vendéglátásban, 
felejthetetlen élményekben volt 
részünk. SZ. V.
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n A Nyírfa Nyugdíjas Egyesü-
let fergeteges hangulatú bállal 
búcsúztatta a nyarat. A rendez-
vényt Vinnai Győző a bál fővéd-
nöke nyitotta meg. Nagy László 
az egyesület elnöke beszélt az 
éven elvégzett sikeres munká-
ról, majd szórakoztató műsorok-
kal indult az este. Az Alvégesi 
tánccsoport tangót táncolt, és a 
fantasztikus kánkán előadásá-
val kápráztatta el a közönséget, 
A házigazda Nyírfa tánccsoport 
pedig a szatmári tánccal han-
golta a közönséget az estére. 
Köszönjük a felajánlásokat a tá-
mogatóinknak.  Nagy László

Nyírfa 
bál

Első hely Koltón

n Minden nemzedék élete olyan 
egy kicsit, mint a homokóra. A 
homokszemek előbb-utóbb mind 
lefutnak a felső részből az alsóba. 
Mindegyik máskor. Mindegyik-
nek saját története van, de egyik 
homokszemnek sincs története a 
többiek nélkül. Sem azok nélkül, 
akik felül vannak, sem azok nél-
kül, akik alul vannak.

„Az idősek tisztelete/ Amíg fiatal 

vagy,/ Sosem gondolsz arra,/ Hogy 
eljön az ősz is,/ S elszállnak a dar-
vak.” 

Minden év október 1-jén meg-
emlékezünk az idősekről. Ebben 
az évben a Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola 3.b osztálya kö-

szöntötte városunk idős embereit 
a Nyírteleki Szociális Szolgáltató 
Központban szeptember 28-án. A 
gyerekek műsorral és egy általuk 
készített ajándékkal kedveskedtek 
az időseknek, akik mindezt nagy 
hálával és szeretettel fogadták. 

„Törődjél és szeress,/ Mindenki 
azt mondja:/ Hogy amennyit most 
adsz/ Annyit kapsz, majd vissza!” 

Szántó Alfréd, 
Czékmann Andrea 

tanítók

Időseket köszöntöttünk
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A nyírteleki Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola pedagógusainak 
jelentős része zarándoklaton vett 
részt Rómában, amelynek legki-
emelkedőbb eseménye a püspöki 
szinódust megnyitó pápai szent-
misén való részvétel és a Palánki 
Ferenc excellenciás megyéspüs-
pök úrral, valamint Kocsis Fülöp 
metropolita úrral való találkozás 
volt a Szent Péter téren. 

n Mindkét magas rangú egyházi 
méltóság a magyarországi fiatalok 
ügyének képviseletében vett részt 
ezen a fontos rendezvényen. A püs-
pöki szinódus (konferencia sorozat) 
központi témája a fiatalok-az ifjúság 
- mi lehet számunkra ennél aktuáli-
sabb?  A Ferenc pápa által celebrált 
szentmisén imádkoztunk fiataljain-
kért, tartalmas jövőjükért, valamint 
felelősségteljes, példát mutató veze-
tőikért. 

Magyar misén
A gyönyörű műemlékek, az ókori 
Róma, a város nevezetességeinek 
megtekintésén túl minden nap részt 
vettünk szentmisén is. 

Az első egy igazán meghitt helyen, 
szállásunk kápolnájában volt – ahol há-
lát adtunk azért, hogy Rómába érkez-
hettünk. Szállásunk különlegessége, 
hogy magyar nyelvű nővérek (apácák) 
üzemeltetik. Öt napon keresztül ők 
voltak gondos és segítő házigazdáink. 

Zarándoklatunk második napjá-
nak reggelén egy igazán nem min-
dennapi helyszínen: a Szent Péter 
Bazilika magyar kápolnájában a ma-
gyar misén imádkozhattunk együtt 
számos más magyar zarándokkal. Az 
őrzőangyalok napja volt, amikor a 
magyar Himnuszt Rómában énekel-
tük a Szent Péter Bazilikában. 

Életre szóló élmény
A zarándoklat további állomásai: Pá-
pai Magyar Intézet, PiazzaNavona, 
Fiori palota, Transtevere Santa Maria 
Bazilika, PiazzaVeniciaMonumentál, 
Palatinus domb, ókori Róma, Colos-
seum, katakombák (Holtak városa), 
Santa Maria Maggore Bazilika, Szent 
János Bazilika, Trevi kút, Spanyol 
lépcső, Pantheon. 

Az utolsó két napon, a Falakon Kí-
vüli Szent Pál Bazilika megtekintésé-
vel és az imádságokkal együtt teljes 

búcsút nyertünk, hiszen több Bazi-
likába zarándokoltunk utunk alatt 
(Szent Péter Bazilika, Transtevere 
Santa Maria Bazilika, Santa Maria 
Maggore Bazilika, Lateráni Szent Já-
nos Bazilika).

Majd péntek reggel elköszöntünk 
a nővérektől és szerencsésen földet 
értünk itthon.

Hálás szívvel köszönjük iskola-
lelkészünknek: Kiss Tibor kanonok/

plébános Úrnak, hogy megszervezte 
számunkra ezt a zarándoklatot, és 
az úton végig lelki vezetőhöz méltó-
an, támogatott, erősített minket – és 
olyan mély, életre szóló élményeket 
élhettünk át vele-, általa, amelyek 
egészen biztosan örök emlékek ma-
radnak s katolikus iskolánk „falait” is 
erősítik személyes épülésünkön túl. 

Horváth-Bócsi Irén 
intézményvezető

Zarándoklaton Rómában
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Zarándoklaton Rómában
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Győztes két kategóriában
Az Aerobik Magyar Kupa Verseny 
harmadik fordulóján október 
6-7-én, Nyíregyházán 22 verseny-
számban avattak győztest.

n A nyírteleki FEHÉR FLÓRA, a nyír-
egyházi Flexi-Team Aerobik Klub ver-
senyzője két aranyéremet is szerzett 
trió és páros kategóriában. Az éves 
sorozatban vállalt kategóriák mind-
egyikében bejutottak a  nyíregyházi 
egységek a Magyar Kupa Döntőjébe, 
melyet október 20-án (lapzárta után) 
Szarvason rendezték meg.

Szeptember közepén fantaszti-
kus két napot töltöttünk együtt 
szlovákiai, nagysárosi gyerekek-
kel, köszönhetően a nyírteleki 
önkormányzat Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt-hez benyújtott 
sikeres pályázatának. 

n Ez volt az első közös kirándulásunk 
velük, ezért izgatottan és kíváncsian 
vártuk a találkozást. Szeptember 
14-én reggel a nyírteleki Szent Anna 
Katolikus Általános Iskolavelünk 
együtt 15 tanulója tanárunk kísére-
tében indult el vendégeink elé. Ked-
ves, de kissé bátortalan üdvözlések 
után közösen buszoztunk Tokaj felé. 
A hosszú úton gyorsan oldódott a 
hangulat és ismerkedésbe kezdtünk 
a barátságos szlovákiai gyerekekkel. 
A napfényes időben sétát tettünk 
Tokaj belvárosban. Megálltunk II. 
Rákóczi Ferenc szobránál. 

Volt mit mesélni
A közös fotó készítése során arra az 
érdekességre derült fény, hogy Rá-
kóczinak kastélya volt szlovák test-
vérvárosunkban, Nagysároson. A 
főtéren a Szent István szobor talap-
zatán elolvastuk Kölcsey Himnuszá-
nak Tokajt említő sorait, majd ennek 
szinte párjaként, egy szlovák pap és 
hazafias költő, Ján Kollár kétnyelvű 
emléktábláját kerestük fel, ahol a 
versidézet szintén Tokajt éltette. Ez-
után különleges látogatást tettünk a 
Rákóczi pincében, ahol a Himnusz-
ban említett „nektárt”, mint mus-
tot kóstolhattunk. Ebéd után utunk 
Monokra vezetett. Meglátogattuk 
Kossuth Lajos szülőházát. Rengeteg 
érdekességet hallottunk nemzetünk 
legnagyobbjának életéről. 

Az utolsó teremben még énekel-
tünk is néhány Kossuth-nótát és fiúk 
huszármentét öltöttek. Jó hangulat-

ban és örömmel indultunk Szerencs-
re, a csokoládéüzembe, ahol számos 
érdekességet hallottunk e méltán 
népszerű édesség készítésről. Sok-
sok különleges csokoládét megkós-
tolhattunk és még mi magunk is 
elkészíthettük „egyéni–kézműves” 
csokinkat. Élményekkel tele indul-
tunk Nyírtelekre, ahol az iskola tor-
natermében a Guzsalyas Egyesület 
gyermek néptáncosai, a nyírteleki 
iskolások és a szlovákiai gyerekek 
tánccal, énekkel és népi hangsze-
rekkel tartottak színes előadást. A 
vacsora után hazatérve volt mit me-
sélni szüleinknek.

Új barátságok születtek
A szombati napot közös reggelivel 
kezdtük az iskolában, majd buszra 
szálltunk és Nyíregyháza felé vettük 
az irányt. Bár az utazás nem tartott 
soká, új barátainkkal rengeteget be-
szélgettünk, nevettünk. Sóstón meg-
látogattuk az állatparkot, majd az 
Aquarius Élményfürdőt. Sokat csúsz-
dáztunk és fürödtünk, mindenki cso-
dásan érezte magát. Egy kiadós zápor 
után újra buszra szálltunk és a nyírte-
leki fagyizónál mindannyian kaptunk 

szlovák barátainktól egy kis ajándé-
kot, egy-egy szép mintás ceruzát és 
kitűzőt. A fagyizás után elköszöntünk 
egymástól sok-sok kellemes élményt 
őrizve. A nagysárosi iskolásokkal a 
két nap alatt számtalan magyar szót 
megtanítottunk. Köszöntéseket, egy-
szerű kérdéseket, válaszokat. A mai 
napig tartjuk a kapcsolatot nagyon 

kedves, új barátainkkal. Köszönjük a 
kísérőinknek, Szabóné Lukács Éva és 
Lakatos Marianna tanárnőknek, va-
lamint Bagoly Ferenc tanár úrnak és 
Kerényi Attila doktor bácsinak kép-
viselőnek, hogy vigyáztak ránk és 
velük együtt élhettük meg ezt a pár 
fantasztikus napot. 

Bondár Zsófia és Papp Leila

Nagysárosi és nyírteleki 
gyerekek színes hétvégéje

BGA/4596/2018. pályázati  
azonosítószámú támogatási 
szerződés Testvér-települési 
programok és együttműködések 
pályázatán „Határon innen és túl!” 
pályázat keretén belül.
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Újra Czipó Józsefnét választották 
az óvoda és bölcsőde vezetőjének
Interjú Czipó Józsefné Valikával, 
akit a képviselő-testület egyhan-
gúan bízott meg újból a Nyírteleki 
Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 
vezetésével. A kinevezésekor 
elhangzott, hogy kiegyensúlyozott 
kapcsolatot ápol a fenntartóval, a 
munkatársakkal és a szülőkkel is. 
Határozott elképzelése szerint az 
óvoda kiváló választás gyerme-
keinknek: felszereltsége, válto-
zatos programjai és a szakszerű 
pedagógiai munka biztonságot ad 
a szülőknek.  

F.G.: Hogyan született meg a dön-
tés, hogy újra pályázik? 

Czipó Józsefné: Közel negyven 
éve dolgozom az óvodában, ami az 
életem meghatározó része, a második 
otthonom, és a munkámat hívatásnak 
tekintem. A hosszú évek alatt mind-
végig tapasztalhattam a fenntartó és a 
vezetésem alatt tevékenykedő munka-
társaim támogatását. Mindig éreztem 
a szülők támogatását, elégedettségét 
is, amely megerősített abban, hogy 
jó úton haladunk, s ezen az úton még 
van tennivaló bőven. Érzek magamban 
annyi energiát és tenni akarást, hogy az 
előttem álló és egyben utolsó vezetői 
ciklusomban megvalósítsam a vezetői 
pályázatban megfogalmazott célokat. 

F.G.: Melyek a legfontosabbak? 
Czipó Józsefné: Továbbra is olyan 

intézményt akarok vezetni, ahol a 
gyermekek jól érzik magukat, örömmel 
járnak hozzánk, s a szülők elégedettek 
fejlődésükkel. Ehhez szeretném bizto-
sítani a törvényes működést, a magas 
színvonalú szakmai munkát, a megfe-
lelő személyi és tárgyi feltételeket. A 
következő években szeretném hang-
súlyosabbá tenni a testmozgást, mivel 
a gyermekek ezen alapvető igényének 
változatos, rendszeres mozgástevé-
kenységekkel történő kielégítése még 
hatékonyabbá teszi képességeik ki-
bontakoztatását. Ehhez a feltételek a 
nyár folyamán minden óvodában biz-
tosítottá váltak. 

F.G.: Mi lesz a legnagyobb kihívás? 
Czipó Józsefné: A következő évek 

fontos vezetői feladata a humán erő-
forrás pótlása. Több munkatársam vet-
te igénybe a nyugdíjbavonulás lehető-
ségét, és pótlásuk problémát okoz. 
Sajnos az óvodapedagógus hiány az 
intézményünket is elérte, hiszen je-
lenleg is van betöltetlen álláshelyünk. 
Nagy felelősségünk az újonnan érke-
zett munkatársak hivatástudatának 
alakítása, hogy az intézményünk által 
képviselt és közvetített értékeket meg-
felelően tudják közvetíteni. A pedagó-
gus életpályamodell és a tanfelügye-
leti rendszer bevezetése a következő 
években is új kihívások elé fogja állíta-
ni a nevelőtestületet. A bölcsődei kis-
gyermeknevelők, akik rendelkeznek 
felsőfokú pedagógiai végzettséggel 
szintén részesei a pedagógus életpá-
lyamodellnek, és a minősítési eljárá-
sok a következő években valószínűleg 
számukra is elkezdődnek.

F.G.: Mi a helyzet az infrastruktú-
rával? 

Czipó Józsefné: Az intézmény in-
frastrukturális fejlesztései az utóbbi 
években az önkormányzat sikeres pá-
lyázatainak köszönhetően látványos 
változásokat eredményeztek, óriási 
fejlődés tapasztalható. De igyek-
szem a gondos gazda szemével 
nézni a jövőbe, és látom, hogy 
még akad felújításra váró dolog. 
Például az Eszterág Tagóvoda 
gyermekmosdójának, tornaszo-
bájának, a Manókert Tagóvoda 
tetőszerkezetének felújítása, egy 
udvari tároló építése.

F.G.: Milyen fejlesztések 
voltak korábban, ami-
ket ki lehet emelni 
az elmúlt évtize-
dekből? 

Czipó Józsefné: Az elmúlt 25 év 
gyakorlatilag egy emberöltő, s ezen 
időszak alatt rengeteg változás és fej-
lődés történt.1994-ben kezdődött el az 
központi óvoda bővítése, tetőtér ráépí-
téssel. A bővítéssel hat csoport elhe-
lyezése vált biztosítottá az Iskola úton, 
és tornaszobával is gazdagodtunk. Az 
udvarra új játékeszközök is telepítésre 
kerültek. 2009-ben az önkormányzat 
képviselő-testülete szerette volna ki-
elégíteni a lakossági igényeket, ezért 
megbízást kaptam egy bölcsődei egység 
kialakítására. A bölcsőde két gyermek-
csoporttal, 24 férőhellyel 2010. augusz-
tusától rendelkezik működési engedély-
lyel, és azóta is teljes kihasználtsággal 
működik. A bölcsőde kialakításával 
valamennyi óvodai gyermekcsoportot 
az emeleten helyeztünk el, ami zsúfolt-
ságot, a szükséges helyiségek hiányát 
eredményezte. A problémán enyhített 
a 2014-ben megépített új lépcsőház és 
az udvari tároló épülete. 2015-ben az 
épület új hőszigetelt nyílászárókat és 
homlokzati szigetelést kapott. Időköz-
ben az udvari játékok elhasználódtak, 
balesetveszélyessé váltak. 2016-ban 
önkormányzati támogatásból tízmillió 
forintért új mozgásfejlesztő eszközö-
ket vehettek birtokba a gyermekek. 
2018. januárjában kezdődött meg az a 
nagy volumenű beruházás és felújítás, 
amit már évek óta szerettünk volna, 
szeptemberre el is készült. Óvodásaink 
a XXI. századnak megfelelő, jól felsze-
relt, korszerű óvodában tölthetik gond-
talan gyermekéveiket.

Az Eszterág Tagóvodában (Petőfi 
u.) először 1996-ban történt nagy fel-
újítás a belső terek átalakításával, a 
burkolatok, ablakok, elektromos ve-
zetékek cseréjével, a külső homlokzat 
rendbetételével. Ma már megdöbben-
tőnek tűnik, hogy az önkormányzat 
1,5 millió forintot és közmunkásokat 

biztosított a munkálatok elvégzésére. 
A megvalósítás sikere nagymértékben 
köszönhető a munkatársaimnak, akik 
már a nyugdíjas éveiket töltik, hiszen 
számos támogatót kutattak fel, akik a 
beépítendő anyagokat térítésmentesen 
bocsájtották óvodánk rendelkezésére. 
Az átalakítás a saját terveink alapján 
történt, jelen voltunk minden mozza-
natánál, ügyelve arra, hogy megőrizzük 
az épület eredeti hangulatát, hiszen 
valamikor a Dessewffy grófok uradal-
mi intézőjének lakása volt. Az épület 
az évek során elhasználódott, 2015-ben 
új fa, hőszigetelt nyílászárók kerültek 
beépítésre. 2018-ban régi problémánk 
oldódott meg, sor került a tetőszerke-
zet felújítására, új palatetőt, csatornát, 
sablondeszkát és külső homlokzati 
megújulást kapott az épület. Az udva-
ron korszerű mozgásfejlesztő játékokat 
vehettek birtokba a gyermekek.

A Manókert Tagóvoda (Belegrád) 
szintén egy régi épületben működik, 
ahová a gázfűtést 1993-ban vezettük 
be, a hagyományos cserépkályhát 
felváltva. Az óvodában egy csoport 
működött nagyon magas, 33-36 fős 
létszámmal két kicsi egybenyíló te-
remben, melyet 1998-ban összenyitot-
tunk, és új padlóburkolattal láttuk el 
a szobát. Apróbb javítások után 2007-
ben felújításra került a gyermekmos-
dó, a burkolatok, szaniterek cseréjével. 
2014-ben a régi ablakokat, ajtókat mű-
anyag nyílászárók váltották fel. A cso-
portlétszám továbbra is magas volt, és 
a 3 éves kortól való kötelező óvodába 
járás bevezetésével meg kellett oldani 
a gyermekek elhelyezését. 2015-ben 
az épület másik – addig közösségi 
helyiségként használt – részének át-
alakításával és hozzáépítéssel bővült 
az óvoda. Kialakításra került egy új 
csoportszoba, gyermeköltöző, mos-
dó, ezek mellett korszerű tornaszobát 

is birtokba vehettek a gyermekek. Az 
épület homlokzata is megújult. Nagy 
örömükre 2018-ban az új udvarrész 
korszerű játékokkal gazdagodott.

F.G.: Miket tart a legfontosabb 
eredményeknek? 

Czipó Józsefné: Először is 
szerencsésnek tartom magam, 
hogy tagja vagyok és vezethe-
tek egy olyan közösséget, ne-
velőtestületet, ahol a kollégák 

többségével együtt kezdtük el 
pályafutásunkat. Értékes em-

berek vettek és vesznek körül, 
akiktől sokat tanulhattam. 

Megfelelő motivációval, 
teret engedve kreativi-

tásuknak, innovatív 
és önmegvalósító 

t ö r e k v é s e i k n e k 

köszönhetően csapatmunkával értük 
el a közösen megfogalmazott célokat. 
Eredménynek ítélem, hogy meg tudtam 
tartani az intézmény önállóságát, nem 
vontak össze más intézménnyel. Meg-
határozónak tartom, hogy a küzdelmes 
útkeresés időszaka után kialakultak az 
óvodák sajátos arculatai. A nevelőtes-
tület nem adaptált, hanem saját peda-
gógiai programot írt, mellyel alapvető 
emberi értékek közvetítését vállaljuk 
fel, ami felöleli múltunkat, jelenün-
ket, és irányt mutat a jövő felé. Fontos 
számomra, hogy jó kapcsolatot tudok 
fenntartani a képviselő-testülettel, más 
intézményekkel és a szülőkkel.

F.G.: Egy leendő óvodás szülei 
miért válasszák a nyírteleki óvodát 
gyermeküknek? 

Czipó Józsefné: Azért, mert szere-
tettel várjuk a gyermekét, tiszteljük, 
fontos, hogy megismerjük és folya-
matosan figyelemmel kísérjük, hogy 
minden területen megkapja a számára 
optimális fejlesztést, úgy, hogy közben 
csak játsszon, játsszon és játsszon.

Óvodánkban a mindennapok során 
is változatos tevékenységek között vá-
logathatnak a gyermekek, de sok szí-
nes programmal gazdagítjuk ezeket. 
Egyrészt a környezeti nevelés és a ha-
gyományápolás jeles napjai köré épülő 
rendezvényekkel, másrészt a családi 
napokkal, kirándulásokkal, gyermek-
előadásokkal, versenyekkel. Részt ve-
hetnek a tehetségműhelyek munkájá-
ban, az ovi-foci programban, a Kakaó 
bérlet foglalkozásain a zeneiskolában, 
és még sok minden más érdekes fel-
fedezésben. Óvodáink korszerűek, jól 
felszereltek, barátságos, esztétikus 
hangulatot sugároznak, ahol a szülők 
biztonságban tudhatják gyermeküket.

Dr. Fintor Gábor
önkormányzati képviselő
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Újra Czipó Józsefnét választották 
az óvoda és bölcsőde vezetőjének

Első helyezés egyéniben és csapatban

Horgász ötpróba
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n Szeptember 15-i, Mindszenti „C” 
kategóriás egyes fogathajtó Országos 
Bajnokság eredménye:

Egyéni bajnokság:
1. hely Vámosi Balázs Péter Nyírségi 

Lóteny. Egyes. 3 hibapont
8. hely Molnár Zsolt Napkori Hagyo-

mányőrző LK  12 hibapont
14. hely Orosz György Nyírségi  

Lóteny. Egyes.  31.62 hibapont

Csapatverseny eredménye:
1. hely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

8.54 hibapont

Máriapócs adott otthont a 4. 
Megyei Horgász ötpróba hor-
gászversenyének. 

n Kilenc 3 fős általános iskolai 
csapat (köztük nyírteleki Szent 

Anna Általános Iskola – felkészítő 
a Nyírteleki STE. – Marcsek Balázs) 
a óriási küzdelemben döntötte el a 
helyezések sorsát. A tesztlap kitöl-
tés, a célbadobás, a halfelismerési 
gyakorlat, a szerelési feladat mellett 
a horgászat eredménye döntötte el 
vetélkedést. A nyírteleki gyerekek 
is kiválóan versenyeztek és emlék-
lapot kaptak:

Köszönet illeti a csapatokat kivá-
lasztó és felkészítő horgászegyesü-
leteknek, mert bizony a kicsik felké-
szültsége legtöbbször a felnőtteket 
is meglepte. Külön köszönet illeti 
Tóth Árpádot, a hazai egyesület 
elnökét a jó szervezésért, a kitűnő 

helyszínért és az ízletes ebédért. A 
kupát, a díjakat és az emléklapokat 
Papp Bertalan Máriapócs polgár-
mestere adta át. A verseny végén 
a győztes csapat vezetője, Jakab 
János bejelentette, hogy mindenkit 

szívesen lát jövőre a következő Hor-
gász ötpróba versenyen, a kocsordi 
Kirva-lapos horgásztavon.

 Biri Imre
Horgász-suli programvezető

2018-ban immár 4. alkalommal 
jöttek össze a nyírteleki horgá-
szok egy férfias küzdelemre.

n Bár női versenyzőnk is akadt, de 
küzdött rendesen. Az évadzáró ver-
senyünk helyszíne a balsai János tó 
volt. Remek időben tölthettünk el 
egy szép őszi délelőttöt.

A halak a szokásos módon nem 
voltak közreműködők. Kicsit dejavu 
érzésem volt amikor félfüllel hallot-
tam, hogy „Csiszi” pontyot fogott. De 
rajta kívül csak egy embernek sikere-
dett ez a fantasztikus tett. Valószínű 
hogy a felmelegedés kavart be kicsit 
a dologba, hiszen a versenyzők mel-
lett én is próbáltam némi ragadozót 

fogni, de egy 38 cm-es csukán és egy 
10 cm-es süllőn kívül nekem sem si-
került maradandóbbat alkotni.

A kapások intenzitását hűen ábrá-
zolja, hogy már 11 órakor elhangzot-
tak a „meddig tart még” és a „hogy 
áll a paszulyleves” kérdő monda-
tok. A zsákmányok zöme, a mindig 
éhes törpeharcsákból állt, amiből 

Gyurcsán Józsi barátom 51 darabot 
fogott ezzel megnyerte a legtöbb ha-
lért járó díjat,  az 51 hal súlya 1.015 kg! 
Mondhatni nem voltak nagyok. Kivé-
ve a Csiszié ami 2.5 kg volt. Ami per-
sze elég lett a legnagyobb hal díjára.

Díjazottjaink: 1. Csizmarik Attila 
4 kg, 2. Balogh Ferenc 1.25 kg, 3. Ba-
logh Attila 1.15 kg, 4. Papp Szabolcs 
1.015 kg  /6 éves/ külön gratula, 5. 
Gyurcsán József 1.015 kg, 6. Kovács 
Gábor 1 kg.

Mindenkinek gratulálok, aki részt 
vett ezen a megmérettetésen, köszö-
nöm a finom levest Ladányi Gyulá-
nak, és mindazoknak akik segítettek 
a verseny lebonyolításában, remélem 
jövőre is találkozunk.

Szalanics Csaba 
titkár

Ennek a versenyszezonnak is vége
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Dr. 
Takács 
Anikó 
rovata Éljünk egészségesen!

Ugyan a fűtési szezon hivata-
losan csak október 15-én kez-
dődik, de a hidegebb időjárás 
miatt több háztartásban is 
befűtenek. 

n Fűtési technológiától függetle-
nül komoly veszélyt jelenthet, ha 
a fűtőeszközt nem rendeltetés-
szerűen használják, ha szabályta-
lan annak kivitelezése, vagy ha a 
rendszeres műszaki felülvizsgá-
latot elmulasztották.

Az alábbi tanácsok figyelembe-
vételével mind a kéménytüzek, 
mind a szén-monoxid mérgezé-
sek elkerülhetőek:

– A fűtőeszköz és a kémény ki-
alakítását és karbantartását bízzák 
szakemberre, a házilag barkácsolt 
berendezések életveszélyesek le-
hetnek.

– Évente legalább egyszer min-
denki ellenőriztesse a fűtőesz-
közét. A lerakódott por és szeny-
nyeződés nemcsak rontja a fűtés 
hatékonyságát, hanem balesetek-
hez is vezethet.

– A családi házakba a kémény-
seprő nem megy automatikusan, 
az állampolgár által foglalt idő-
pontban végzi el az ingyenes ellen-

őrzést és tisztítást. Ha valaki a tele-
fonos ügyintézést választja, hívja 
a 1818-as telefonszámot, majd a 
9-es és az 1-es nyomógomb benyo-
másával eléri a kéményseprőipari 
ügyfélszolgálatot.

– A szén-monoxid-mérgezések 
elkerülése érdekében gondoskod-
janak a lakás megfelelő szellőzé-
séről. Az új, jól szigetelő ajtókba 

és ablakokba szereltessenek rés-
szellőzőt. A szén-monoxid akkor 
alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtő-
eszköz elhasználja a szoba levegő-
jét az égéshez, és nem biztosított 
a levegő-utánpótlás.

– Egy megfelelően működő fűtő-
eszköz is bármikor meghibásodhat, 
ezért tanácsos egy jó minőségű 
szén-monoxid-érzékelőt besze-

rezni. A nem megfelelő érzékelők 
életveszélyesek, mert hamis biz-
tonságérzetet keltenek, és koránt-
sem biztos, hogy időben jeleznek.

– Ne fűtsenek háztartási hul-
ladékkal, lakkozott, festett vagy 
nedves fával, mert ezek amellett, 
hogy mérgező gázokat bocsátanak 
ki, fokozzák a kéményben a kát-
rány és a korom lerakódását. Az 
ilyen lerakódások miatt leszűkül a 
kémény belseje, ami miatt vissza-
áramolhat a füst a házba.

– Ha valaki csak két hétig háztar-
tási hulladékkal fűt, annyi korom 
és kátrány rakódik le a kémény-
ben és a fűtőeszközben, mint nor-
mál fűtőanyag használata esetén 
egy teljes fűtési szezonban.

– A kémény belső falára lerakó-
dott vastag korom- és kátrányré-
teg a fűtés hatására izzani kezd és 
akár meg is gyulladhat, ami lakás-
tűzhöz vezethet. Minden ötödik 
lakástűz a kéményben keletkezik.

Dóka Imre 
tű. főhadnagy
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A térítésmentes influenza  
elleni védőoltás novembertől 
elérhető a háziorvosi rende-
lőkben. 

n Az oltáshoz térítésmentesen jut-
hatnak hozzá
• 60 éven felüliek egészségi állapo-

tuktól függetlenül
• szívbetegek, érrendszeri betegsé-

gekben szenvedők
• idült légzőszervi betegek
• krónikus vesebetegek, idült máj-

betegségben szenvedők
• anyagcsere-betegségekben szen-

vedők (pl. cukorbetegek)
• vérzékenységben szenvedők (he-

mofíliás betegek – IDflu oltó-
anyaggal)

• csökkent immunitású egyének 
(daganatos betegek, biológiai te-
rápiában részesülő betegek)

• a várandós nők, a terhesség idő-
szakától függetlenül

• azon nők, akik terhességüket az 
influenza szezon időszakára ter-
vezik

• lakóotthonokban, vagy egészség-
ügyi intézményekben huzamo-
sabb ideig ápolt, gondozott sze-
mélyek

• egészségügyi és szociális intézmé-
nyek dolgozói

• tartós szalicilát-kezelésben része-
sülő gyermekek és serdülők

• a sertés és baromfi tartásával, va-
lamint ezen állatok szállításával 
szervezett munkavégzés kereté-
ben foglalkozó személyek 

• baromfifeldolgozókban, vágóhi-
dakon dolgozók.
Térítéssel, vényre a gyógyszertá-

rakban mindenki számára elérhető 
az oltóanyag.

A felnőttek számára térítésmen-
tesen adható oltóanyag nem ad-
ható tojásfehérje-érzékeny egyé-

neknek, illetve tiomerzál iránt 
túlérzékeny, valamint formaldehid, 
gentamicin, neomicin, vankomicin, 
ciprofloxacin gyógyszerekre aller-
giás személyeknek. A védőoltás 

lehetséges mellékhatásaként leg-
gyakrabban a beadás helyén bőrpír 
jelentkezhet, mely 2 napon belül 
szűnik. Nagyon ritkán fordul elő láz, 
rossz közérzet, izomfájdalom, fejfá-
jás, allergiás reakció. Elméletileg je-
lentkezhetnek ritka mellékhatások 
is. Az elmúlt évek alatt több mint 
tízezer alkalommal alkalmaztuk a 
védőoltást Nyírteleken. Komolyabb 
mellékhatást nem tapasztaltunk. 

Az influenza elleni védőoltás 
nem véd a „megfázás” ellen. A 
megfázás tüneteit számos más ví-
rus is okozhatja. Az oltás kizárólag 
maga az Influenza vírus által oko-
zott betegség ellen ad védelmet, 
mely általában járványosan terjed 
cseppfertőzéssel. 

A vírus által okozott betegség 
változatos lehet: enyhe megfázás-
tól az órák alatt végzetes vérzéses 
tüdőgyulladásig terjedhetnek a tü-
netek. A súlyosabb szövődmények 
a kisgyermekeket, időseket és a 
krónikus betegeket fenyegetik.

Az influenza és a leggyakrabban 
tüdőgyulladást okozó baktérium 
csaknem azonos kockázati csoport-
ba tartozó személyeket veszélyez-
tet. Ezért célszerű az influenza elle-
ni védőoltással egy időben beadni a 
tüdőgyulladás elleni védőoltást is. 
Ez a védőoltás vényre, térítésköte-
les módon szerezhető be a gyógy-
szertárakban. 

Háziorvosként tanácsolom, hogy 
védekezzünk az influenza vírus el-
len védőoltással is! Az oltást köve-
tően a védettség kialakulásához kb. 
2 hét szükséges. 

Dr. Takács Anikó

Védőoltással az influenza ellen
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Joginfó

A mindennapi életben előfor-
duló jogeseteken keresztül 
igyekszem a vonatkozó jogsza-
bályok lényegét megismertetni.  

Jogeset: „A volt házastársam-
mal az egymás közt egyenlő 1-1-ed 
arányban tulajdonunkat képező 
közös lakásra vonatkozóan egyez-
séget kötöttünk, mely szerint az 
ingatlant értékesítjük, a vételárat 
elosztjuk, az ingatlan értékesítéséig 
a használatot megosztjuk. Én hasz-
nálhatom a nagyobbik szobát, volt 
házastársam a kisebbik szobát kizá-
rólagosan, míg a közös helyiségeket 
egymás háborítása nélkül közösen 
használhatjuk az egyezség szerint. 
A közös tulajdonban álló lakásunk-
ból kiköltöztem. Volt házastársam 
lecserélte a zárakat, birtokba vette 
az egyezség szerint az én kizáróla-
gos használatomba került szobát is, 
lecserélte a zárakat, kulcsokat nem 
biztosított részemre, így nem tudok 
bejutni az 1-ed arányban tulajdono-
mat képező lakás ingatlanba. Volt 
házastársam nem engedi be a leen-
dő vevőket sem az ingatlanba, így a 
tulajdoni hányadomat értékesíte-
ni nem tudom. Mit tehetek a fenti 
helyzet megszüntetése érdekében?”

Véleményem szerint a fenti jog-
esetben a volt házastárs jogellenes 
magatartást tanúsít a tulajdonos-
társával szemben. A tulajdonos-
társakat megilleti különösen a bir-
toklás, a használat, a hasznosítás, a 
hasznok szedésének és a rendelke-
zés joga. A lakásban nem lakó tulaj-
donostársat is megilleti a birtoklás 
joga, vagyis attól függetlenül, hogy 
életvitelszerűen nem tartózkodik a 
közös tulajdonú ingatlanban, az 
egyezség szerinti használattól, il-
letve a hasznosítástól jogszerűen 
nem fosztható meg. A lakás hasz-
nálatával kapcsolatos költségek a 
tulajdonostársakat terhelik közös 
használat esetén.

A lakásban maradó, és a másik 
tulajdonostárs lakrészét önkénye-
sen elfoglaló tulajdonostárs többlet 
használati díj fizetésére kötelezhe-
tő a másik tulajdonostárs felé.

Amennyiben a tulajdonostárs 
a kizárólagos használatába került 
szobát, illetve a közös használat-
ban lévő helyiségeket nem kíván-
ja használni, bérbeadás útján is 
hasznosíthatja ezen helyiségeket. 
Amennyiben a lakásban nem lakó 
tulajdonostárs bérleti jogviszonyt 
kíván létesíteni kívülálló harma-
dik személlyel, tulajdonostársával 
közölnie kell a bérlet feltételeit. 
A volt házastárs tulajdonostársat 
megilleti az előbérleti jog. Vagyis 
ugyanazzal a feltételekkel, amely 
feltételekkel harmadik személy 
bérbe venné a lakrészt, a tulajdo-
nostárs bérbe veheti előbérleti jo-
gával élve tulajdonostársától a rá 
eső lakrészt.  

Amennyiben a volt házastárs tu-
lajdonostárs előbérleti jogával élni 

nem kíván, kö-
zölt feltételek-
kel a lakás bérbe 
adható kívülálló 
bérlő részére, és 
ez esetben a la-
kásban lakó volt 
házastárs köte-
les tűrni, hogy 
a lakásban nem 
lakó tulajdonostárs bérlője hasz-
nálja azokat a helyiségeket, amely 
helyiségekre a megkötött egyezség 
szerint használati joga van a másik 
tulajdonostársnak.

A tulajdonostársaknak lehetősé-
gük van a közös tulajdon megszün-
tetésére oly módon, hogy a lakást 
közösen értékesítik, és a vételárat 
megosztják tulajdoni hányaduk 
szerint. Amennyiben a közös tu-
lajdon megszüntetéséhez a másik 
fél nem járul hozzá, a bíróságtól is 
lehet kérni a közös tulajdon meg-
szüntetését. A bíróság elrendelheti 
a közös tulajdon megszüntetését 
oly módon, hogy a közös lakás 
árverés útján történő értékesíté-
séről dönt, illetve meghatározott 
feltételek fennállása esetén, egyik, 
vagy másik tulajdonostárs kizáró-
lagos tulajdonába adhatja a bíróság 
az ingatlant, megfelelő ellenérték 
(vételár) megfizetése mellett.

Amennyiben az egyik tulajdo-
nostárs a zárcserével lehetetlenné 
teszi a másik tulajdonostársnak, 
vagy a bérlőnek a lakásba való be-
jutását, szóba jöhet a magánlaksér-
tés bűncselekmény megvalósítása, 
így büntető feljelentés megtételére 
nyílik lehetőség a rendőrség felé. 

A Büntető Törvénykönyv ide 
vonatkozó rendelkezései szerint, 
aki mást erőszakkal megakadá-
lyoz abban, hogy lakásába, egyéb 
helyiségébe, vagy az ezekhez tar-
tozó bekerített helyre bemenjen, 
magánlaksértés bűncselekményt 
követ el. 

Az ide vonatkozó bírói gyakorlat 
szerint, amennyiben a zárat lecse-
rélő tulajdonostás a másik tulaj-
donostársnak a lakásba való beju-
táshoz kulcsot nem biztosít, az új 
zár felszerelése, emiatt értékelhető 
dolog elleni erőszakkal elkövetett-
nek, mert kizárja a lakásba való be-
jutás lehetőségét. Az új zár felsze-
relése olyan fizikai változtatást hoz 
létre a lakás bejárati ajtaján, amely-
lyel az elkövető megakadályozza a 
másik tulajdonostárs, vagy bérlő 
lakásba történő bejutását. 

Dr. Vaskó László
ügyvéd

Volt házastársam nem 
enged be közös lakásunkba

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

Változott a járvány-
helyzet Nyírteleken
A múlt hónapban még arról írhat-
tam, hogy Nyírtelek nem esik 
bele az afrikai sertéspestis miatt 
fertőzötté nyilvánított területbe. 

n 2018. október 3-a óta viszont egy 
vaddisznóban, Tarcalon megálla-
pított eset miatt, már fertőzött te-
rületté nyilvánították. Nyírteleken 
fertőzött: a Tokaji úttól északra, 
a Nyírtelek-Nagycserkesz össze-
kötő úttól, (3636-os út, ami végig-
megy a Petőfi utcán, Bedőbokoron, 
Halmosbokoron, Markóbokoron) 
nyugatra eső terület. Mindazt, amit 
a sertéstartók a tájékoztató anyag-
ban, a múlt hónapban megkaptak, 
és abban a jó sertéstartás gyakorlatá-
ról leírtak, és ajánlott volt betartani, 
ma már kötelező. A tartóknak majd 
nyilatkozni kell vállalják-e ezeket a 
feltételeket, vagy egy hónapon belül 
abbahagyják a tartást.

 Lényeges változás, hogy sertést 
forgalmazni csak negatív vérvizs-
gálati eredmény birtokában lehet. 
Jó esetben ez 3-4 nap alatt megvan, 
csak időben kell jelezni az állatorvos-
nak. Sertésvágás a portán megenge-
dett. Egyetlen feltétel, hogy a vágás 
előtt 48 órával az állattartó köteles 
jelenteni a járási főállatovosnak, aki 
dönt, hogy kell-e mintát venni a le-
vágott sertésből. 

Kedvező változás, hogy Magyar-
ország mentességét a kéknyelv be-

tegségtől a Nemzetközi Járványügyi 
Hivatal elismerte, az uniós elismerés 
is előbb utóbb megtörténik. Ennek 
a török szarvasmarha export szem-
pontjából van jelentősége.

Megjelentek az út mentén, az er-
dők szélén a vörös mezőben rókafe-
jet ábrázoló plakátok, amik azt hir-
detik, hogy megkezdődött a rókák 
rendszeres éves veszettség elleni 
vakcinázása. Ezzel párhuzamosan 
rendeli el a Kormányhivatal illetékes 
járása az ebzárlatot és legeltetési ti-
lalmat. Ez Nyírtelek területén októ-
ber 3-23 közötti időszakra esik.

Ennek azért van jelentősége, 
hogy a repülőről meghatározott 
módon, meghatározott sűrűségben 
kiszórt csalétekben lévő vakcinát ne 
a kóborló ebek vagy a legelő állatok 
egyék meg, hanem a rókák.  Amióta 
a rókáknak ezen a módon történő 
immunizálása folyik, Magyarorszá-
gon gyakorlatilag nincs veszettség.  
Az előírt és elvégzett ellenőrző vizs-
gálatok szerint átlagosan a rókák 
70-75 %-a lesz immunis a veszett-
séggel szemben, azaz ennyi veszi 
fel a vakcinát a csalétekkel.  Ehhez 
hozzáadva az ebek évenkénti köte-
lező oltását a veszettség vírusának 
továbbélési lehetősége minimális. 

A fentieket figyelembe véve ve-
gyes érzésekkel tekintünk a jövő 
elébe.

Dr. Hortobágyi Béla

Dr.  
Hortobágyi 
Béla  
rovata Állategészségügy
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Egyházi hírek

JEHOVA TANÚI NYÍRTELEK gyülekezet nyilvános előadásainak 
programja:

Október 21: Ahogyan a jóval legyőzhető a rossz.
Október 28: Birkózzunk meg az élet aggodalmaival!
November 4: A föld mindörökké fennmarad.
November 11: Jézus Krisztus - A föld új uralkodója.
November 25: Vajon a Háromság Isten szerinti tanítás?
Minden előadás 10 órakor kezdődik Jehova Tanúi királyságtermében (To-

kaji út 59.). November 17-én, szombaton körzeti kongresszus lesz Nyíregy-
házán, a Bem József Általános Iskola Sportcsarnokában, 9.30-tól 16 óráig. 

Állatorvosi helyettesítés Nyíregyháza kerületben

Október 20-21. Dr. Hortobágyi Béla 30/206-7121
Október 22-23.  Dr. Kovács Petra 30/914-0913
Október 27-28. Dr. Petromán László 42/431-626, 30/9655-930

Védőoltással az influenza ellen
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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.

1199 Ft/kg

ÁLYTELEK HÚSBOLTKIRÁLYTELEK HÚSBOLTKIRÁLYTELEK HÚSBOLT
„Királyi falatok a királytelekieknek”y f y„Királyi fala y

1199 Ft/kg

2018. október 24. és 
október 31-e között!

Telefonszám: 42/426-793

Sertéscomb

Sertéslapocka
csont nélkül

csont nélkül

n Tisztelt lovas és nem lovas 
Polgárőr Társaink!  Szeptem-
ber 22-én, a Nyírteleki Polgárőr 
Egyesület tagjainak istállója 
porig égett. Személyi sérülés 
nem történt, a 3 ló elmenekült, 
azokat időközben befogták, jól 
vannak. A tűz okát még vizsgál-
ják. A polgárőr párosnak gyors 
segítségre van szüksége, hogy a 
lovakat el tudják helyezni, visz-
szaépítsék az istállót, pótolják 

a lószerszámokat, a lovas kocsit 
és takarmányt szerezzenek be.

Aki szeretne segíteni, a kö-
vetkező számlaszámra utalhat 
adományt: 

Vámosi Csaba - 11600006-
00000000-65904709. 

A közleményben fel kell 
tüntetni: „adomány tűzeset 
miatt”.

Dr. Rácz Adrienn, 
OPSZ Lovas Tagozat elnök

SEGÍTSEN, aki teheti!
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kigyullaDt az istálló Kigyulladt egy harminc négyzet-
méteres istálló és egy melléképület is szeptember 22-én, szombat délelőtt 
Nyírteleken, a Puskin utcában. A tulajdonosnak sikerült időben kienged-
nie az épületből a három lovat. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók az épü-
leteket áramtalanították és három vízsugárral, valamint kéziszerszámok 
segítségével oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt.
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Maratoni hetes rúgásokkal 
dőlt el az első hely sorsa
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Az idei évben immár 5. alkalom-
mal rendeztük meg (a Dózsa 
György utcai műfüves pályán) a 
„Csillagfényes” labdarúgótornát. 
Sikerét az is mutatja, hogy a meg-
hirdetéstől számítva, alig egy hét 
alatt megtörténtek a nevezések. 

A tíz csapat (Vasgyúrók, Young 
Stars, Ne Cseszd El United FC, Drink 
Team, Batta Dinnye FC, Helyőrség-
parancsnokság Nyírtelek, Nyírteleki 
Ászok, Vela Pékség, Jösztök – Men-
tek, Blackwood Pub) a hideg ellenére 
óriási játékkedvvel mérte össze tudá-
sát, és végül maratoni 7-es rúgások-
kal dőlt el az első hely sorsa.

Egyik csapat sem távozott üres 

kézzel. A helyezést el nem ért ver-
senyzők emléklapot és focilabdát 
kaptak vigasztalásképpen. Az első 
három helyezett oklevéllel, érem-
mel, kupával, pezsgővel és a Segítő 
Kéz 2003 Szociális Egyesület jóvoltá-
ból egy focilabdával lett gazdagabb. 

Köszönjük egész éjszakás munkáját 
Luzsinszki Levente játékvezetőnek, 
a meccs sikeres lebonyolítását pedig 
Dankó Mihály versenybírónak.

A helyezések a következőképpen 
alakultak:

I. helyezett: Batta Dinnye FC
II. helyezett: Ne Cseszd El United FC
III. helyezett: a Nyírteleki Ászok
Az est „Legjobb kapusának” Valkó 

Dániel, a Batta Dinnye FC játékosa 
bizonyult, az est „Legjobb játékosa” 
pedig Labbancz Zoltán a Vela Pékség 
játékosa lett, akik mindketten kupá-
val térhettek haza.

A győztesnek még egyszer gratu-
lálunk!

Máté Melinda
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„Egy kis mozgás mindenkinek 
kell!” A mozgás jegyében csalá-
di napot tartottunk a központi 
óvodában, a csodálatos őszi 
napsütésben reggeli tornával 
indult a nap. 

Jólesett mindenkinek egy kis beme-
legítés, a szervező Pitypangocska 
csoport irányításával. A torna után 
Czipó Józsefné (Valika óvó néni) in-
tézményünk vezetője, valamint Sze-
keres József, városunk polgármeste-
re köszöntötték a megjelenteket és 
megnyitották rendezvényünket.

Szívesen vettek részt
Ezt követően mindenki felvonult a 
saját csoportjával a csoportszobába, 
és elkezdődtek az előzetesen megbe-
szélt feladatok tervei, előkészületei. 
Plakátot kellett készíteni mindenki-
nek, a saját faliújságon a későbbiek-
ben elhelyezni, és ezen egy mozgásos 
tevékenységet kellett megjeleníteni, 
bármilyen technikával.

Előzetes feladat volt még, saláta 
készítése, amelyet szintén ekkor kel-

lett elkezdeni készíteni, természe-
tesen együtt: szülők- gyerekek- óvó 
nénik- dajka nénik. Megtízóraiztunk, 
majd folyt tovább a munka. Nagyon 
szép képek készültek, volt olyan 
ahol újságból kivágott képekkel jele-
nítették meg a különböző sportága-
kat, voltak, akik festettek, rajzoltak, 
barkácsoltak. Amikor mindenki el-
készült a plakátjával és a zöldség és 
gyümölcssalátával, akkor levonul-
tunk az udvarra, ahol a szülőkkel kö-

zösen sorversenyeket, labdajátékokat 
játszottunk a szikrázó napsütésben. 
Volt olyan csoport, ahol az őszi mun-
kák közül a napraforgó bugázást is 
kipróbálták, nagyon szívesen vettek 
részt ebben is a gyerekek és szülők 
egyaránt.

Rendszeres testmozgás
Ahogyan a mottója is mutatja, családi 
napunknak az volt a fő mondanivaló-
ja, hogy a mozgás egészség, és min-
denkinek fontos lenne a rendszeres 
testmozgás. Ovisaink számára igyek-
szünk ezt megteremteni, és a játék 
mellett a mozgás a legfontosabb tevé-
kenység. Csodálatos mozgásfejlesztő 
játékok, gyönyörű új és jól felszerelt 
tornaszoba állnak rendelkezésünkre, 
nagyon szerencsések vagyunk ebből 
a szempontból.

Pedagógiai programunkban is a kör-
nyezettudatos életmód mellé bekerült 
a mozgás is. Ovinkban idén is van 
lehetőség a „Bozsik” program kereté-

ben fociovira járni hetente 2 alkalom-
mal, valamint az egyik Pitypangocska 
csoportos óvó néni külön tornát tart 
hetente több alkalommal középsős és 
nagycsoportos gyermekeinknek. 

A versenyjátékok után játszottak 
még egy picit ovisaink az új udvari 
játékokon,majd beszálltunk egy nagy 
vonatba, melyet a Pitypangocska 
csoport óvó nénije vezetett, és kör-
bevonatoztuk az óvodát egy nagyon 
hosszú vonatszerelvénnyel, amibe 
mindenki beszállt!

A nap folyamán a lehetősége volt 
mindenkinek a Védő nénik jóvoltából 
vérnyomás-mérésre, vércukormérés-
re és súlymérésre,és ezt nagyon sok 
szülő igénybe vette, köszönjük ezt a 
lehetőséget.

A gyerekek nagy örömére többen 
behozhatták házi kedvenceiket, ku-
tyusokat, papagájokat, tengeri mala-
cot, és állatsimogató is volt ovinkban 
ezen a napon mindenki nagy örömé-
re. Köszönet ezért a szép napért a 
Pitypangocska csoportnak a szerve-
zéséért.

Boros Katalin Marianna

Családi nap az óvodában
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Megszépült a görögszállási templom.

tarsOly jánOsné 
ünnepelte 90. születésnapját, akiről a lányai elmondták, hogy szerintük 

a hosszú élet titka, hogy senkire sem mondott soha semmi rosszat.


