
Verssel
 A Nyírteleki Általános 
Iskola diákjai (Gyöngy 
Viktória, Zajácz Barbara, 
Szabó Máté) az anya-
nyelv nagyszerűségéről 
szóló verssel tisztelegtek 
a kultúra napja, Kölcsey 
emléke előtt./8

Morzsafiók
 A Nyírteleki Általános 
Iskola pedagógusának, 
Rembeczkiné Kovács Aran-
kának (Rika) MORZSAFIÓK 
c. könyvbemutatóját tartot-
ták január 25-én a Móricz 
Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtárban./9

adVenti  
napok
 Óvodánkban több 
éve hagyomány már, 
hogy adventi napokat 
szerveznek a karácsonyt 
megelőzően, amely egy-
fajta betekintést ad az 
intézmény életébe./16

Győztesek. Kiállítással (múlt nélkül nincs jövő), 
előadással (190 éves a Himnusz), különböző iskolai ver-
senyekkel ünnepeltük idén a magyar kultúra napját. Ké-
pünkön a sikeresen szerepelt diákok. /8 Fotó: Fintor Gábor

A magyar kultúra napja

Nyírtelek város független, havonta megjelenő információs lapja 1. évfolyam, 2. szám, 2013. február
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Tisztelt  
Lakosság!

n A város egyházi felekezetei-
nek vezetőivel (Kiss Tibor római 
katolikus plébánossal, Nagy Jó-
zsef református, Györfi Mihály 
evangélikus, Gánicz Endre görög 
katolikus lelkésszel) találkozott 
Magyar László polgármester és 

dr. Bartovics Norbert jegyző ja-
nuár 23-án. A  polgármester úr 
tájékoztatást adott az aktuális 
várospolitikai kérdésekről (já-
rási hivatal megalakulásáról, az 
iskola állami átszervezéséről, a 
költségvetésről stb.) /2

Egyházi vezetőkkel találkoztak

n A partnerkapcsolatok megerősítése 
érdekében 2005. július 24-én Nyírte-
lek Város Önkormányzata együttmű-
ködési megállapodást írt alá az ukraj-
nai Beregrákos településsel, melynek 
célja a kulturális, oktatási, sport, gaz-
dasági és egyéb jellegű kapcsolatok 
nemzetközi, határon átnyúló felvéte-
le, e kapcsolatok megtartása, ápolása.  
A testvértelepülési együttműködési 
megállapodás aktualizálása minden 

évben megtörténik, mely meghívóként 
is szolgál Beregrákos testvértelepülés-
nek Nyírtelek város rendezvényeire. 
Január 14-én az önkormányzat de-
legációja az ukrajnai Beregrákoson 
járt, ahol Magyar László Nyírte-
lek város polgármestere és Vaszil 
Kostura Beregrákos testvértelepülés 
polgármestere ünnepélyes keretek 
között aláírta a testvértelepülési  
együttműködési megállapodást. BK

Testvértelepülési kapcsolatok
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Nyírteleki Újság

n 2013. január elsejétől 13 járá-
si hivatal kezdte meg működését 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben: Baktalórántházán, Csengeren, 
Fehérgyarmaton, Ibrányban, 
Kemecsén, Kisvárdán, Mátészal-
kán, Nagykállón, Nyírbátorban, 
Nyíregyházán, Tiszavasváriban, 
Vásárosnaményban és Záhonyban. 
A járási hivatalok elsősorban ok-
mányirodai feladatokat, gyermek-
védelmi és gyámügyeket, valamint 
egyes szociális, környezetvédelmi, 
természetvédelmi igazgatási ügyek 
intézését vették át a településektől. 
Nyírtelek a Nyíregyházi járáshoz tar-
tozik. A tisztelt lakosság a járási hi-
vatalok feladatkörébe tartozó ügye-
iket a Nyíregyházi Járási Hivatalban 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. (volt 
okmányiroda) alatt intézhetik./4
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n Tisztelt Nyírtelki Polgárok! A járási 
hivatalok létrejöttével átalakulóban 
van a falugazdászi hálózat is. 2013-ban  
én kaptam feladatul, hogy a Nyírtel-
ken és környékén lakó mezőgazdasági 
termelők munkáját segítsem.

Hetente egy alkalommal, keddi na-
pokon 8-tól 11 óráig várom Önöket a 
Nyírtelki Közösségi Házban. Bármilyen 
mezőgazdasággal kapcsolatos  dolog-
ban forduljanak hozzám bizalommal. 
A hét többi napján megtalálnak Nyír-
egyházán, a Kótaji út 33. szám alatt 

a Földművelési 
Igazgatóság iro-
dájában. Sürgős 
esetben nyugod-
tan hívjanak a 
06-30/457-4621-es 
telefonszámon.

Munkájukhoz 
jó egészséget, 
tisztességes fel-
vásárlási árakat 
és  kedvező időjárást kívánok!

Buzai Csaba, falugazdász

Közérdekű hírek

IMPRESSZUM l Nyírteleki Újság, a Nyírtelek Város Önkormányzata által alapított kulturális és közéleti havi lap. Felelős kiadó: NyíR-tEl-SZol Nonprofit Kft.. Szerkeszti a szerkesztő-
bizottság. Főszerkesztő: Kovács lászló. A levelezési cím: 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. telefonszám: 42/210-786. Hirdetésszervező: Bartovics Erika, tel.: 42/210-698 (Hétköznapokon 9-17 
óra). Az olvasói észrevételeket várjuk a nyirtelekiujsag@gmail.com e-mail címen is. tördelés: Szentpáli Szabolcs. Nyomda: tóth Imre.

Állatorvosi helyettesítés Nyíregyháza térségében
Február 02-03.  dr. petromán lászló  42/431-626, 30/9655-930 
Február 09-10.  dr. Gonda Gedeon 42/441-663, 20/944-0111 
Február 16-17. dr. nagy istván 30/324-2995; 42/406-060
Február 23-24.  dr. Gubicz pál 30/955-3463; 42/424-066

ÁllatgyógyhÁz Kft.
nyírpazony, széchenyi u. 11. l nyíregyháza-sóstóhegy, aranykalász sor 18/a

dr. sipos katalin 30/639-0222 l katona Viktor 30/242-8978  
l dr. fölker krisztina 30/973-1018

Orvosi ügyelet

Helye:  Központi ügyelet, 
 Nyíregyháza, Szent István u. 70.
telefon:  Felnőtt ügyelet 42/402-377.
 Gyerek ügyelet 42/445-500.
Munkanapokon:  Este 6-tól reggel 8 óráig 
 Központi ügyelet, Nyíregyháza.
 Reggel 8 és este 6 között 
 sürgős esetben háziorvosát keresse!
Munkaszüneti  A járóbetegek reggel 8-tól este 8 óráig az 
napokon: Egészségházban, Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 48.   
 található ügyeletes orvost kereshetik fel.   
 Innen az orvos beteghez NEM hívható el! 
Este 8 óra után a nyíregyházi központi ügyelethez forduljon személyesen vagy 
telefonon. Fekvőbeteghez a nyíregyházi központi ügyeletet kell hívni.

A Közösségi Ház heti rendje (Állandó foglalkozások)

Klubterem 

Hétfő:  18.00-19.00 ZUMBA 
Kedd:  8.00-12.00 Falugazdász ügyfélfogadás 
 17. 00-19. 00 Y2K tánc és divatszínház (táncoktatás) 
Szerda: 18.00-19.00  ZUMBA 
Csütörtök: 17.00-19. 00 Y2K tánc és divatszínház (táncoktatás) 

Számítástechnika terem

Hétfő: 16.30-19.30 gépkocsivezetői tanfolyam
Kedd:  15.00-18.00 Internetklub
Szerda: 16.00-17.00 gépkocsivezetői fogadóóra
 17.00-19.00 gépkocsivezetői tanfolyam 
Csütörtök: 15.00-18.00 Internetklub
Péntek: 16.30-19.30 gépkocsivezetői tanfolyam 

filmklub minden 
hónap utolsó 

péntekjén!  
Vásárok,  

termékbemutatók, 
tréningek hétfőtől-

péntekig!

Közérdekű telefonszámok

nyírteleki iskola királyteleki  
intézményegysége  210-007
nyírteleki iskola Herman  
ottó intézményegysége  525-033
Városi könyvtár  210-698
kastélykert óvoda  
– petőfi u. 42.  201-022 
– iskola u. 2.  210-030
Belegrád 15.  730-920
nyírségvíz  523-600
nyír-tel-szol nonprofit kft.  210-786
szennyvíz-szállítás  20/3675-726

őrangyal Gyógyszertár  210-071
Védőnői szolgálat  211-333
posta  210-091
polgármesteri hivatal  210-500
rakamaz és Vidéke  
takarékszövetkezet  210-026
nyírteleki szociális szolgáltató 
központ (puskin u. 2-4.)   
 210-798, 525-002
térségi Hulladék- 
gazdálkodási kft.  314-976

Új falugazdász Nyírteleken

n tisztelt Nyírteleki lakosok, 
Kedves Olvasók! Az új Nyírteleki 
Újság hasábjain ezentúl havonta 
szeretnénk beszámolni a települé-
sen történt családi eseményekről, 
esküvőkről, házassági évfordulókról, 
gyermekszületésről, melyeket  kérés-
re fotókkal illusztrálva közölnénk. To-
vábbá a településen elhalálozottakról 
gyászjelentésben emlékeznénk meg. 
Ezért felhívjuk a Kedves Olvasók fi-
gyelmét, amennyiben szeretnék meg-

jelentetni a család életében történt 
eseményekről szóló örömhírt, vagy 
gyászjelentésben szeretnének meg-
emlékezni elhunyt hozzátartozóikról, 
minden hónap  20. napjáig a megje-
lentetni kívánt eseményt a szerkesz-
tőség címére (4461 Nyírtelek, Iskola 
u. 2.) vagy juttassák el elektronikusan 
a nyirtelekiujsag@gmail.com email 
címre. Szeretnénk, ha Önök nyírtele-
ki lakosok ezáltal aktívan részt vehet-
nének a településük életében, és az 
újságból is értesülhetnének ismerő-
seikkel, szomszédaikkal történt ese-
ményekről.

Felhívás

Folytatás az 1. oldalról
Megállapította, hogy továbbra is 
figyelemmel kell kísérni a pályáza-
tokon való együttműködést. Majd 
megköszönte az egyházak kimagasló 
tevékenységét a városunkban.  Szó 
esett a 800 éves települést megün-
neplő rendezvényekről is. Ezzel kap-
csolatban javaslat hangzott el, hogy 

az évforduló alkalmából állítsunk fel 
keresztet a lakóhelyünkön. Közös cél 
egy park létrehozása is a Szent Anna 
templom, a régi kastély és az óvoda 
között, valamint a kastély közösségi 
célokra hasznosítása az Agrogép be-
vonásával. Nagy József református 
lelkész bemutatta – az itt korábban 
többször helyettesítő – Dancsházi 
Ildikó lelkészt, akit február 1-től 
Nyírtelekre rendeltek ki, mivel őt 
Nyírpazonyba választották meg. BK

Találkoztak

n Minden év januárjában megün-
nepeljük egyik legszebb versünk, a 
Himnusz születését. Tudjuk, hogy a 
versírás művészet, s csak keveseknek 
adatik meg ez a készség. A Nyírteleki 
Általános Iskola diákjai mégis meg-
próbálkoztak ezzel a nehéz feladat-
tal. Rímfaragó versenyt hirdettünk, 
amelyre 16 tanuló jelentkezett. Két-
féle feladatot teljesítettek a gyerekek: 
előzetesen megadott téma alapján, 
illetve a helyszínen kijelölt öt szóval 
kellett minimum kétsoros és legalább 
három versszakos verset alkotniuk. 

Sokszor kiült az arcokra a gyötrődés, 
gondolkodás.45 perc állt rendelke-
zésükre, amely elegendő volt ahhoz 
,hogy a művek megszülessenek.

Eredmények: 5-6. évfolyam: I. 
Hudák Laura 6.a., II. Aranyosi Gitta 
5.a, III. Szemán Rebeka Zsófia 5.b. 7-8. 
évfolyam: I. Gerbár Zsófia 8.b, II. Koz-
ma Klaudia 7.b, III. Váradi Bence 7.b.

Az első helyezettek továbbjutnak a 
Bem József Általános Iskolában meg-
szervezett nyíregyházi megmérette-
tésre.

Horváth-Bócsi Irén  magyartanár

Rímeket faragtak a diákok

koMplex  
Verseny
A fotók a kultúra 
heti KOMPLEX  
versenyen  
készültek.
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A Nyírteleki Város Könyvtár szolgáltatásai Rendőrségi hírek

A  Petőfi út 42. szám alatt található városi könyvtár egyre több 
lehetőséget biztosít az olvasók, könyvtárlátogatók számára. 

a könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő 
szolgáltatások:

Könyvtárlátogatás;•	
A hírlapolvasóban elhelyezett folyóiratok helyben használata;•	
Állományfeltáró eszközök (cédula- és elektronikus katalógu-•	
sok) használata;
Információ a könyvtár és a magyar könyvtári rendszer szolgál-•	
tatásairól.

Beíratkozáshoz kötődő térítésmentes alapszolgáltatások:
Könyvtári anyagok helyben használata;•	
Zenehallgatás, videofilmek megtekintése;•	
Helyismereti dokumentumok helyben használata;•	
Könyvtári anyagok kölcsönzése;•	
Saját-és más könyvtárak dokumentumbázisaira támaszkodó •	
bibliográfiai, dokumentációs és közhasznú  információszolgál-
tatás;
Informatikai szolgáltatás. Ezeket a szolgáltatásokat a könyvtár •	
nyitvatartási idejében folyamatosan, térítésmentesen biztosítja.
Internet hozzáférés, napi egy órában.•	

Beíratkozási díjak:    

Beíratkozási díj 600 Ft/év   

Beíratkozási díj-kedvezményes* 300 Ft/év   

Beíratkozás az iskola dolgozói, diákjai ingyenes

Kölcsönzési díjak    

Könyvek ingyenes

Késedelmi díj 10 Ft/hét/könyv   

DVD 200 Ft/nap   

VHS 100 Ft/nap   

Fénymásolás    

A/4 1 oldalas 10 Ft/oldal   

A/4 2 oldalas 15 Ft/lap   

A/3 1 oldalas 20 Ft/oldal   

A/3 2 oldalas 40 Ft/lap   

Nyomtatás   

A/4 1 oldalas 20 Ft/oldal   

Adatátvitel, fax   

A/4 1 oldal 100 Ft/oldal

*=kedvezményre jogosultak: GYES, nyugdíjas, diák

a könyvtár nyitva tart: 
Hétfő: 9.00-17.00 Kedd: 9.00-17.00 Szerda: 9.00-17.00
Csütörtök: 9.00-17.00 Péntek: 9.00-16.00 Szombat-Vasárnap Zárva

Ebédszünet: 12.00-12.30

A mentők sérülés miatt 
vittek kórházba egy férfit 
január 8-án kedden délután 
Nyírtelekről, majd ezután a 
rendőrség kezdett vizsgá-
latba, hogy kiderítsék mi 
történt. 

n A kisméretű lakás valamikor 
boltként üzemelt, ebben élt a férfi 
és a nő. Egyikük megsérült, a má-
sikat, a hölgyet a rendőrség vitte 
el, hogy kihallgassák. A szemle 
nyomán egy ütőeszköznek tűnő 
botot is lefoglaltak, ennek pontos 
eredetéről nincs információ. 

Egy közelben lakó férfi annyit 
mondott, hogy ő segítette haza 
a szemközti italboltból a férfit, 
majd látott távozni egy a hölgyet, 
aki nem itt, hanem pár házzal bel-
jebb lakik. Még szólt is neki, de ő 
elrohant, és ezután érkezett meg 

a mentő a sérültért. Azt, hogy mi 
történt nem tudni pontosan, de 
valami olyasmit beszéltek, hogy 
előbb egyikük bántalmazta a má-
sikat, utána meg a megtámadott 
ütött. Ki kezdte, miért és milyen 
fokú a sérülés, nem tudni, a ké-
sőbbi eljárást ez meghatározhatja. 
(SZON)

Tolvajok őrizetben 
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 
tulajdon elleni szabálysértés elkö-
vetése miatt indított eljárást egy 
16 és egy 17 éves nyírteleki fiú el-
len, akik január 9-én kora délután 
egy nyíregyházi nagyáruházból 
különböző értékeket tulajdonítot-
tak el. A rendőrök az elkövetőket 
elfogták, így lopással okozott kár 
megtérült.

Átfagyott férfi
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 
munkatársai január 26-án hajnal-
ban igazoltatottak Nyíregyházán 
egy 39 éves nyírtelki férfit, aki a 
földön feküdt és az arca vérzett. 
A már félig átfagyott férfi a rend-
őröknek elmondta, hogy alkoholt 
fogyasztott, elesett tehát sérülése 
ennek során keletkezett. A rend-
őrök a férfihez biztonsági intézke-
dés keretén belül mentőt hívtak, 
amely kórházba szállította. 

Családi csetepaté

Jövőnk energiája
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Nyírtelekre érkezik a Paksi 
Atomerőmű tájékoztató 
kamionja.

n Hogyan működik az atomenergia? 
Mi lenne, ha nem létezne a Paksi 
Atomerőmű? Hogyan őrizhetjük 
meg egészséges környezetünket 
gyermekeink, unokáink számára 
úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal 
küszködnünk, vagy a mainál jóval 
magasabb villanyszámlát fizet-
nünk?

Ezekre és még további izgalmas 
kérdésre is választ kaphat, ha meg-
látogatja a Paksi Atomerőmű inte-
raktív kiállítását. Az MVM Csoport, 
a Paksi Atomerőmű tájékoztató 
kamionjában személyesen is kipró-
bálhatja, hogyan nőne a villamos- 
energia ára és a környezetterhelés, 
ha csökkentené a legolcsóbb és leg-
tisztább áramot előállító atomerő-
mű teljesítményét. Megtudhatja, 
milyen szigorú biztonsági intézke-
dések mellett működik a paksi erő-
mű, s tájékozódhat az olcsó és tiszta 
atomenergia hosszú távú alkalma-
zásával kapcsolatos tervekről.

Időpont: 2013. február 20. (Nyit-
va tartás: 8-12 és 13-17)

helyszín: Nyírtelek, tokaji út 52.
Szimulátorunkon Ön is irányíthat-

ja az atomerőművet, láthatja, hogyan 
drágulna az áram és hogyan nőne 

Magyarország károsanyag-kibocsá-
tása, ha nem lenne atomerőmű.

Megnézheti filmünket az atom-
erőmű működéséről és az atom-
energiáról.

Interaktív kiállításunkon megis-
merkedhet a világ összes atomerő-
művével, a közel három évtizede 
biztonságosan működő Paksi Atom-
erőmű történetével és jövőjével, a 
magyar villamosenergia-hálózattal, 
Paks és környezete élővilágéval.

Tekerjen egy kört áramfejlesztő 
kerékpárunkkal, és megtudhatja, 
mennyit kellene biciklizni ahhoz, 
hogy megtermelje egy fél órás té-
véműsor végignézéséhez szükséges 
energiát.

Végül, de nem utolsósorban 
most minden kérdésére őszinte 
választ kaphat az atomerőmű szak-
embereitől.

Papp Ildikó
+36/30 834-7468, 06-1/3292-763, 

e-mail: kamion@mahirkiall.hu
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A járási rendszertől a kormány-
zat egy hatékony, gyors, taka-
rékos és ügyfélbarát szemléle-
tű, részrehajlás nélkül működő 
közigazgatást vár el, ahol az 
ügyintézők nem a burjánzó 
bürokráciát s a hivatalnokokat, 
hanem az ügyfeleket, a polgá-
rokat szolgálják. 

n Az következőkben összefoglalva 
közzétesszük mindazokat a válto-
zásokat, amelyekkel a nyírteleki ál-
lampolgárok a napi ügyintézés során 
január 1-jétől találkozhatnak. 

Az államigazgatás átalakításá-
nak célja, lényege
Mint ismert, a járások kialakításáról 
tavaly szeptemberben döntött a kor-
mány, a közigazgatás átfogó, a közjót 
szolgáló átalakításának, a Jó Állam 
kialakításának egyik fontos állomá-
saként. „A közigazgatás az embere-
kért van” – fogalmazta meg Magyary 
Zoltán, a közigazgatás-tudomány 
külföldön is elismert alakja mintegy 
70 évvel ezelőtt. A jelenlegi átalakítás 
célja ennek az alapelvnek a megvaló-
sítása. Olyan ésszerű változtatások 
által történik mindez a gyakorlatban, 
mint az önkormányzati és állami 
feladatok szétválasztása, de szintén 
kiemelt elvárás az új rendszerrel 
szemben, hogy a mai közigazgatás-
nál alacsonyabb társadalmi költség-
gel és ügyfélközpontúan működjön 
a jövőben a területi közigazgatás. 
Továbbá, a járások kialakításánál fi-
gyelembe vették a 30 km-en belüli 
elérhetőséget, a területi határokat, 
a leendő körjegyzőségeket illetve a 
települések érdekeit. A járások felál-
lításával megtörténik az önkormány-
zat és államigazgatási feladat- illetve 
hatáskörök szétválasztása.

Az állam az elmúlt húsz évben „ké-
nyelmi szempontok” miatt számos 
állami feladatot telepített elsősorban 
a jegyzőkhöz, azonban ez túlterhelte 
a települések hivatali szervezetét. A 
jegyzők, kivételesen polgármeste-

rek által ellátott hatósági ügyek 90 
százaléka eddig is államigazgatási 
jellegű volt. Ez azt jelenti, hogy ekko-
ra tömegű – az 
állam által át-
hárított – plusz-
feladat hárult 
eddig a telepü-
lésekre, amely 
mindeddig az 
önkormányzat-
ok költségve-
tését terhelte. 
Az új rendszer 
bevezetésével 
az összes állam-
igazgatási ügy 
több mint 40 
százaléka kerül 
vissza az államot képviselő járási hi-
vatalokhoz.

Amit a járási hivatalokról  
általában tudni kell
A járási hivatalok a kormányhivata-
lok kirendeltségeként, az államigaz-
gatási ügyek intézésében nyújtanak 
segítséget az állampolgároknak. Az 
eddig a jegyzők által ellátott ügyek 
közül elsősorban okmányirodai 
feladatok, a gyermekvédelmi és 
gyámügyek, szabálysértési ügyek, 
valamint egyes szociális, környezet-
védelmi, természetvédelmi igazgatá-
si ügyek intézése került át.

A járási hivatal további jelentő-
sebb feladatai még az időskorúak 
járadéka és az ápolási díj folyósítása, 
a mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolványával kapcsolatos 
és a temető fenntartásával kapcsola-
tos ügyek.

Ugyancsak a járások látják majd el 
szinte kizárólagosan a kommunális 

igazgatással (pl. temetőengedélye-
zés), valamint a menedékjogi ügyek-
kel kapcsolatos feladatokat.

A polgári védelem tekintetében 
legfontosabb változás, hogy a helyi 
védelmi bizottság elnöke a járási hi-
vatalvezető lett. 2013 januárjától az 
ügyfelek elsősorban az okmányiro-
dákban kerülnek kapcsolatba a járási 
hivatalokkal. Itt elsősorban a szemé-
lyi adat- és lakcímnyilvántartással, 
útlevél-igazgatással és a közlekedési 
igazgatással kapcsolatos ügyintézés 
folyik majd a már jól megszokott he-
lyen és nyitva tartási rendben.

Tovább egyszerűsíti majd az ügy-
intézést, hogy a közeljövőben a kor-
mányablakokhoz hasonlóan itt is fo-
lyamatosan bevezetik a kétműszakos 
ügyfélfogadási rendet, és 2013 októ-
berétől az okmányirodák átalakul-
nak kormányablakokká. Így minden 
munkanapon 8-tól 20 óráig tartanak 
ügyfélfogadást a jelenleg is működő 
kormányablakokhoz hasonlóan.

A járások és a szakigazgatási 
szervek
A járási hivatalok azonban nem csak 
ezeket a feladatokat látják el, hanem 
helyi szintű szakigazgatási feladato-
kat is. Így 2013 január 1-től a járási hi-
vatalokon belül külön szakigazgatási 
szervként működik a járási gyámhi-
vatal, a járási állategészségügyi és 
élelmiszerellenőrző-hivatal, a járási 
földhivatal, a járási munkaügyi ki-
rendeltség.

A járási szakigazgatási szervek a 
gyámhivatal és építésügyi hivatal ki-
vételével nem új szervezetek, hanem 
a megyei kormányhivatal szakigaz-
gatási szerveiként működtek eddig 
is, csak az illetékességi területük és 

elnevezésük nem illeszkedett telje-
sen a járási szisztémához.

Ami az önkormányzatok  
feladata marad
A hatáskörök szétválasztásánál ki-
emelt szempont volt, hogy a helyi 
szabályozáshoz kapcsolódó, mérle-
gelési jogkörbe tartozó ügyek lehe-
tőleg maradjanak a települési jegyző-
nél. Ahol viszont az adott ügyben az 
államnak van egyértelműen feladata, 
szerepe, ott a járási hivatal tudjon 
hatékonyan intézkedni. Az azonos 
szabályozók mentén lefolytatható 
eljárásokkal egységes ügyintézési 
szolgáltatási színvonal valósul meg 
az ország egész területén.

A jegyzőknél azok az ügyek ma-
radtak, amelyekhez a helyi viszo-
nyok ismerete elengedhetetlen, vagy 
amelyekben országosan nem egysé-
ges szabályozás és helyi mérlegelési 
lehetőségre is van mód. Ilyenek a 
helyi adóval összefüggő igazgatási, 
az anyakönyvi és állampolgársági 
ügyek, a települési polgári védelmi, 
katasztrófaigazgatási feladatok. To-
vábbá az ipar- és kereskedelmi igaz-
gatási, a birtokvédelmi feladatok, a 
hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon 
járó szociális ellátások, az óvodázta-
tási támogatás.

A régi-új rendszer működése egy ki-
csit mindenkinek, így a benne dolgo-
zó közszolgáknak is új. Új feladatokat, 
szervezeti tagoltságot, feladatvég-
zési helyet jelent, melyek kezdetben 
okozhatnak főfájást mindenkinek,  
legyünk türelemmel egymás iránt, és 
ezek után a gyermekbetegségek után 
egy jól működő rendszer elégedett 
„használói” lehetünk.

Dr. Bartovics Norbert

A járásokról, mint az állam- 
igazgatás régi-új rendszeréről

n 2013. január elsejétől 13 járási 
hivatal kezdte meg működését 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben. Nyírtelek a Nyíregyházi járás-
hoz tartozik. A tisztelt lakosság a 
járási hivatalok feladatkörébe tar-
tozó ügyeiket a Nyíregyházi Járási 
Hivatalban Nyíregyháza, Kossuth 
tér 1. sz. (volt okmányiroda) alatt 
intézhetik. 

A szervezeti átalakulás kezdeti 
nehézségeinek leküzdése érdeké-
ben segítséget szeretnék nyújtani 
Önöknek abban, hogy problémáik-
kal hová forduljanak, ügyeiket hol 
tudják intézni.

gyermekekkel, gondnokolt sze-
mélyekkel kapcsolatos gyámható-
sági ügyekben:

Nyírtelek Város Jegyzője to-
vábbra is: 

megállapítja a gyermek - rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultságát,
megállapítja a rendszeres gyer-- 
mekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek gyámjául 
rendelt, tartásra köteles hozzá-
tartozó kiegészítő gyermekvé-

delmi támogatásra való jogo-
sultságát,
megállapítja az - óvodáztatási tá-
mogatásra való jogosultságot,
gyámhatósági ügyekben - környe-
zettanulmányt készít.
Ezeknek az ügyeknek az ügyin-

tézési helye továbbra is Nyírtelek 
Város Polgármesteri Hivatalában 
Nyírtelek, Petőfi S. u. 28. szám alatt 
maradt. 

A továbbiakban a teljesség 
igénye nélkül azokat a gyerme-
kekkel, gondnokolt személyekkel 
kapcsolatos feladatokat sorolom 
fel, amelyek a járási gyámhiva-
tal hatáskörébe tartoznak. Ezen 
ügyek ügyintézési helye Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1. szám 
alatt van: 

a gye- rmek ideiglenes hatállyal 
történő elhelyezése a különélő 
másik szülőnél, más hozzátar-
tozónál vagy más alkalmas sze-
mélynél, 

átmeneti nevelésbe vett gyer-- 
mekkel kapcsolatos feladatok,
a gyermekek védelembe vételé-- 
vel kapcsolatos feladatok,
igazolatlan hiányzás és annak - 
jogkövetkezményei,
a gyermek családi jogállásának - 
rendezése (teljes hatályú apai el-
ismerő nyilatkozat felvétele is.)
cselekvőképességet érintő gond-- 
nokság alá helyezés, annak meg-
szüntetése és felülvizsgálata, 
valamint ezzel összefüggésben 
a választójogból való kizárás és a 
kizárás megszüntetése,
örökbefogadás,- 
pert indíthat, illetve kezdemé-- 
nyezhet a gyermek elhelyezése, 
ill. kiadása; a gyermeket megil-
lető tartási követelés érvénye-
sítése; a szülői felügyelet meg-
szüntetése vagy visszaállítása 
tekintetében,
feljelentést tesz a gyermek ve-- 
szélyeztetése vagy a tartás elmu-

lasztása, a gyermek sérelmére el-
követett bűncselekmény miatt,
a gyermek és a szülő, illetve más - 
kapcsolattartásra jogosult sze-
mély kapcsolattartása,
családba fogadás,- 
engedélyezi a gyermek részére - 
a szülői ház vagy a szülők által 
kijelölt más tartózkodási hely el-
hagyását,
jóváhagyja a gyermek végleges - 
külföldre távozására vonatkozó 
nyilatkozatot,
dönt a 16. életévét betöltött gyer-- 
mek házasságkötésének engedé-
lyezéséről,
engedélyezi a tanköteles gyer-- 
mek művészeti, sport-, modell- 
vagy hirdetési tevékenység kere-
tében történő foglalkoztatását,
megkeresi az adóhatóságot a - 
gyermektartásdíj megelőlegezett 
összegének behajtása iránt,
gyámkirendelés,- 
gondnokrendelés,- 
gyermekek, gondnokoltak va-- 
gyonkezelésével kapcsolatos 
ügyek.

Dr. Bartovics Norbert

Gyámügyek intézése

Galambos Ildikó,
a Nyíregyházi 
Járási Hivatal 
vezetője
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A képviselő-testület január 
11-i ülésén újabb egy évre 
meghosszabbította az ukraj-
nai Beregrákos testvértelepü-
léssel kötött Együttműködési 
megállapodását a határon 
túli kapcsolatok fenntartása 
és ápolása érdekében.

n 2013. január 1-jétől a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ ingye-
nes használatába került az állami 
fenntartásba kerülő, köznevelési 
feladatok ellátását szolgáló, az ön-
kormányzat tulajdonában álló ingó 
és ingatlan vagyon.

Ezzel kapcsolatban a képviselő-
testület jóváhagyta a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ és 
Nyírtelek Város Önkormányzata kö-
zött létrejövő vagyonhasználati szer-
ződést, mely a közösen használt in-
gatlanok és eszközök használatának 
módját határozza meg. 

A szerződés megkötése során 
figyelembe vettük azt, hogy a hasz-
nálat módja a jövőben is a település 
lakossága, a tanulók és szüleik érde-
keit szolgálja.

Mindezt akként, hogy az iskola 
napi életében az átszervezés követ-
keztében nem történhet a közneve-
lési feladat színvonalának csökkené-
sét okozó fennakadás, és a ma még 
bonyolultnak tűnő rendszer költség-
hatékony, ésszerű, tanulói, lakossá-
gi igényeket kielégítő működtetése 
megfelelő eljárásrendek és kommu-
nikációs csatornák kialakításával, az 
önkormányzat partnerségével, ta-
pasztalati tőkéjének, gyakorlati isme-
reteinek biztosításával, konstruktív 
együttműködéssel a tanulók, a szü-
lők, s nem utolsó sorban az intézmé-
nyek dolgozói és a település lakossága 
megelégedésére valósuljon meg.

Önkormányzatunk a KEOP-2011-
4.2.0/A kódjelű „Helyi hő, és hűtési 
igény kielégítése megújuló energia-
forrásokkal” című pályázaton támo-
gatást nyert a Kastélykert Óvoda Is-
kola utcai épületében napkollektoros 
rendszer kialakítására, amelynek ke-
retében vákumcsöves napkollektorok 
kerülnek felhelyezésre az épület tető-
zetére. Ezen napkollektorok az épület 
teljes melegvíz-ellátását biztosítani 
fogják. A beruházás teljes költsége 
18.898.489.- Ft, melyhez a magyar ál-
lam és az Európai Unió 16.063.715.- Ft. 
támogatást nyújt, melynek költségve-
tését a képviselő-testület elfogadta.

Ugyanezen kódjelű pályázaton 
a Herman Ottó Iskola tekintetében 
napelemes rendszer kiépítésére nyert 
forrást önkormányzatunk. A beruhá-
zás keretében 24.84 kW teljesítményű 
fotovolatikus rendszer kerül kiépítés-
re, mely éves szinten az iskola teljes 
villamosenergia igényét biztosítani 
tudja. A rendszer által megtermelt 
villamos energia 28566 kWh. Ezen 
projekt teljes költsége 35.877.500.- 
Ft, melyhez a magyar állam és az 
Európai Unió 30.305.883.- Ft. támo-
gatást nyújt, melynek költségvetését 
a képviselő-testület elfogadta.

Dr. Bartovics Norbert 
jegyző

Vagyonhasználati 
szerződés kötöttek

Önkormányzati hírek

n Alapvető jogaink között van 
rögzítve a szociális biztonsághoz 
való jogunk. Az időskor egy olyan 
életszakasz, amely egyre inkább 
arra sarkallja az embereket, hogy 
biztonságuk megteremtéséhez a 
családon kívül, intézményi ellátá-
sokat is igénybe vegyenek. 

Nyírtelek város területén a 
Nyírteleki Szociális Szolgáltató 
Központ biztosítja a következő 
időseket érintő szociális szol-
gáltatásokat: étkeztetés, tanya-
gondnoki szolgáltatás, házi segít-
ségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, idősek nappali 
ellátása (idősek klubja), időskorú-
ak bentlakásos elhelyezést bizto-
sító ellátása.

Az étkeztetés és a bentlakásos 
elhelyezést biztosító ellátás téríté-
si díj ellenében vehető igénybe. A 
többi szolgáltatás térítésmentes.

A szolgáltatásokat az igénybeve-
vő önkéntes kérelmére biztosítjuk. 
Ahhoz, hogy valaki igénybe vehes-
se a szolgáltatásokat, a Nyírteleki 
Szociális Szolgáltató Központ szék-
helyén kaphat - Nyírtelek, Puskin 
u. 2-4. sz. alatt, Telefon: 42/ 210-

798; 42/ 525-002 - kérelemnyom-
tatványt, melyet az ellátást igénylő 
adataival kitöltve és általa aláírva, 
illetve a háziorvos által is kitöltve 
kell visszahozni. 

Az étkeztetés és a bentlakásos 
ellátás igénybevételéhez szük-
séges mellékelni a kérelmező jö-
vedelmét igazoló szelvényeket 
(nyugdíjszelvény, igazolás segély 
összegéről), illetve a Nyugdíjas 
törzslapot, taJ kártya, személyi 
igazolvány és lakcímkártya má-
solatot. Az ellátásért fizetendő 
térítési díjat az ellátást követő hó-
napban kell befizetni a székhelyen 
található pénztárban.

A házi segítségnyújtás szolgálta-
tás és a bentlakásos ellátást bizto-
sító szolgáltatás igénybevételéhez 
vizsgálat elvégzése szükséges, 
illetve a korábbi egészségügyi le-
letek, zárójelentések is. 

Az ellátotti visszajelzések azt 
mutatják, hogy a fenti szolgáltatá-
sokat településünk lakosai igény-
lik, szeretik. Amennyiben szüksége 
van ránk, keressen bennünket!

Zajder Katalin
intézményvezető-helyettes

Szolgáltatások igénybevétele

n Nyírtelek a Nyíregyházi járáshoz tartozik. A 
tisztelt lakosság a járási hivatalok feladatkörébe 
tartozó ügyeiket a Nyíregyházi Járási Hivatalban 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. (volt okmányiro-
da) alatt intézhetik. A szervezeti átalakulás kez-
deti nehézségeinek leküzdése érdekében segít-
séget szeretnék nyújtani Önöknek abban, hogy 
problémáikkal, ügyeikkel hová forduljanak.

a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és 
természetbeni szociális ellátások ügyekben:

Nyírtelek Város Jegyzője  jár el:  
a - rendszeres szociális segélyre való jogosult-
ság megállapítása,  és annak havi rendszeres 
folyósítása esetében,
a - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
való jogosultság megállapítása,  és annak havi 
rendszeres folyósítása esetében, 
a-  normatív lakásfenntartási támogatásra 
való jogosultság megállapítása és annak rend-
szeres folyósítása esetében,

a - méltányosság címén megállapítható  
közgyógyellátásra való jogosultság kérelmek 
esetében,
védett közüzemi fogyasztók igazolása és  - 
nyilvántartása
Nyírtelek város polgármestere dönt:
az átmeneti szociális segély,−	
temetési segély,−	
köztemetés iránti kérelmek −	 esetében. 
Ezeknek az ügyeknek az ügyintézési helye 

továbbra is Nyírtelek Város Polgármesteri Hi-
vatalában Nyírtelek, Petőfi S. u. 28. szám alatt 
maradt. 

2013. január 1-jétől a  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási hi-
vatala (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám ) 
hatáskörébe került:  

ápolási díjra való jogosultság megállapítása −	
és annak havi rendszerességgel  történő fo-
lyósítása-,

 az alanyi és a normatív támogatás címén −	
igénybe vehető közgyógyellátásra való jo-
gosultság-, 
továbbá az egészségügyi szolgáltatásra való −	
jogosultság megállapítása. 
az ügyfélfogadás helye: Nyíregyházi Járási 

Hivatal Ügyfélcentrum,  Nyíregyháza, Kossuth 
tér 1 szám ( korábban: Okmányiroda)

a Nyíregyházi Járási hivatal ügyfélfogadási 
rendje:

hétfő: 8.oo.-tól  12.oo.-ig és 13.00.-tól 16.30.-ig
kedd: 8.00.-tól  12.00.-ig
szerda: 8.oo.-tól  12.oo.-ig és 13.00.-tól 16.30.-ig
csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
péntek: 8.00.-tól  12.00.-ig
a rövidebb ügyintézés érdekében kérem, 

hogy a fenti támogatások esetében kérelmüket 
a Nyíregyházi Járási hivatalnál szíveskedjenek 
benyújtani. 

Dr. Bartovics Norbert

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások

Tájékoztató
n Tájékoztatjuk a Tisztelt Olva-
sókat, hogy a képviselő-testüle-
ti ülésről készült jegyzőkönyv 
munkaidőben a Nyírteleki Városi 
Könyvtárban (Nyírtelek, Petőfi 
Sándor u. 42.) megtekinthető, 
illetve megtalálható az önkor-
mányzat honlapján – www.
nyirtelek.hu – is.

n Pénzbírsággal büntethetik a 
mikrochippel nem rendelkező, 4 hó-
naposnál idősebb kutyák gazdáit a 
január elsejétől életbe lépő, a kedvte-
lésből tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló kormányrendelet 
módosításának értelmében. A megje-
lölt eb tartójának megváltozása esetén 
az új tartó az adatváltozást 8 napon 
belül köteles a magánállatorvossal 
az adatbázisban regisztráltatni. Az 
eb tartási helyének megváltozását, 
az állat elpusztulását, az eb ivartala-
nítását, vagy kisállatútlevele kiállí-
tását az eb tartója szintén köteles a 
magánállatorvossal 8 napon belül az 
adatbázisban regisztrálni.

Az ebösszeírás során fel-
vett, az adatbázisban nyil-
vántartottaktól eltérő, vagy 
abból hiányzó adatokról a 
jegyző köteles az adatbázis 
működtetőjét értesíteni. 
A magánállatorvos az 
eb vizsgálata, kezelé-
se előtt köteles ellen-
őrizni, hogy az állat transzponderrel 
jelölt-e. A négy hónaposnál idősebb 
transzponderrel nem jelölt ebről a 
jegyző és a magánállatorvos köteles 
jelentést tenni a járási állat-egész-
ségügyi hivatal felé. Veszettség ellen 
csak elektronikus transzponderrel 
megjelölt eb oltható. DM

Büntethetők a mikrochippel 
nem rendelkező kutyagazdik
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n Január 1-jétől kezdődően a falugazdászok 
az érvényesítésre benyújtott őstermelői iga-
zolványokat – ha azok 2009. előtt kerültek ki-
állításra – bevonják, és helyettük fizikailag új 
igazolvány kerül kiállításra. Az érvényesítés 
az ügyfél döntése szerint történhet a szokásos 
1 év időtartamra, de akár 3 évre vonatkozóan is 
lehet most már érvényesíttetni azokat. Ezt a le-
hetőséget azonban javasoljuk jól átgondolni az 
adózási szempontok szerint.

Szintén változások vannak  2013. január ill. 
február 1-től a földhivatali eljárásokban, a föld-
használati nyilvántartási eljárásra vonatkozó 
szabályokban. Egyrészről a földtörvény kötelező 
adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilván-
tartásba már bejegyzett földhasználók számá-
ra. A bejelentés során március 30-ig a magánsze-
mély földhasználónak a személyi azonosítóját 
(személyi szám) és az állampolgárságát, gazdál-
kodó szervezet földhasználónak pedig a statisz-
tikai azonosítóját kell bejelentenie az új forma-
nyomtatványon. Az adatlaphoz csatolni kell a 
magánszemély azonosítóját és lakcímét igazoló 
hatósági igazolványa másolatát, cégek esetében a 
statisztikai okiratot tartalmazó okirat másolatát. 
Az adatközlés önmagában eljárási díj mentes, de 
aki nem tesz eleget a kötelezettségének, azt föld-
használati bírsággal sújtja a hivatal. Az eljárással 
a földhivatal egy új, 2013. június 1-ét követően 
igényelhető szolgáltatás, a földhasználati össze-
sítő nyújtásának lehetőségét készíti elő. Ennek 
igénylésére maga a földhasználó lesz jogosult, 
annak érdekében, hogy mint hatósági bizonyít-
ványt felhasználhassa az őt érintő eljárásokban.                                             
Másrészről 2013. január 1-jétől a földhasználónak 
területi mértéktől függetlenül – azaz az 1 ha alatti 
területekre vonatkozóan is – minden termőföld, 
valamint mezőgazdasági belterületi föld hasz-
nálatát is be kell jelenteni. Az új eljárásokhoz új 
nyomtatványok kerültek alkalmazásra.

Abban az esetben, ha valaki új őstermelői iga-
zolványt kap és a korábbi években vett igénybe 
támogatásokat, akkor a szokásos közigazgatá-
si eljárási rend szerint az MVh rendszerében 
15 napon belül be kell jelentenie a változást. 
Ennek érdekében kérem keressék a támogatás 
elkészítésében önöknek 2012-ben segítséget 
nyújtó falugazdász vagy kamarai tanácsadó 
kollégát.

A területalapú támogatások igénybevételének 
ellenőrzése során az MVH csak abban az esetben 
fogadja el a családi gazdaságként történő haszná-
latot, ha a többi szükséges adat mellett a földnyil-
vántartásban bejegyzésre kerül a családi gazda-
ság alapító okiratának a száma is. Ugyanez vo-
natkozik a vásárolt földek illetékmentességének 
igénybevételére is. Ennek hiányában a használat 
átadása jogszerűtlenné, a támogatás igénylése 
pedig jogosulatlanné válik.

a zöldség-, gyümölcs- és dohány szerkezet-
átalakítási programban résztvevő gazdálko-
dóknak február 15-ig kell nyilatkozatot tenniük 
a 2012. évi kötelezettségteljesítés mértékéről 
(teljesített árbevétel és munkaóra lenyilatkozás) 
az MVH felé a kiadott formanyomtatvány segít-
ségével.

A kérődzők szerkezet-átalakítási programjában 
résztvevő gazdálkodók részére az adatszolgálta-
tás később várható, mert az ő részükre a jogsza-
bály módosítás alatt áll.

A juh és kecske állatállomány elektronikus je-
lölése kapcsán nyújtandó támogatás igénylésére 
nyitva álló határidő: 2013. február 1–február 28. 
A kérelmeket postai úton kell benyújtani.

Módosításra került a tejágazat szerkezetát-
alakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes 
feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet. A 
módosítás következtében a támogatásra jogosult 
köteles a tartási helyen a tejtermelő szarvasmar-
ha gondozását végző minden személlyel a takar-
mányozási receptúra tartalmát évente legalább 
egyszer az alkalmazáshoz szükséges mértékben 
megismertetni. A takarmányozási receptúrához 
kapcsolódó elméleti és gyakorlati oktatásról je-
lenléti ívet kell felvenni. Továbbá a kifizetési ké-
relemben bejelentett legelőterület nagysága nem 
haladhatja meg az állattartó által a kifizetési kére-
lem benyújtásának évét megelőző évben benyúj-
tott egységes területalapú támogatási kérelmen 
„állandó legelő (legeltetett)”, „egyéb gyep (legel-
tetett)” vagy „fásított rét-legelő” hasznosítással 
bejelentett területek összegét.

Február 15-től a forrás kimerüléséig nyújthat-
nak be az MVH-hoz pályázatot a mezőgazdasági 
termelők az agrártevékenységük diverzifiká-
lásához (azaz agrárágazaton kívüli munkahe-
lyek létrehozásához). A támogatás célja, hogy 
ösztönözze a mezőgazdaságból élők egyéb jöve-

delemtermelő, gazdálkodói és szolgáltató tevé-
kenységeit, továbbá támogassa a helyben előál-
lított termékek piacra vitelét. Támogatást lehet 
kérni többek között: könnyűipari fejlesztésekre, 
új technológiák bemutatására, mintaprojektek 
létrehozására, kézműves, szabadidős vagy meg-
újuló energiaforrások használatához kapcsolódó 
tevékenységekre, szakértői, műszaki és kereske-
delmi szolgáltatások bevezetésére. Az intézkedés 
hozzájárul a mezőgazdaságból élők keresőké-
pességének javításához, valamint olyan agrár-
ágazaton kívüli munkahelyek létrehozásához és 
megtartásához, amelyek elősegíthetik a vidéki 
területekről való elvándorlás visszaszorítását és 
a vidéki életkörülmények javítását. A mezőgaz-
dasági üzemek mellett kialakuló alternatív tevé-
kenységek (kiegészítő jövedelemforrások) ellen-
súlyozzák a mezőgazdasági termelésből szárma-
zó bevételek ingadozásait, valamint hasznosítják 
a szezonálisan rendelkezésre álló munkaerőt. 

Megkezdődik február 1-jén az agrárkamarai 
választási folyamat, amelynek eredményeként 
március 28-án megválasztják az új Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
(Új Nemzeti Agrárkamara) országos tisztségvise-
lőit, és ezzel létrejön az új köztestület. A megyei 
küldöttválasztásra – az egy tag egy szavazat elve 
alapján – minden megyében – a főváros és Pest 
megye egy választási egységet alkot – február 
1-15. között kerül sor, február 21-én pedig minden 
megyében pótszavazást tartanak. A választások 
után a megyékben március 9-én tartják a megyei 
alakuló küldöttközgyűléseket, ahol megválaszt-
ják az országos kamarai küldötteket és a megyei 
kamarai tisztségviselőket. Az új Nemzeti Agrárka-
mara országos alakuló küldöttgyűlésére március 
28-án Budapesten – a tervek szerint az Országház 
Felsőházi Termében – kerül sor. Itt az alapszabály 
elfogadását követően megválasztják a kamara or-
szágos tisztségviselőit, és jogilag is létrejön az Új 
Nemzeti Agrárkamara.

Sarkadiné Ruzsinszki Ágnes
kamarai ÚMVP tanácsadó

30/760-0206

„Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai 

Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.”

Aktualitások az agrár közigazgatásban

n Február elejétől a földtörvény 
kiegészül a közös tulajdonban 
lévő föld használatának szabá-
lyaival is, amely lehet a tulajdo-
ni hányaddal arányos, de attól 
eltérő is. A fő szabály az, hogy 
a közös tulajdonban lévő föld-
ből a rá eső területet minden 
tulajdonostárs használhatja. Ha 
a tulajdoni hányaddal arányos, 
vagy akár attól eltérő a hasz-
nálat, mindenképpen a tulaj-
donostársak egyhangú döntése 
kell hozzá. A nem fellelhető 
tulajdonostársat úgy kell tekin-
teni, mintha hozzájárult volna a 
megállapodáshoz.

A megállapodásban rögzíteni 
kell azt is, hogy aki a tulajdoni 
hányadánál többet használ a 
földből, milyen ellenszolgálta-
tást nyújt a többieknek. Ugyan-

csak február első napján lép 
hatályba a földtörvény másik 
kiegészítése is. Ez előírja, hogy 
március 30-ig a magánszemély 
földhasználóknak a személyi 
számukat, míg a gazdálkodó 
szervezeteknek a statisztikai 
számukat kell regisztráltatniuk 
a földhivatalokban. 

A módosítás kitér arra is, 
hogy aki mezőgazdasági célú 
vízszolgáltatást vesz igény-
be, vízszolgáltatási díjat fizet a 
mezőgazdasági vízszolgáltató 
részére. Mezőgazdasági vízszol-
gáltatásnak minősül a mező- és 
erdőgazdasági művelés alatt álló 
területek öntözése, a halastavak 
vízellátása, továbbá a mezőgaz-
dasági vízszolgáltatási rendszer-
hez kapcsolódó, egyéb célú víz-
igények kielégítése is. (MTI)

Módosul a földtörvény n Januárban többször, így egyik szer-
da este is nagy mennyiségben hulott 
hó a megyénkben. Ezzel kapcsolatban 
tett egy olvasó panaszt, aki szerint a 
38-as út, Tokaj és a Nyíregyháza közti 
szakasza szinte járhatatlanná vált.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től 
Pécsi Norbert Sándor szóvivő az aláb-
bi tájékoztatást adta: – A 38-as számú 
főút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
hez tartozó, Tokaj és Nyíregyháza 
közötti szakasza az Országos Közutak 

Kezelési Szabályzatának megfelelően 
magasabb szolgáltatási besorolással 
rendelkezik. Társaságunk a szabály-
zatnak megfelelően a hóeltakarítási 
és síkosságmentesítési munkákat 
teljes hosszban elvégezte a kifogásolt 
szakaszon is az elmúlt napokban. Ja-
nuár 23-án 3 alkalommal, míg január 
24-én reggel 8 óráig 1 alkalommal vé-
geztünk a teljes útpálya szélességben 
síkosságmentesítési munkálatokat a 
38-as főút jelzett szakaszán. (SZON)

n A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház rendszeres nyílvános előadása-
inak programja:

Február 10.: Őrizzük meg magunkat tisztának a világ szennyétől.
Február 17.: Amiért megbízhatsz a Bibliában.
Február 24.: Igazi barátság Istennel és a felebarátainkkal.
Március 3.: Jehova a nagy Teremtő.
Március 10.: Figyelj a prófétai szóra!
Minden előadás 10 órakor kezdődik a Királyság-teremben. Szeretettel 

várjuk kedves érdeklődőinket.  Jehova tanúi hírszolgálat

A rendeletnek megfelelően

Egyházi hírek
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Érdekes adatra lehettünk 
figyelmesek Magyar László 
polgármester úr évértékelő be-
számolójában a Nyírteleki Újság 
előzőző számában. A pályáza-
tok terén az összes intézmény 
között az ÁMK volt a legeredmé-
nyesebb 10 nyertes projekttel. 
Ennek hátteréről, az aktualitá-
sokról, a jövőbeni célkitűzések-
ről is kérdeztem Urbinné Borbély 
Szilvia intézményvezetőt.   

n Sokan, sok helyen beszéltek és írtak 
már róla, de még mindig aktuális. Mi-
lyen változás történt az iskola életé-
ben január 1-jével? 

A mi iskolánk fenntartója is a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont lett (mint minden más állami is-
kolának is). Ugyanakkor a működteté-
sét a Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. látja 
el a továbbiakban is. Ez a mindennapi 
munka során nincs hatással a diákok-
ra, a szülőkre. A pedagógusok is csak 
annyit érzékelnek, hogy a munkálta-
tójuk az előbb említett központ lett. 
Ami ennél nagyobb és látványosabb 
változás, hogy a város közművelő-
dési feladatait nem az iskola, hanem 
a Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. látja el 
egy kulturális szakember irányításá-
val. Az iskola azonban nem tud ebből 
teljes mértékben kivonulni, hiszen a 
városi és iskolai programok legtöbb-
ször összefonódnak, elkülöníthetetle-
nek egymástól. 
n Ha jól értem, a városi rendezvé-
nyeknél ugyanolyan, de legalábbis 
hasonló szerepet kapnak majd. 

A rendezvények legtöbbje az iskolá-
ban tanuló diákokra épül, vagy éppen 
miattuk szervezzük azokat. Tehát értük 
és velük kell, lehet ezeket megoldani, 
együtt dolgozni, színvonalas kulturális 

életet teremteni, a hagyományokat, ér-
tékeinket őrizni településünkön.
n Az oktatásban dolgozó szakembe-
rek általában tanévben gondolkod-
nak, most mégis arra kérem, össze-
gezze, értékelje a 2012-es évet!  

Ha Nyírtelek a 2012-es évben a „kul-
turális különlegességektől” volt hangos, 
akkor a Nyírteleki Általános Művelődési 
Központ a pályázatok, az iskolacsaloga-
tó foglalkozások, az iskolai programok 
sokaságától. Az iskolabál, az osztályki-
rándulások, a gyermeknap, mind-mind 
vidámságot és mosolyt csaltak a diákok, 
a pedagógusok és a szülők arcára egy-
aránt. Az iskolacsalogató foglalkozások, 
ahol a nagycsoportos óvodás gyerekek 
nyerhetnek bepillantást az iskolai min-
dennapokba, egyre népszerűbbek és 
kedveltek a szülők körében is. Az elsősök 
felújított tanteremben kezdhették meg 
tanulmányaikat, iskolaudvarunk újabb 
játékokkal bővült, a felső évfolyamosok 
sporteszközökkel gazdagodhattak. Az 
oktató-nevelő munka terén, a fő tantár-
gyaknál történt csoportbontással lehe-
tőséget teremtettünk a fejlesztendő gye-
rekek differenciált oktatására, miközben 
az ügyesebb, tehetséges gyerekeknek 
aprólékosabb tananyag-feldolgozást, 
tudunk biztosítani. A számítástechnika 
tantárgy és német nyelv tanulásának 
első osztálytól történő bevezetése is si-
keresnek bizonyult. A szülői fórumon 

(ahol a kis elsősök mutatták be, hogy mit 
tanultak rövid idő alatt) ismét meggyőző 
bemutatót láthattunk a német nyelv és a 
néptánc foglalkozások mindennapjaiból, 
illetve az alsós énekkarunktól.
n Magyar László polgármester úr 
évértékelő írásában azt olvashattuk 
az előző számban, hogy 2012-ben az 
ÁMK nyerte a legtöbb pályázatot az 
összes intézmény között. Ez minek 
köszönhető? 

Szerencsére ebben az évben bő-
velkedtünk a pályázatokban, melyek 
sikerét nemcsak a nevelő munkánk és 
taneszköz-ellátottságunk terén tapasz-
talhattuk, hanem mindenki láthatta 
iskolánk, osztálytermeink egy részé-
nek és iskolaudvarunk felújításának 
az eredményét. Az Integrált Pedagógia 
Rendszer bevezetésével több hátrányos 
helyzetű tanulónk juthatott el szín-
házba, kirándulni, kaphatott tanesz-
köz-csomagot, és készülhetett egyéni 
fejlesztési terv alapján. Pályázatainkkal 
tehát az iskola és közművelődés terüle-
tén is eredményesek vagyunk. A városi 
„nagy” rendezvény, a 132. „ANNA NAPI 
VIGASSÁGOK” magas színvonalon tör-
tént megvalósításához is a közművelő-
dés egy nyertes pályázata járult hozzá.
n Milyen tervei vannak a jövőre 
nézve? 

A tervek és célok már két éve meg-
fogalmazódtak, most ezeknek a meg-

valósításán dolgozunk. Azt gondolom, 
elindult a folyamat, iskolánk egyre nép-
szerűbb a nyírteleki lakosok körében. 
Ha azt mondanám, hogy nincsenek 
problémák a mindennapokban, nem ál-
lítanék valóságot. De egy rendszer nem 
attól tökéletes, hogy problémamentes, 
hanem attól, hogy a felmerülő problé-
mákra keressük a lehető legjobb választ 
és megoldást. 
n Aktualitással kezdtük, zárjuk azzal! 
Talán a két „legnagyobb lecke” ebben 
az évben a nyolcadikosok megfelelő 
felkészítése, a továbbtanulásuk bizto-
sítása és az elsős osztályok elindítása. 

Szeretném idézni egyik tavaly vég-
zett diákunkat, aki októberben keresett 
meg.

„Igazgató néni! Tessék elmondani 
minden tanár néninek: köszönöm, hogy 
tanítottak, és hogy abban az iskolában 
tanulhatok tovább, ahová szerettem 
volna járni. Ott is tökéletesen teljesítek, 
hiszen megfelelő alapot kaptam. A gye-
rekeknek azt üzenem, aki akar és teljesít 
„Királytelken”, bárhol máshol is megáll-
ja a helyét.” 

Úgy érzem, ha a szülő is partner a 
gyermeke iskoláztatása terén, vagyis 
tartja a kapcsolatot a pedagógusokkal, 
az osztályfőnökkel, akkor közösen óri-
ási dolgokra vagyunk képesek.

Fintor Gábor 
kulturális vezető interjúja 

Aki nálunk teljesít, máshol  
is megállja majd a helyét 

Évértékelő interjú Urbinné Borbély Szilvia intézményvezetővel

A kultúra hetének egyik jelen-
tős színfoltja volt a népdal-
éneklő verseny január 24-én. 
A Herman Ottó Oktatási 
Intézményegységben mérték 
össze tudásukat az alsó tago-
zatosok. 

n Előzetesen minden osztályban 
megtartottuk az elődöntőt, így 
már csak a legjobbak (6 fő évfo-
lyamonként) jutottak a döntőbe. 
A kötelező népdalok eléneklése 
után minden versenyző bemu-
tatta a szabadon választott dalát. 
A nagy izgalom ellenére sikeres 
produkciók születtek. Különösen 
dicséretet érdemelnek az első osz-
tályosok, akik úgy énekeltek, mint 
a pacsirták. A zsűri elsősorban a 
versenyzők előadásmódját, tiszta 
hangon éneklését, érthető szöveg-
értését és pontos szövegtudását 
értékelte. Ez alapján a következő 

eredmények születtek: 1. osztály: 
1.  Csizmarik Fanni (1.b), 2- Czine 
Zsanett (1.b), 3. Veszprémi Dorina 
(1.a). 2. osztály: 1. Bátori Orsolya 
(2.b), 2. Boros Annabella (2.b), 3. 
Krajnyák Milán (2.a). Kiemelkedő 
teljesítményéért különdíjas: PAPP 
LEILA (2.a)

3. osztály: 1. Keresztesi Réka 
(3.a), 2. Zajácz Barbara (3.b), 3. 
Zsignár Bence (3.a). 4.osztály: 1. 
Márta Noémi (4.a), 2. Jánvári Vivien 
(4.b), 3.Sarkadi József (4.a)

A jutalom sem maradt el, az első 
három helyezett okle-
velet, DVD-t és édes-
séget kapott, a többi 
„énekes” oklevelet 
és ajándékcsomagot 
vihetett haza. A felké-
szítő pedagógusoknak 
és a zsűri tagjainak kö-
szönjük a munkájukat. 
Mindenkinek gratulá-
lunk! 

Fintor Jánosné
főszervező, pedagógus

Dalos pacsirták tiszta hangja
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Tehetségek

NyelvÉsz

n A kultúra hete rendez-
vénysorozatunkban január 
24-én délután rendeztük a 
szövegértési versenyt. A 7-8. 
osztályosok tanulók nagy 
érdeklődéssel láttak hozzá a 
szöveg feldolgozásához. Vég-
eredmény:  I. Veres Fruzsina 
8.a osztály, II. Kövesdi Regina 
8.a., III. Mokánszki Mária 7.a. 

Az 5-6. évfolyam tanulói a 
tehetséggondozás jegyében 
olyan feladattípusukkal talál-
koztak, amelyek a kompeten-
ciamérések során is megol-
dásra várnak. Az idén Fekete 
István nyomában járva (a re-
gényíróról írt ismeretterjesz-
tő szöveg értő olvasása volt a 
feladat) a hatodikosok vitték 
el a pálmát. 

Eredmények: I. Hudák La-
ura 6.a., II. Zsignár Zsolt 6.b., 
III. Szendrei Dániel 6.b.

Baltighné  
Kozma Marianna 

pedagógus
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versenyt rendeztük meg a 
kultúra hetében tartott prog-
ramok közül. Ahhoz képest, 
hogy anyanyelvi versenyről 
volt szó, igen nagy érdeklő-
déssel találkoztunk. Osztá-
lyonként 3 tanuló vehetett 
részt a megmérettetésben. 
Évfolyamonként 1-1 feladat-
sort kellett megoldaniuk a 
gyerekeknek. A feladatok 
között voltak  nehezebbek és 
könnyebbek egyaránt. Lázas 
radírozás és lapozgatás hallat-
szott a rendelkezésre álló 45 
perc alatt. Ezek a kis nyelvé-
szek- azzal, hogy részt vettek 
ezen a versenyen - már tettek 
valamit anyanyelvünk ápolá-
sáért és helyes használatáért.

Eredmények: 5. évfolyam: 
I. Bondár Balázs 5.a, II. Papp 
Tímea 5.a, III.Sógor András  
5.a. 6. évfolyam:  I. Toldik Mi-
lán  6.a, II. Rusznyák- Orosz 
Zsuzsanna 6.b,  III. Szabó Ben-
ce  6.a. 7. évfolyam: I. Lónárt 
Barbara 7.a, II. Kondás Panna 
7.a, III.Molnár Ramóna 7.a. 8. 
évfolyam:  I. Szécsi Kinga  8.b, 
II. Fignár Alexandra 8.b, III. 
Veres Fruzsina 8.a.                                         

Jenei Zoltánné, 
szervező
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A „800 éves a település” 
programsorozat jegyében, a 
magyar kultúra napja alkal-
mából bőséges programokkal, 
a kultúra hete rendezvényso-
rozattal várta az érdeklődőket 
a Nyírteleki Általános Iskola 
és a Nyírteleki Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár január 
22-től 24-ig. Az alábbi ösz-
szeállításunkban ezekkel a 
programokkal foglalkozunk 
részletesen.  

n „Fontos, hogy mindennap olvas-
sál. Ezzel használsz magadnak, 
a hazádnak, az emberiségnek.” 
– Ezekkel a Márai Sándor gondo-
latokkal nyitottam meg a kultúra 
heti ünnepséget a Városi Könyv-
tárban. Először Dankó Mihály al-
polgármester szólt a közönséghez 
kettős funkcióban is. Egyrészt 
megnyitotta a Ficze Sándor fotó-
iból álló kiállítást, ami a település 
múltját eleveníti fel életképekben. 
Másrészt a település történetéről 
tartott rövid ismertetést, hangsú-
lyozva, hogy „múlt nélkül nincsen 
jövő”. Felidézte a 800 év legfon-
tosabb állomásait, a dátumokhoz 
történéseket kapcsolva. Szót ejtett 
egyházi emlékeinkről, a Dessewffy 
családról (akik a gazdálkodásnak, 
a művészeteknek szentelték éle-
tüket), a két településrész törté-
nelméről, arról, hogy lett a tele-
pülés községből nagyközség, majd 
város. 

Aztán a Nyírteleki Általános 
Iskola diákjai (Gyöngy Viktória, 
Zajácz Barbara, Szabó Máté) egy, 
az anyanyelv nagyszerűségéről 
szóló verssel tisztelegtek a jeles 
nap, Kölcsey emléke előtt.  

Elgondolkodtató       
A hét legjelentősebb alkalma Dr. Koi 
Balázs főiskolai tanár (Nyíregyhá-
zi Főiskola) előadása volt, aki 190 
éves a Himnusz címmel tartott ma-
radandó élményt nyújtó, érdekes, 
tanulságos előadást. A legismertebb 
magyar vers titkairól szólt. Megis-
merhettük az adott kor stílusjegyeit, 
azok hogy vannak jelen a versben. 
Kik és hogyan hatottak rá az elődök 
közül? Kezünkbe vehettük az ere-
deti kézirat másolatát. Megtudtuk, 
hol őrzik, miért sérült a lapszél. Ta-
nár úr olyan gyönyörűen tárta elénk 
Kölcsey Ferenc életét, mutatta be a 
korabeli csekei tájat, akár mintha 
egy filmet néztünk volna. Beszélt a 
műfajról, a címről és az alcímről. El-
gondolkoztatott azon, lehetséges-e, 
hogy Kölcsey egy nap alatt írta meg 
líránk gyöngyszemét, ahogy Erkel 
egy óra alatt a dallamot? Az elgon-

dolkodtató kérdések közepette 
megismertük a vers tudatos szerke-
zetét, napjainknak szóló üzenetét, 
megzenésítésének körülményeit is. 
Vajon miért tartjuk pesszimistának 
himnuszunkat, amikor a legnagyobb 
eseményeken történő felcsendülés-
kor méltóságteljesen énekeljük? Az 
előadás elején közösen elmondtuk 
végig, az előadás végén pedig eléne-
keltük nemzeti imánkat. 

Márai Sándor program
Az interaktív, ismeretekben gaz-
dag előadást Csernyik Ramóna 

8. osztályos tanuló Csanád Béla: 
Anyanyelv című versének elmon-
dásával köszönte meg.        

A megnyitó ünnepség króniká-
jához hozzátartozik, hogy Urbinné 
Borbély Szilvia intézményvezető 
átadta a könyvtárnak és jelképe-
sen a városnak azokat a Márai Sán-
dor programban nyert könyveket, 
amik a jövőben a helyiek olvasási 
kultúrájának felvirágoztatását 
szolgálják.   

Fintor Gábor
kulturális vezető

Kiállítással (múlt nélkül nincs jövő), előadással (190 éves a Himnusz), 
különböző iskolai versenyekkel ünnepeltük idén a magyar kultúra napját

A magyar kultúra napja
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n Dankó Mihály (DM): Az ÁMK meg-
szűnése után mi lesz a könyvtárral és 
a művelődéssel?

Fintor gábor (Fg): Nagyon sok helyen 
olvashattuk már, hogy a város képviselő-
testülete úgy döntött, a közművelődési és 
könyvtári feladatokat a NYÍR-TEL-SZOL 
NONPROFIT KFT. látja el január 1-jétől, 
mivel az ÁMK-t szét kellett választani. 
Ez látszott kézenfekvő megoldásnak, és 
Kovács László ügyvezető partner volt 
ebben a folyamatban. Tudom, az iskolai, 
oktatási tevékenységbe sokkal inkább 
beleillik a közművelődés és a könyvtár, 
de mivel a KFT. feladatai sokrétűek, (így 
például az étkeztetésnek, a karbantartás-
nak is van egy felelőse, aki gyakorlatilag 
irányítja a tennivalókat), a művelődés is 
hatékonyan működhet megfelelő szak-
mai vezetés mellett.    
n DM.: Miért Önt választotta Kovács 

László erre a feladatra? 
Fg.: Erről talán őt kellene megkér-

dezni. De azt gondolom, egyrészt azért, 
mert a feladat ellátása bizonyos végzett-
ség meglétét feltételezte (amellyel ren-
delkezem). Másrészt az eddigi szakmai 
munkám, a mobilitás, az elkötelezettség 
a kultúra iránt mind-mind szempontok 
voltak a kulturális vezetői munkakör 
betöltéséhez. Boldogan vállaltam a fel-
adatot, a megmérettetést.

n DM.: Miben változik a szerepe?  
Fg.: Művelődésszervezőként eddig 

az önkormányzathoz és az ÁMK-hoz 
kapcsolódó városi rendezvények szer-
vezése volt a legfőbb teendőm, most, 
kulturális vezetőként a könyvtári prog-
ramok is a hatáskörömbe tartoznak. 
n DM.: Hogyan fogadták az „új 

munkatársai”? 
Fg.: Az eddigi munka igen gyümöl-

csöző, s ez a kultúra hetének megnyitó 
ünnepségén látszott igazán. 
n DM.: Miben kell javulnia a könyv-

tárnak? 
Fg.: A könyvtárban eddig is remek 

programok voltak, hisz a könyvtárosok 
jó munkát végeznek. A gond szerintem 
az, hogy sokan nem tudják a városban, 
hol van a könyvtár. Többen még mindig 
a Tokaji úton keresik a Petőfi utca he-
lyett, holott már évek óta elköltözött. 
Pedig számos hasznos szolgáltatásunk 
működik a nyírtelekiek számára, a cél 
az, hogy ezeket megismerjék, és ma-
ximálisan kivegye mindenki a részét a 
nyomtatott kultúrából, felkeltve az ol-
vasási kedvet, olvasókká váljanak.   
n DM.: Milyen események, rendez-

vények várhatóak 2013-ban?
Fg.: A 800 éves a település program-

sorozatot már elindítottuk a szilveszteri 
rendezvényünkön, hiszen 2013-ban a 

méltó ünneplés, megemlékezés a fel-
adatunk. Ehhez színvonalas eseménye-
ket kell párosítani. A kultúra hete ren-
dezvénysorozat már ilyen volt. Persze, 
mindenhez anyagi forrás szükséges, 
ezért írunk folyamatosan pályázatokat. 
A hagyományos (majális, augusztus 20.) 
rendezvények mellett író-olvasó talál-
kozót, zenés estet tervezünk, és nyáron, 
ha minden igaz, egy eddig sosem látott, 
hagyományteremtő céllal megvalósuló 
rendezvénnyel szeretnénk feledhetet-
lenné tenni az esztendőt. Minden prog-
ramról időben tájékoztatjuk a kedves 
helyieket a Nyírteleki Újságban. 
n DM.: Nagyon pozitívan nyilatko-

zik, de tudom  találkozott nehézségek-
kel is eddigi munkája során? 

Fg.: Ebben a szakmában - hiszen 
sokfélék vagyunk - nagyon nehéz min-
denki igényét kielégíteni egy-egy ren-
dezvényen. Mi mindent megteszünk 
azért, hogy ez sikerüljön. Boldogság, 
ha egy rendezvény teltházas, és fájó 
szívvel utasítom vissza azokat az érdek-
lődőket, akiknek már nem tudok jegyet 
adni például egy bálon, mert elfogyott. 
A szervezés időszakában be-becsúszik 
egy-egy konfliktus (adódtak már ko-
moly nézeteltérések is), én ezeket pró-
bálom megfelelően, kellő türelemmel 
és tapintattal  kezelni…  
n DM.: 2011-ben Magyar László pol-

gármester úr kiemelkedő kulturális 
munkájáért elismerésben részesítette.

Fg.: Jó érzéssel töltött el a figyelem 
és a köszöntés, de azt gondolom, ez egy 
folyamat eredménye volt. 
n DM.: Milyen céljai vannak a jövő-

re nézve?  
Fg.: Olyan emberek jártak az utóbbi 

időben nálunk, akik méltán sikeresek a 

maguk területén, akár lehetnek példa-
képek is. Müller Péter író, Pregitzer Fru-
zsina színésznő, Nagy Tímea olimpiai 
bajnok, Mészáros Árpád Zsolt színész-
énekes, Rékasi Károly és Détár Enikő szí-
nészek, dr. Koi Balázs főiskolai tanár… 

A közművelődéshez és könyvtár-
hoz kapcsolódó foglalkozásokat heti 
rendszerességgel kell tartani a jövőben. 
Ehhez gyűjtöm most az ötleteket. A vá-
rosnak szüksége van egy havonta meg-
jelenő újságra, amin folyamatosan mun-
kálkodni kell. A legfontosabb dolognak 
az önálló estek, kulturális rendezvények 
folytatását tartom. A 2011-es év a kul-
turális durranások, a 2012-es a különle-
gességek éve volt, 2013-at a „800 éves 
a település” szolgálatába állítottuk. A 
legfőbb visszajelzésnek, a legfontosabb 
momentumnak pedig azt tartom (ez kö-
zös a rendezvényeinkben), hogy az or-
szág minden pontjáról (Nyíregyházáról, 
Debrecenből, Budapestről mindig, Szlo-
vákiából és Romániából alkalmanként) 
érkezett a nagyérdemű, akik Nyírtelek 
nevét, hírét viszik szerte az országban, 
akik folyamatosan pozitív visszajelzé-
sekkel erősítettek meg. 

Például ilyenekkel: „Kedves Gábor! 
Önnek szeretném megköszönni, hogy teg-
nap este ott lehettem rendezvényükön, 
szeretném megköszönni, hogy hozzájá-
rultak életem legszebb estéjéhez. Gratu-
lálok, remek szervezés volt, felejthetetlen 
este lesz mindenki számára! További jó 
munkát! Üdvözlettel: Varga Viki”

A munkát a kijelölt úton folytatni kell 
még több kulturális programmal, még 
színesebb, a helyieknek szóló könyvtári 
és közművelődési rendezvényekkel. Kö-
szönöm a beszélgetést.

Dankó Mihály 

Rendezvények a közönségért Interjú Fintor Gábor 
kulturális vezetővel

Urbinné Borbély Szilvia interjújában a legnagyobb változásként em-
líti azt, hogy a közművelődési és könyvtári feladatok az ÁMK meg-
szűnésével átkerültek a NYÍR-TEL-SZOL NONPROFIT KFT-hez. Igen 
ám, de hogy láthat el megfelelően ilyen feladatokat egy olyan cég 
(amely településüzemeltetéssel foglalkozik), melynek profiljában 
nem ez áll a központi helyen?- tehetjük fel a kérdést. Dankó Mihály 
ennek járt utána. Fintor Gáborral beszélgetett, aki több mint 4 évet 
dolgozott a településen művelődésszervezőként. 2013-tól pedig ő 
lett a város kulturális vezetője.  
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Feltehetően sokan meglepődnek rajta, de a ma-
gyar nem sportoló nemzet. Keresztes Noémi 
kutatása szerint a modern társadalom kialaku-
lásával a mozgásszegény életmód terjedését 

figyelhetjük meg. A lakosság nagy része fizikailag 
inaktívnak tekinthető. A helyzet serdülőkorban válik 
drámaivá, de a sportolási gyakoriság felnőttkorban 
még inkább csökken. A Szonda Ipsos (2003-ban) 1500 
fős reprezentatív adatfelvétele alapján megállapítható, hogy a 18 éven fe-
lüliek többségének életében nincs jelen a rendszeres testmozgás, a vizsgált 
csoport 68,7%-a vagy egyáltalán nem sportol, vagy nem sportol legalább 
heti rendszerességgel. Ha csak a nemeket nézzük, a nők 81,2%-a, a férfiak 
66,8%-a nem végez semmiféle fizikai aktivitást. A megkérdezettek 74%-a 
nem akar sportolni, és gyerekként sem sportolt. A felnőtt lakosság egész-
ségügyi állapotáról megállapítható, hogy nemzetközi kitekintésben az eu-
rópai országok közül az utolsók között tartózkodunk. 

Higgyék el, számos kutatási eredményt tudnék még felsorolni ennek alá-
támasztására. 

Ha őszinték akarunk lenni, Nyírteleken sem túl nagy sportélet zajlik. Van 
egy megyei másodosztályú focicsapatunk (a mérkőzéseken igen szerény 
a nézőszám, bár ez általános tendencia mindenhol), vannak kiváló rádiós 
távfutóink, és kb. ennyi. Hol maradnak a további csapatsportágak (kézilab-
da, röplabda stb.)? Miért nincsenek egyéni versenyzőink?   

Hol miben, kiben keresendő a hiba? 
A válasz nem könnyű. 
A gyermekkorba kell visszamennünk. 
Számos konkurenciája van a sportolásnak. Sokan választják inkább a 

számítógépet vagy a televíziózást a mozgás helyett.  Ezért napjainkban 
egyre több egészségügyi problémával küzdő gyermekkel, majd felnőttel 
találkozunk. 

Vannak-e megfelelő adottságaink, elérhető eszközeink a településen? 
Van-e lehetőség arra, hogy sportoljunk? 

„Nem igazán!”- jöhetne a gyors, csípős válasz. 
Mégis, azt gondolom, (kevesen tudhatják, de) elindultunk egy úton. A 

Nyírteleki Általános Művelődési Központ Diáksport Egyesülete több sport-
ágban, több korosztály számára biztosít megfelelő végzettségű szakember-
rel magas óraszámban edzéseket. A felnőtt korosztály egészségéért, bár 
nem közvetve sportórákkal, de a Nyírteleki Civil Centrum a szolgáltatása-
ival tesz hatalmas lépéseket az egészséges életmódért. 

Mindkét civil egyesületnek óriási piros pont!      
Mozogni lehet a ZUMBA foglalkozásokon a Közösségi Házban, vannak 

modern- és néptánc foglalkozások is, amik szintén hozzájárulnak az egész-
séges életmód követéséhez. 

A kultúra nagyon hasonló a sporthoz, szinte ugyanazokkal a konkurenci-
ákkal „kell” megküzdenie: „Minek menjek el egy zenés estre, ha az előadót 
megnézhetem a tévében is?”- teszik fel sokan a nem túl meggyőző kérdést.  

A sportot sem lehet a televízióból megtanulni, mint ahogy a kultúrát is 
érezni, művelni, átélni kell. 

Dr. Koi Balázs főiskolai tanár (szemlélőként figyeli városunk kulturális éle-
tét) a kultúra hete rendezvénysorozatának megnyitó ünnepségén kiemelte, 
hogy Nyírteleken folyamatosak a kiválóan szervezett, teltházas rendezvé-
nyek, mert igényt tartanak erre a helyi emberek. Ő is szeret járni koncertek-
re, író-olvasó találkozókra, színházi előadásokra, előadói estekre, mert azok 
értünk vannak. Ezek mellett vannak persze hagyományápoló rendezvények 
(majális, városnap), nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések (március 
15-e, október 23), jótékonysági események (iskolabál) és még sorolhatnánk, 
vagyis a kulturális programjainktól hangos a környék, hisz több rendezvé-
nyünkre a szomszédos országokból (Románia, Szlovákia) és Vácról, Buda-
pestről, Kiskunlacházáról is érkeztek már látogatók… 

Gondolhatják, a helyieknek még több rendezvény-
nyel próbálunk meg kedveskedni 2013-ban. A 
könyvtárban kézműves foglalkozásokkal, ve-
télkedőkkel, kiállításokkal, versmondó, mese-

mondó versenyekkel, ötórai tea rendezvénnyel, könyv-
bemutatókkal várjuk Önöket. A közművelődés terén 
folytatódik a „Kakaómozi” és Internet Klub, lesznek 
zenés rendezvények, és a nyárra egy fantasztikusnak 
ígérkező eseménnyel szeretnénk kedveskedni, hogy mi is 
kiérdemeljük a piros pontot.     

Hiszen az egészséges életmódot követőknek (NYAMK 
DSE, Civil Centrum) már most piros pontot, az azt elutasítóknak olyan feke-
te pontot adnék, mint a Tokaji úton áthaladó (őrült) kamionsofőröknek… 

Piros és fekete pont

Fintor Gábor 
jegyzete

n Rembeczkiné Kovács Aranka sok-
színűségét mutatja, hogy Változások 
címmel képzőművészeti munkáiból 
(33 kép) nyílt kiállítás – melyet a 

KULTÚRA NAPJA tiszteletére ren-
dezett a Nyírteleki Általános Iskola 
– a Herman Ottó Intézményegység 
könyvtárában.

Ha a mindennapi kenyerünk 
morzsáit összegyűjtjük, 
a morzsák akár órák vagy 
percek is lehetnek. Ezek a 
morzsák, ha vizsgálódunk, 
DNS-eit adhatják az egész 
életünknek.

n Miért is mondom e dolgokat? 
Mert az ünnepek előtt a kezembe 
került egy verseskötet. Szerzőjének 
ez az első könyvmegjelenése. Az 
ember akaratlanul is merész formá-
kat, vagy formabontásokat, egy-egy 
megkapó jelzőt, hasonlatot keres. 
Egyszóval minden olyat, ami az új-
donság erejével hat(hat) a költészet-
ben. Ezeket nem találva már-már 
letenné a könyvet, amikor valamit 
mégis felfedez a szép kivitelű, ke-
ményborítású kötetben.

Az első, ami szembetűnik. Nincs 
a versekben ihletet váró, Pegazus-
szárnyalású dilettantizmus. Az ol-
vasott élmények után a pótcselek-
vésként ható rímfaragás. Ám, van 
benne a mélységekbe, a mindennapi 
élet mélységeibe hatoló igazmondás. 
Több mint egy emberöltő élmény-
világa kerül itt versek formájában 
terítékre. A kegyetlen őszinteség 
azonban sehol sem megy át önsaj-
nálatba vagy önostorozásba. Mert az 
utóbbi a legveszélyesebb! Az önos-
torozó tulajdonképpen nem vállal-
ja fel a tetteit, hanem titkon abban 
reménykedve ostorozza önmagát, 
hogy a közösség megóvja, megvédi a 
további ballépéseitől. A Nyírteleken 
tanító, Nyíregyházán élő szerzőtől, 
R. Kovács Arankától mindezek távol 
állnak. Pontosan tudja, hogy az élet-
ben melyek azok a dolgok (morzsák), 
amelyeknek elmondása csak vers for-
májában lehetséges. Gazdag élmény-

világát olvasva Veres Péter szavai 
jutnak az eszembe: „Csak valós él-
ményből születhet igazi művészet!” 
Megélt, valós élményvilága van az új 
költőnőnek. Semmi sandaság, maga-
mutogatás nem található a költemé-
nyekben, mint mondjuk az ügyeletes 
celeb-költőnők némelyikében. Több 
ez a verseskötet, sokkal több. Baranyi 
Ferenc költő írta egyszer, hogy mi is 
az a költészet tulajdonképpen?!

„Csak annyi kell, hogy valld be a 
verseidben, amit megvallani magad-
nak sem mernél...”

Nos, R. Kovács Rika ezt teszi. S ha 
még az esztétikumra is odafigyel, s 
barátságot köt a formákkal és más 
verskellékekkel, akkor már érdemes 
minden morzsát összegyűjteni az 
életünk asztaláról.

A kötet 2012-ben, Karcagon látott 
napvilágot.

Budaházi István

Morzsákból életképek

Képzőművészeti kiállítás

Tapasztalhattuk meg mind-
annyian, gyerekek és tanító 
nénik a januári iskolacsalo-
gatón. Örömünkre szolgált, 
hogy immár harmadszor 
sikerült népes, lelkes csa-
patot magunkénak tudni a 
foglalkozáson. 

n Egy-két megilletődött csemete 
kivételével a legtöbben magabizto-
san ültek be az iskolapadba, várva 
az „igazi iskolásokhoz” méltó kihí-
vásokat. A hangulatkeltő tükörjáték 
után a gyerekek közösen gyűjtötték 
össze a tél jellemzőit, a számolá-
si és vonalvezetési gyakorlatokat 

hóember barkácsolásával, verssel, 
mesével, találós kérdéssel fűszerez-
ve, igazán tartalmas órát töltöttünk 
együtt. Különösen élvezték az apró-
ságok, amikor maguk rajzolhattak 
színes krétával a táblára, természe-
tesen a tanító néni utasítását követ-
ve. A kicsik aktivitását tükrözendő, 
néhányuk nehezményezte, hogy 
időnként társaiknak is át kellett ad-
niuk a szót. Februárban ismét elő-
készítős lehetőséget kínálunk, sze-
retettel várjuk a leendő elsősöket és 
szüleiket!

Mértenné Andika,  
Dankóné Évike 

tanító nénik

Együtt lenni jó!

Morzsafiók
n A Nyírteleki Általános Iskola 
pedagógusának, Rembeczkiné 
Kovács Aran-
kának (Rika) 
M O R Z S A F I -
ÓK c. könyv-
bemutatóját 
tartották ja-
nuár 25-én a 
Móricz Zsig-
mond Megyei 
és Városi 
Könyvtárban. 
Közreműködtek: Abonyiné 
Antal Anna, Dr.Bihari Albertné, 
Fazekas Barbara, Hudák Enikő, 
Tordai Tiborné, Tengertánc 
Művészeti Iskola.
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A tüdőszűrést a korábban 
népbetegségként pusztító 
tuberkulózis (tbc, tüdőgü-
mőkór) korai felfedezése 
céljából vezették be. A ké-
sőbbiekben szembeötlőbbé 
vált a tüdőrák eseteinek 
folyamatos emelkedése.

n Az elmúlt évtizedekben Magyar-
országon jelentősen javult a tbc 
járványügyi helyzete. 2001-ben a 
több mint 4 millió ernyőképszűrő 
vizsgálat során közel 1300 új tbc-s 
beteget fedeztek fel. Az 1960-as 
években még évente 10 000 volt 
az új tuberkulózisos betegek szá-
ma! A tüdőrák előfordulási aránya 
évről évre növekedő tendenciát 
mutat elsősorban a férfiaknál, de 
az egyre fiatalabb korosztályban 
és a nőknél is, ami nagymértékben 
a dohányzással van összefüggés-
ben. 

Ez évente 7-8000 újonnan 
felfedezett tüdőrákos beteget 
jelent. Kétségtelen, hogy az 
ernyőképszűrés a tüdőrák szűré-
sére nem teljes mértékben alkal-
mas módszer. Azonban tény, hogy 
a korai, még sebészileg műthető 
állapotban lévő tüdőrákot első-
sorban szűréssel lehet felfedezni. 
A tüdőszűréssel kiemelt dagana-

tos betegek, kb. 20-25 százaléka 
műthető, tehát sokkal nagyobb az 
esély a gyógyulásra, mintha már 
tünetekkel kerülnek orvoshoz. A 
szűrési módszer hiányossága ab-
ból adódik, hogy sokszor a tüdő-
rák fejlődésének egy év nagyon 
hosszú idő. Sok esetben pár hó-
napon belül válik előrehaladottá a 
daganat.

Behívásra történik
Miniszteri rendelet és a regionális 
tiszti főorvos döntése alapján me-
gyénkben az ajánlott tüdőszűrést 
évente egy alkalommal jogosult 
igénybe venni minden 30 éves kor 
feletti biztosított. 

A szűrés jelenleg még behívásra 
történik. A behívó akkor is érvé-
nyes, ha az azon szereplő időpont-
ban a lakos nem tud megjelenni. 
Nem szükséges külön beutaló 
hozzá és a vizsgálat térítésmentes. 
Ha valaki nem kapott behívót, de 

lakcímkártyája alapján bizonyíta-
ni tudja, hogy az adott tüdőszűrő 
területén lakik, akkor is megilleti a 
térítésmentes tüdőszűrés. 

30 éves kor alatt szakmailag 
nem indokolt a tüdőszűrés, ezért 
kérésre, csak orvosi beutalóval vé-
gezhető el. Kivétel ez alól a mun-
káltató által egészségügyi okból 
kért szűrővizsgálat. Ezekben az 
esetekben a vizsgálat térítéskö-
teles, melynek díja 1000 Ft alatti 
összeg.

A tbc és a tüdőrák kezdeti stá-
diumban tünetmentes, ezért 
különösen fontos, hogy akkor is 
rendszeresen részt vegyünk a szű-
rővizsgálatokon, ha semmiféle pa-
naszunk nincs!

Az idén a tüdőszűréssel egy 
időben nem lesz szív-, érrendszeri 
rizikószűrés (érszűkületszűrés) a 
szűrőbuszban.

Dr. Kerényi Attila
háziorvos

Egészségügy

n Nyírtelek város lakossága számá-
ra nyújtott szociális alapszolgálta-
tások egyike a házi segítségnyúj-
tás, melyet a Nyírteleki Szociális 
Szolgáltató Központ munkatársai 
végeznek. Fokozatosan bővülő, 
dinamikusan fejlődő szolgáltatás, 
melynek keretében a szolgáltatást 
igénybevevő számára a saját lakó-
környezetében biztosítjuk az önál-
ló életvitel fenntartásához szüksé-
ges ellátást.

Megkérdeztem a település házi-
orvosait, mi a véleményük a házi 
segítségnyújtás szolgáltatásról? A 
következőkben összefoglalnám véle-
ményüket. Mindannyian fontosnak 
érezték kiemelni, hogy szerintük az 
idős emberek számára nyújtott ellá-
tás javítja a betegek életminőségét, 
hozzájárul ahhoz, hogy a krónikus 
betegséggel küzdő emberek állapota 
ne romoljon. A szakképzett gondo-

zók napi jelenléte a beteg emberek 
környezetében hozzájárul bizton-
ságérzetük fenntartásához. 

Dr. takács anikó kihangsúlyozta, 
hogy a szolgálat dolgozóinak szak-
szerű segítségével megelőzhetőek az 
állapotrosszabbodások. A gondozók 
odafigyelnek az emberek szükségle-
teire, a rendszeres vércukormérés és 
vérnyomásmérés, az idős emberek 
állapotváltozásainak megfigyelése 
hozzásegíti a betegeket ahhoz, hogy 

időben, még a súlyosabb tünetek 
megjelenése előtt orvoshoz fordul-
hassanak. 

Dr. Kerényi attila szerint a szol-
gálat munkatársainak napi jelenléte 
nagyon fontos a sokszor egyedül élő, 
magányos idős emberek életében. 
Meghallgatják mondandójukat, tár-
saságot jelentenek számukra, men-
tálisan és pszichésen is támogatják 
őket. Odafigyelnek panaszaikra, ha 
kell, felveszik a kapcsolatot a betegek 
kezelőorvosával. Felíratják, kivált-
ják a gyógyszereiket, szükség esetén 
kiadagolják azt, és ellenőrzik, hogy 
bevették-e. Segítenek a betegségek 
gyógyszerinek beállításánál, hiszen 
visszajeleznek a kezelőorvosnak ar-
ról, hogy a felírt mennyiségű gyógy-
szer hatására a panaszok enyhültek-e, 
milyen tüneteket, esetleg panaszokat 
okozott. Az orvos által előírt változá-
sokat rövid időn belül kivitelezik, a 

javasolt diétát és életmódbeli taná-
csokat átbeszélik az idős emberekkel. 

 Dr. Oleár Istvánt arról kérdeztem, 
hogy a külterületen lévő betegek 
számára tud-e segítséget nyújtani 
a házi segítségnyújtás szolgáltatás? 
Legfontosabbnak az egészségügyi 
alapellátás dolgozói és a szociális 
ellátást végző gondozók közötti 
szoros együttműködést emelte ki. 
Kiegészítik egymás munkáját, a 
gondjaikra bízott betegeket érintő 
megfigyeléseiket megosztják, ezáltal 
hozzájárulnak a betegek mielőbbi ja-
vulásához vagy meglévő jó állapotuk 
fenntartásához.  

Köszönöm a szolgálat munkatár-
sainak nevében az elhangzott véle-
ményeket, igyekszünk a jövőben is 
rászolgálni ellátottaink és orvosaink 
bizalmára.

Zajder Katalin
intézményvezető-helyettes

Házi gondozás az orvos szemével

Rendszeresen vegyünk 
részt a szűrővizsgálatokon!

Tüdőszűrés
n A Jósa András Oktatókór-
ház Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. Nyírtelek városban 
2013. február 18. és február 25. kö-
zött tüdőszűrést tart.

Szűrés helye: BELEGRÁD (óvo-
dával szembeni terület)

Szűrés ideje: 2013. február 18. 
8.00-10.00-ig

Szűrés helye: KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Szűrés ideje: 2013. február 18. 

10.30-12.00-ig. 2013. február 19.- 
2013. február 25-ig hétköznap 
8.00-10.00-ig

A tüdőszűrésen a megjelenés 
30 éves kortól KÖTELEZŐ ÉS IN-
GYENES. A szűrővizsgálatra leg-
utóbbi szűrőlapját, betegbiztosí-
tási kártyáját, személyazonossági 
igazolványát mindenki hozza ma-
gával!

n A téli időszakban a makacs 
nátha, orrfolyás, torokfájás ellen 
hathatós orvosságok léteznek, de 
ezek mellett azért érdemes megfo-
gadni nagyanyáink évszázadokon 
keresztül bevált praktikáit, melyek 
működnek és sosem avulnak el.

Ha torokfájás gyötöri és már 
a sós vizes öblögetés sem segít, 
akkor mindenképpen ki kell pró-
bálnia a citromos-mézes kombi-
nációt.

Csavarjon ki egy citromot, és 
melegítse fel egészen forróra. Ke-

verjen el benne két kávéskanál 
mézet, és igya meg este lefekvés 
előtt, majd másnap reggeli után. A 
hatás nem marad el.

Kevésbé barátságos, ámde annál 
hatékonyabb megoldást nyújthat 
a hagyma. Szeleteljen fel egy fej vö-
röshagymát – közben mélyeket léle-
gezve, hiszen tisztító hatása van –, és 
helyezze a szeleteket egy kendőbe. A 
kendőt kösse a nyaka köré éjszakára, 
így a torokfájás elmúlik reggelre.

A makacs köhögés, főleg ha 
száraz, nagyon nehezen múlik el, 

vagy szakad föl. Ilyen esetekben 
főzzön hagymateát. Az ízével so-
kan nincsenek kibékülve, de íze-
sítheti más gyógyteákkal – bors-
menta vagy kamilla – is. A hatás 
nem csökken, az íz azonban elvi-
selhetőbbé válik.

Hat deci forrásban lévő vízbe te-
gyen bele három közepes méretű, 
meghámozott, megmosott, kicsit 
bevagdalt vöröshagymát. Főzze 
egy percig, majd takarja le negyed 
órára. A negyed óra letelte után 
szűrje le, és már ihatja is.

A köhögést, a tüdő- és hátfájást 
enyhítheti az inhalálás is. Erre a leg-
alkalmasabb a borsmenta olaj vagy 
a kamilla.

Cseppentsen forró vízbe néhány 
csepp borsmenta olajat, vagy főz-
zön egy nagy lábos erős kamillateát. 
Hajoljon fölé, a fejét takarja le egy 
nagy törölközővel, hogy a gőz bent 
maradjon, és lélegezzen mélyeket, 
maradjon így, amíg a tea ki nem hűl. 
Fontos, hogy ne takarózzon ki azon-
nal, hiszen a forró gőzben leizzad, és 
megfázhat ismét. B. K.

Nagyanyáink praktikái nátha ellen
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2006-ban a Móricz Zsig-
mond Általános Iskolában 
sport tagozaton kezdtem 
meg tanulmányaimat – kezdi 
bemutatkozásként a Nyírte-
leken élő Ratkos Petra. 

n Az iskolában nagy hagyománya 
van a röplabdának, és mivel mindig 
szerettem a labdajátékokat, így har-
madik osztályos koromtól röplabda 
edzésre járok. Két remek edzőnk 
Moravszky Gyula és Moravszky 
Gyuláné mindent megtesznek azért, 
hogy hazai és nemzetközi versenye-
ken eredményesen szerepeljünk. 
Egyre nehezebb összeegyeztetni a 
tanulást a sporttal, mivel a hét min-
den napján edzésekre járunk, és 
gyakran foglaltak a hétvégéink is a 
versenyek miatt. A fáradságos mun-
ka meghozza a gyümölcsét, eredmé-
nyeim: diákolimpiai bajnok, orszá-
gos korcsoportos bajnok, többszörös 
tornagyőztes és helyezett, többször 
voltam a torna legjobb játékosa. A 
csapaton belül elsősorban irányító 
(feladó) poszton játszom. Jelenleg 
két korcsoportot is képviselek: mini 

és gyerek. Emellett a Nyírsuli kor-
osztályos válogatottjának oszlopos 
tagja vagyok. 

– 2012-ben elnyertem a Megyei 
Diáksport Tanács „Jó tanuló-Jó 
sportoló” díját. Erre nagyon büszke 
vagyok. Most, hetedik osztályban, 
több időre lenne szükségem ahhoz, 
hogy ugyanolyan jó tanulmányi 
eredményeket érjek el, mint tavaly. 
Szívesen tanulom a földrajzot és a 
történelmet, de például a belépő új 
tantárgyak, a fizika és a kémia ne-
hezebben mennek. A továbbtanulás 
kérdése nekem is gondot okoz, és 
már látom, hogy nem lesz egyszerű a 
döntés. Azt viszont biztosan tudom, 
hogy a röplabdával továbbra is fog-
lalkozni szeretnék. Célom a korosz-
tályos magyar válogatottság.

Jó tanuló, jó sportoló

Tisztelettel meghívom a horgásztársat a Nyírteleki Horgász 
és Természetvédő Egyesület elmúlt évet záró és  

a 2013. év feladatait maghatározó közgyűlésére!

Hely: Közösségi Ház (Nyírtelek, Tokaji út)
Időpont: 2013. február 15. (péntek) 17 óra.

Napirendi pontok:
1. Köszöntés
2.  A vezetőség beszámolója a 2012. évben végzett 

munkáról
3. A Felügyelő és a fegyelmi bizottság beszámolója
4. A 2013. évi munkaterv, költségvetés elfogadása
5.  Egyebek, ajándékutalványok kisorsolása  

a résztvevők között
6. Az „Év horgásza” kupa átadása
7. Vendéglátás

Amennyiben a jelzett időpontban a tag-
ság 50%-a + 1 fő nem jelenik meg, úgy a 
vezetőség ugyan azon a helyen, változat-
lan napirendi pontokkal 17.30 órára a köz-
gyűlést összehívja, mely a megjelentek 
létszámától függetlenül határozatképes.

Kérjük a horgásztársak pontos  
megjelenését! Vezetőség

MEGHÍVÓ

Január 12-én megtartotta a 
Varjúlapos Polgárőr Egyesület 
évzáró taggyűlését.

n Dicséretes és talán egyedülálló, 
hogy taglétszámunk fele hölgy, akik 
igen aktívan részt vesznek az egye-
sület munkájában és a járőrözésben. 
Igen sikeres évet tudhatunk magunk 
mögött, a „Te szedd akció”-ban való 
részvétel a helyi fiatalok bevonásá-
val, a rendőrökkel való közös járőrö-
zés, a város jeles eseményein való 
aktív részvétel bizonyítja a sok-sok 
munkát – hangzott el többek között 
a beszámolóban. Jó a kapcsolata az 
egyesületnek az önkormányzattal, 
az üzemek, intézmények vezetőivel 
illetve a többi civil szervezettel. Több 
közös szolgálatot adtak a rendőrség-
gel, akikkel szinte napi kapcsolatban 
állnak. Minden városi rendezvényen 
ott voltunk, emellett részt vettünk a 
lomtalanítási akcióban. Gondozzuk a 
helyi emlékhelyet, parkot. 

A beszámoló elfogadása után a 
meghívottak hozzászóltak a tavalyi 
év elvégzett munkájához. Jászovics 
László, a megyei szövetség elnökhe-
lyettese külön kiemelte a jó közössé-
gi munkát, elismerte azt az áldozatos 
tevékenységet, melyet a hölgy tagok 
végeznek. Külön kiemelte, kevés 
helyen tudnak így együttműködni a 
polgárőrök a rendőrökkel, mint itt. 
Büszkén mondta még el, hogy egye-

sületünk azok közé tartozik, akik 
minden határidőt betartva végzik 
kiemelkedő munkájukat. Magyar 
László városunk polgármestere is 
elismerően szólt munkánkról. Meg-
köszönte azt a segítséget, amit egész 
évben kap a város a civil szervezet-
től. Kiemelte, milyen fontos szerepet 
tölt be az egyesület a szűkebb lakó-
helyén, Varjúlaposon is. Labancz Pé-
ter régiófelelős is példaként hozta fel 
más közösségek számára az itt folyó 
tevékenységet. Szűcs István főhad-
nagy a rendőrség részéről adta át üd-
vözletét, s ígérte továbbra is ezen az 
úton haladnak tovább, hisz az, hogy 
a városunkban igen jónak mondható 
a közbiztonság, a helyi körzeti meg-
bízottak mellett szerepe van a pol-
gárőröknek is. 

Ezt követően az elismerések át-
adására került sor. Jászovics Lász-
lótól, a megyei szövetség jutalmát 
vehetett át munkájuk elismeréséért: 
Barna Jánosné, Dankó Mihályné, 
Tomasovszki Mihályné. A rendőrség-
től: Drabanc József az egyesület elnö-
ke kapott ajándékot. Az egyesület ifj. 
Popik Attilát, Popik Attilát és Horváth 
Csillát részesítette elismerésben. 

Köszönettel tartozunk támogató-
inknak, akik segitik munkánkat, és 
külön megköszönjük Nagy Lászlónak 
a Top Gun vezetőjének, hogy erre az 
estére biztosította az egyesület és a 
meghívott vendégek részére a helyi-
séget.

A taggyűlést kötetlen beszélgetés 
és egy finom vacsora elfogyasztása 
követte, ahol kellemesen kikapcso-
lódtak a tagjaink.

Dankóné Szóláth Zsuzsanna
polgárőr

Értéket védünk, 
közösséget teremtünk

Adatok, számok
Taglétszám: 30 fő (ebből hölgy 12 
fő). 2012-ben kilépett 2 fő, tagfel-
vétel 4 fő. 

Szolgálati alkalom: 263
Szolgálati óra: 4422
Rendőrséggel közös szolgálat: 

1910 óra
Társ polgárőr egyesületekkel 

közös szolgálat: 360 óra
Gépkocsi futás: 7336 km
Halottak napi járőrszolgálat: 

96 óra.

ÚszóVerseny
Megyei Diákolimpia III. korcso-
portjának rendeztek úszóver-
senyt Nyírbátorban január 
26-án szombaton. A Nyírteleki 
Általános Iskola két tanuló-
ja, Kovács Norbert Richárd 
5.helyezett, míg Bondár Balázs 
6. helyzett lett 50m hátúszás-
ban. Gratulálunk nekik!

Fo
tó

: a
 sz

er
ző

Gombkötő volt a gólkirály
n A  demecseri Gombkötő Pál 
teremfoci emléktornán elindult 
a nyírteleki sportegyesület csa-
pata is. Gombkötő Pál emlékére 
hagyományteremtő kispályás 
labdarúgó teremtornát rendez-
tek Demecserben. A kétnapos 
esemény a Dombrád sikerével 
zárult (ezzel a vándorserleget 
egy évig ez a csapat őrizheti), 

ráadásul a gólkirály – stílusosan 
– a Tisza-parti együttesben sze-
replő Gombkötő Zoltán lett. 

Végeredmény: 1. Dombrád, 2. 
Nyírtelek, 3. Pátroha. A legjobb 
kapus: Szabó Zoltán (Nyírte-
lek) A legjobb mezőnyjátékos: 
Phrakonkham Ádám (Mini FC). 
Gólkirály: Gombkötő Zoltán 
(Dombrád).

n Kérjük ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át az óvodai, iskolai és 
szabadidősport tárgyi feltételeinek javítására, sportesemények támoga-
tására. Köszönjük! adószám: 19209238-1-15

Urbinné Borbély Szilvia Nyírteleki Iskola igazgató
Czipó Józsefné óvoda vezető, Sápi Imre SE titkár

Maradjon helyben az 1 százalék!
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n Tanult szakmám – miként fele-
ségemnek is – a táj- és kertépítés, 
melyben már némi gyakorlati ta-
pasztalattal is rendelkezem. Ezt is 
meg szeretném osztani a nyírteleki 
kertészkedőkkel. Tanulmányaim so-
rán, ha tehettem mindig Nyírtelek-
hez kötődő dolgozatot készítettem. 
Diplomamunkámat Nyírtelek tájtör-
ténetéről írtam, melynek köszönhe-
tően sikerült mélyebben megismer-
nem sajátságos településszerkezetű, 
bokortanyákkal, majorságokkal tele-
tűzdelt (kert)városunkat.

Úgy gondolom, hogy Nyírtelek 
egy olyan kisváros, ahol minden-
ki valamilyen szinten kötődik a 
kerthez. Valakinek munkát (néha 
kényszermunkát, mert már megint 
füvet kell vágni), valakinek kikap-
csolódást, nyugalmat jelent. So-
kaknak a friss gyümölcs, zöldség 
élményét, a családi konyha élés-
kamráját vagy a kassza kiegészí-
tését jelenti a kertben termett és 
piacon eladott áru. Végigsétálva 
Nyírtelek utcáit, tanyáit, változa-
tos kertekkel találkozhatunk. A 

pompázó díszkertektől a szépen 
művelt haszonkertekig, de a kettő 
harmónikus kombinációja mellett 
előfordul a „gazdátlan”, művelet-
len, a gyomtengerben a házig kita-
posott kis gyalogúttal bíró, kertnek 
alig nevezhető ingatlan.

A kertek a településkép meg-
határozó elemei, így amikor szép 
dísz- vagy haszonkertet építünk, 
településünket is szebbé, ottho-
nosabbá tesszük. Az elhanyagolt, 
parlagfüves kertek nem csak csú-
nyák, hanem írott szabályokat is 
sértenek, amelyek szigorúan bün-
tethetők. Az utcafront (a kerítésen 
kívüli terület az utcáig) ugyan nem 
a kert része (közterület), de ennek 
parkosítási, burkolási lehetőségé-
vel is szeretnénk foglalkozni.

Néhány jó tanács  
az elkövetkezendő hetekre:
Január végéhez közeledünk, mikor 
papírra vetem ezen sorokat. Kemény 
mínuszok vannak, látszólag mélyen 
alszik a természet. Nem árt azonban, 
ha a gazda szeme néha rátekint a 
kertre, különösen akkor, ha az mesz-
szebb nyúlik a lakóháztól. Az őzek, 
nyulak, pockok jelentős kárt tehet-
nek ez időszakban a gyümölcsfák-
ban. Fagymentes napokon el lehet 
kezdeni az almástermésűek metszé-
sét, az érzékenyebb csonthéjasoknál 
viszont még nem praktikus ezt el-
végezni. Nem szabad elfeledkezni a 
zárt, fagymentes helyen teleltetett 
növényeinkről sem. 

A fényszegény idő, valamint az 

alacsony hőmérséklet miatt is na-
gyon vigyázni kell az öntözéssel. A 
kevesebb néha több elve alapján kell 
eljárni, mert a túlöntözés a növények 
pusztulásához vezethet. Ugyanez 
igaz szobanövényeinkre is. Télen is 
oda kell figyelni a kártevőkre, illetve 
a kórokozókra. 

A növényekkel bevitt tetvek, 
tripszek, atkák, valamint a gombabe-
tegségek ezen időszakban is komoly 
károkat tehetnek növényeinkben. 
Zárt térben a védekezést még körül-
tekintőbben, a használati előírások-
nak megfelelően kell elvégezni. Az 
áttelelésre elrakott szaporítóanya-
gokat is érdemes rendszeresen ellen-
őrizni. A rothadó gumókat, hagymá-
kat el kell távolítani, mert a mellette 
lévőket is megfertőzheti. A szedett, 
szaporításra szánt magvakat száraz, 
nyitott helyen kell tartani, különben 
könnyen elveszíthetik csírázó képes-
ségüket.

A tél ugyan nem a kertbarátok 
kedvenc időszaka, viszont remek 
alkalom a tervezgetésre, ötletelésre. 
Nem kel feltétlen kerttervezőnek 
lenni ahhoz, hogy saját kertünket 
szebbé tegyük. Mindenkit bízta-
tok, hogy azt az időt, amit nyáron 
sövényvágással, gyomlálással tölt, 
most fordítsa kertje tervezésére. 
Nem kell vonalzó, sem tus, csak né-
hány perc merengés, hogy mit szeret 
a kertben, min változtatna, milyen 
növényt szeretne még, hol lenne 
a legjobb helyen, stb.. Bár a tavasz 
még odébb van, nem árt időben el-
kezdeni a tervezgetést.

Kötődünk  
a kertünkhöz

Tájtörténet
800 éves ebben az évben a tele-
pülés. Ezen időszak tájtörténe-
tének egyes elemeit kutattam 
szakdolgozatomban. Ebből kí-
vánok szemezgetni (a szemzés 
egy vegetatív szaporítási mód) 
írásaimhoz. Remélem, hogy 
szemzésemből hasznos infor-
mációk is sarjadzanak.

Nyírtelek külterületi tanyái 
mára sok hasonlósággal rendel-
keznek. Az átutazó azt gondol-
hatná, hogy fejlődéstörténetük 
hasonló lehet. A fiatalabb ge-
nerációhoz tartozó varjúlaposi, 
belegrádi, gyulatanyai, 

ferenctanyai lakosok is igen 
rácsodálkoznának településük-
re, ha egy időutazás a II. világ-
háború előtti időbe repítené 
őket. Egy teljesen más telepü-
lésszerkezetet látnának. Ezek a 
települések a Dessewffy grófok 
majorságaihoz tartoztak. Addig 
míg az Alsósóskút, Felsősóskút, 
Jakusbokor, Szekeresbokor, 
Dankóbokor lakói még mindig 
jól eligazodnának az 1895-ben 
készült kateszteri térképeken. 
Ők az 1750-es évek közepén ki-
alakult tirpák tanyák mai lakói. 
Nyírtelek mai tanyái a majorsá-
gokból és a tirpák tanyabokrok-
ból jöttek létre.

n Megkezdődtek a farsangi mu-
latságok nemcsak az óvodások, 
iskolások, hanem a felnőttek vilá-
gában is.  A farsangi időszak Vízke-
reszttől hamvazó szerdáig, a nagy 
böjt kezdetéig tart, s ezalatt renge-
teg karnevál, álarcos alakoskodás, 
illetve táncos jelmezes mulatság 
történik, mely alapvetően a nép-
hagyományokra épül. 

Óvodánkban februárban kerül 

megrendezésre a farsang, amit na-
gyon várnak a gyerekek évről-évre, 
és a szülők sok esetben kölcsönzik 
a jelmezeket, de előfordul az is, 
hogy akinek kellő kézügyessége 
és ideje engedi, otthon elkészíti 
csemetéjének a jelmezét. Ehhez 
szeretnék egy kis kedvet csinálni, 
néhány nagyon könnyen elkészít-
hető ötlettel.

Boros Katalin Marianna

Farsangi jelmezek

rágógumi automa-
ta - néhány színes 
labda, és egy nylon 
zsák segítségével.   

szőlő fürt - lila 
lufikból. 

filteres tea
Bagoly - anyag 
maradékokból.

polip - színes ki-
tömött zoknikból, 
egy rózsaszínű 
sapkával.

Tisztelt Olvasók! Kedves Nyírtelekiek! Egy új rovat magvait 
próbálom elvetni. A tervem az, hogy együtt kövessük nyomon a 
„gyököcskék”, „csírácskák” új életét. Segíteni kívánunk a nem 
szakmabelieknek tanácsokkal, praktikákkal. 

Lacó 
kertész 
rovata

Táj-kert

n Kérjük, támogasson bennünket adója 1%-ával a Nyírteleki Sport-
horgász és Természetvédő Egyesületet! Köszönjük! adószámunk: 
19204848-1-15 A vezetőség

Kérjük az 1%-os támogatást

Vetélkedő
Internetes vetélkedőt  
tartottak a Kultúra Hetén.
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FEbRuÁRi AKció

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

Aktuális ajánlatunk: Vetőmagok, növényvédőszerek, 
kerti szerszámok stb.

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

TV dekóder 9190 Ft
LCD LED tv 56 cm 54 990 Ft
Zanussi gáztűzhely 4 égős 58 990 Ft
Zanussi kombi hűtő 64 990 Ft
Keverőtárcsás mosógép 12 390 Ft
Expresszó kávéfőző 6 sz. 12 990 Ft
PRIMO kandalló 7 kW 54 990 Ft
CALOR kályha 36 990 Ft
Sarokcsiszoló 850 W 8990 Ft
Ágvágó olló 2140 Ft
Metszőolló 680 Ft
Robbanómotoros kerékpár (4 ütemű) 158 000 Ft

A fenti árak 2013. február 28-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek!

MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ
Nyitva: Hétfőtől péntekig 

8.00-17.00-ig
Nyírtelek, Szent István u. 10. 

(volt Tsz Telephelye)
Tel.: 70/338-7798 (Rácz István)

Gumiszerelés
Teleki  Autós Kft. új szolgáltatása:

Személygépkocsik és 
kisteherautók gumiszerelése!

A XVI. század közepére 
Királytelek virágzó életére 
az Oszmán birodalom ter-
jeszkedése vetett árnyékot. 
Szolnok török kézre kerülése 
a keleti területek pusztulá-
sát eredményezi. 

n Az I. Szulejmán török szultán 
által vezetett hadjárat (1566) Ki-
rálytelek sorsát is megpecsételte. 
A Szabolcs megyében pusztító 
török csapatok útja itt vezetett 
át, s a korabeli leírás kirablásáról, 
felégetéséről, lakóinak rabságba 
hurcolásáról emlékezik meg. So-
káig adóztatható lakója sem volt a 
településnek, majd a kettős adózás 
terhe alatt roskadozott.  A XVII. 
század mozgalmas és háborúkkal 
terhelt időszaka nem tette lehető-
vé, hogy Királytelek század eleji 
pusztulásából felépülve elérje vagy 
legalább megközelítse a török hó-
doltság előtti fejlettségét. Az 1600-
as években nem a török hadjáratok 
hirtelen pusztításai, inkább a kirá-
lyi Magyarország és Erdély között 
meg-megújuló küzdelmek és a 
török kiűzésének elhúzódó had-
műveletei sújtották. Így ha a XVII. 
században nem is volt jelentős te-
lepülés Királytelek, megmaradását 
elősegítette, hogy fontos útvonal 

mellett feküdt. Rajta keresztül 
haladt a Felső-Magyarországot és 
Erdélyt összekötő, a Tiszát a tokaji 
révnél átszelő postaút. Királytelken 
már ekkor postaállomás, fogadó le-
hetett. Ez derül ki a korabeli utazók 
feljegyzéseiből, akik Királyteleken 
áthaladtak. A három részre szakadt 
Magyarországon mindenki keres-
te a helyét, hatalmi pozícióját, s 

amikor viszonylagos állandóság 
következett be, az adhatott némi 
reményt a túlélésre, a fejlődésre.

 A következő részben ezzel foly-
tatjuk…

Összeállította Szekeres József 
az alábbi könyv alapján: Szerk.: 
Dankó Mihály-Mezei zoltán (1994): 
Királytelek története, honismereti 
Baráti Kör, Nyírtelek.

800 év lépésről lépésre: török világ

Játék. Kedves Olvasóink! A 
településünk 800 éves jubileu-
ma alkalmából „Ismeri?” címmel 
egy játékra hívjuk Önöket. Min-
den hónapban megjelentetünk 
egy fotót egy fontos épületről 
vagy emlékről, de lesznek benne 
hibák. Ezt kell Önöknek kitalál-
ni és beküldeni a szerkesztőség 
címére. A nyolc hónap helyes 
megfejtői értékes jutalomban 
részesülnek.

Szabolcs-Coop Zrt. 93. sz. Iparcikk üzletének
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n tisztelt Olvasó! A „Joginfó” rovatban 
időnként közzétesszük azokat a kérdé-
seket, amelyeket az Olvasók telefonon 
tettek fel, és közzétesszük a kérdésekre 
adott válaszokat is. Ezek közül néhány:

Hogyan történhet a határozatlan 
idejű munkaviszony felmondással 
történő megszüntetése?
A munkaviszonyt mind a munkavállaló, 
mind a munkáltató felmondással meg-
szüntetheti. A felmondás minden eset-
ben írásban történhet. A munkáltató a 
felmondását köteles megindokolni, a 
felmondás indoka azonban csak a mun-
kavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos 
magatartásával, képességével vagy a 
munkáltató működésével összefüggő 
ok lehet.

A munkáltató felmondás indokolási 
kötelezettségével ellentétben a mun-
kavállaló a határozatlan idejű munka-
viszonyának felmondását nem köteles 
megindokolni, azonban a munkavál-
laló is csak írásban szüntetheti meg 
indokolás nélkül a határozatlan idejű 
munkaviszonya felmondását.

A felmondási idő
a felmondási idő nem azonos a munkál-
tató illetve a munkavállaló határozatlan 
idejű munkaviszony felmondása esetén. 

A munkavállaló felmondása esetén a 
felmondási idő 30 nap. Ezzel szemben 
a munkáltató felmondása esetén a 30 
napos felmondási idő a munkáltatónál 
munkaviszonyban töltött 3 év után 5 
nappal, 5 év után 15 nappal, 8 év után 
20 nappal, 10 év után 25 nappal, 15 év 
után 30 nappal, 18 év után 40 nappal, 
20 év után 60 nappal meghosszabbo-
dik. Felek a fent ismertetett felmondási 
időhöz képest hosszabb felmondási 
időben is megállapodhatnak, amely 
legfeljebb 6 havi felmondási idő lehet. 

A munkáltató felmondása esetén a 
munkáltató köteles a munkavállalót 
legalább a felmondási idő felére a mun-
kavégzés alól felmenteni, a felmentési 
időre a munkavállalót távolléti díj ille-
ti meg, kivéve, ha munkabérre egyéb-
ként nem lenne jogosult.

A végkielégítés
A munkavállalót végkielégítés illeti meg 
ha a határozatlan időtartamú munkavi-
szonya munkáltató felmondása vagy a 
munkáltató jogutód nélküli megszűné-
se esetén. Ha a munkáltatói jogutódlás 
azért nem következik be, mert jogügylet 
vagy jogszabály rendelkezése alapján a 
munkáltatói jogutódlást eredményező 
gazdasági egységet átvevő munkáltató 
nem a Munka Törvénykönyv hatálya 
alá tartozik, ez esetben is végkielégítés 
illeti meg a munkavállalót.

Határozatlan idejű munkaviszony 
munkáltatói felmondása esetén 
kinek nem jár végkielégítés?
A határozatlan idejű jogviszony mun-
káltatói felmondása esetén nem jár 
végkielégítés a munkavállalónak abban 

az esetben, ha a 
felmondás köz-
lésének vagy 
a munkáltató 
jogutód nélküli 
megszűnésének 
időpontjában a 
m u n k a v á l l a l ó 
nyugdíjasnak minősül, vagy abban az 
esetben sem jár végkielégítés a munka-
vállalónak, ha a felmondás indoka a mun-
kavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos 
magatartása, vagy – nem egészségügyi 
okkal összefüggő – képessége. Ennek 
megfelelően, ha a munkavállaló mun-
káját nem végzi megfelelően vagy mun-
kavégzési kötelezettségét megszegi, és a 
határozatlan idejű munkaviszonyát ezért 
szüntetik, meg munkáltatói felmondás-
sal, nem lesz jogosult végkielégítésre a 
fenti feltételek fennállása esetén sem.

A végkielégítés 
Végkielégítés akkor jár a munkavál-
lalónak fenti szabályok figyelembe-
vételével, ha a jogszabályban körülírt 
alábbi időtartamban a munkavállaló és 
a munkáltató között a munkaviszony 
folyamatosan fennáll.

A végkielégítés mértéke 
A végkielégítés mértéke az adott mun-
káltatóval legalább 3 év folyamatos mun-
kaviszony esetén 1 havi, legalább 5 év 
folyamatosa munkaiszony esetén 2 havi, 
legalább 10 év folyamatos munkaviszony 
esetén 3 havi, legalább 15 év folyamatos 
munkaviszony 4 havi, legalább 20 év fo-
lyamatos munkaviszony esetén 5 havi, 
legalább 25 év folyamatos munkaviszony 
esetén 6 havi távolléti díj összege. 

A fenti végkielégítés jogszabály sze-
rinti mértékben emelkedik abban az 
esetben, ha a munkavállalóra irányadó 
öregségi nyugdíj korhatár betöltését 
megelőző 5 éven belül szűnik meg 
munkáltatói felmondással a határozat-
lan időtartamú munkaviszony.

A munkaviszony jogellenes meg-
szüntetésének következménye
Ha a munkáltató jogellenesen szünteti 
meg a munkavállaló munkaviszonyát, a 
munkáltató köteles megtéríteni a mun-
kaviszony jogellenes megszüntetésével 
összefüggésben okozott kárát a munka-
vállalónak. Az elmaradt jövedelme cí-
mén igényelt munkavállalói kártérítés 
nem haladhatja meg a munkavállaló 12 
havi távolléti díjának összegét.

Ha a munkavállaló szünteti meg 
jogellenesen a határozatlan időtartamú 
munkaviszonyát, köteles a munkaválla-
lói felmondás esetén irányadó felmon-
dási időre járó távolléti díjnak megfelelő 
összeget megfizetni a munkáltató részé-
re. Ha a munkáltató bizonyítja, hogy a 
fent körülírt mértéket meghaladó kára 
keletkezett, ezen mértéket meghaladó 
kárának megtérítését is követelheti, 
azonban a munkavállaló kártérítési fe-
lelőssége nem haladhatja meg a munka-
vállaló 12 havi távolléti díjának összegét. 

A jogellenes munkaviszony meg-
szüntetés szabályait kell alkalmazni, 
megfelelően ha a munkavállaló a mun-
kakörét nem az előírt rendben adja át. 

A Munka Törvénykönyv keretjelle-
gű szabályozásából eredően a Munka 
Törvénykönyvben leírt korlátok között 
a jogszabály rendelkezéseitől a felek 
közös megegyezéssel, vagy a kollektív 
szerződés eltérhet.” 

Dr. Vaskó László
ügyvéd

A felmondási idő

Információ
n Lehetőséget kívánok biztosítani 
arra, hogy a hozzám forduló nyírtele-
ki olvasók részére telefonon is jogi tá-
jékoztatást adjak konkrét ügyekben 
is. Elérhetőségem: 4461 Nyírtelek, 
Vasvári Pál u. 16. Telefon: 20/9427-
545, 42/523-391, 42/210-220.

Joginfó § Joginfó § Joginfó § Joginfó § Joginfó
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Megújuló kínálattal és akciókkal 
várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Nyírteleki 
Sütőipari 

Termékeket Gyártó 
és Értékesítő Kft. 

Nyírtelek, 
Dózsa Gy. u. 113.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-szombatig 

6.00-20.00-ig, 
vasárnap 6.00-12.00-ig

Szolgáltatásaink: 
bankkártya elfogadóhely, 

étkezési utalvány 
elfogadóhely.

Süti Kft. Friss pékáru!

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

„A NYÍRTELEKIEK HÚSBOLTJA”

Nyitva tartás: Hétfő 7-15-ig, Kedd-Péntek 7-18-ig, Szombat 7-14-ig 

Szeretne tökéletes minőséget kedvező áron vásárolni? 
Gyors kiszolgálásban részesülni? 

Friss húsok, finom falatok, a legmegbízhatóbb szolgáltatás!

AKCIÓNK február 15 és március 1-je között:

649 Ft/kg

Sertés zsír

N i á Hé fő 7

999 Ft/kg

Sertés 
oldalas

F /kF /k

S b 7 14 i

899 Ft/kg

Bőrös 
sertéskarajsertéskarajsertéskaraj

Ft/kgFt/kg

5 i K dd Pé k 7 18

899 Ft/kg

Bőrös 
sertéscomb

Nyírtelek, 
Szent István u. 6.
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n Óvodánkban több éve hagyo-
mány már, hogy adventi napokat 
szervezünk a karácsonyt megelő-
zően, amely egyfajta betekintést 
ad óvodánk életébe, hiszen ekkor 
minden érdeklődő szülő, nagyszü-
lő jelen lehet ezeken a napokon, és 
természetesen egyfajta érzelmi rá-
hangolódást is nyújt mindannyiunk 
számára. Készítettünk a szülőkkel 
közösen karácsonyi képeslapokat, 
asztali díszeket, karácsonyfadísze-

ket, az ünnepi asztalra csodálatos 
szalvétatartókat, és finom sütiket. 
Volt betlehemes játék, és felcsendül-
tek a gyönyörű karácsonyi énekek 
is. Nagyon szép nap volt, érzelmileg 
közelebb kerültünk az ünnephez, és 
egymáshoz is. Sokat segít az óvoda-
család kapcsolatának erősítésében 
minden ilyen együtt töltött nap.

Szintén a szülőkkel együtt mehet-
tünk színházba is, ahol megnéztük 
a Mandala dalszínház előadásában 

a „Dömdödöm dől a fa” című Lázár 
Ervin meséjéből készült mesejáté-
kot, mely szintén feledhetetlen él-
ményt nyújtott.

A karácsonyt megelőzően egy na-
pon pedig madárkarácsonyt szok-
tunk rendezni óvodánkban, azzal a 
céllal, hogy az itt telelő kis madár-
kák etetésére felhívjuk a figyelmet.

Készítünk a madáretetőkre min-
denféle finomságokat, pl. almába 
dugdosunk napraforgómagot, vala-

mint dió-szalonna-alma fűzér is ké-
szül. A gyerekek nagyon boldogan 
szokták készíteni, majd levisszük 
az udvaron elhelyezett madárete-
tőkbe, és rákötözzük a faágakra, 
babaházra. Az izgalom pedig akkor 
kezdődik, amikor kukucskálunk az 
ablakból, és látjuk a madárkákat 
lakmározni.

Ettől fogva egész télen folyama-
tosan etetjük a madarakat.                          

Boros Katalin Marianna

Adventi készülődés

az én naGyMaMáM 
Özv. Szekeres Lászlóné januárban 
töltötte be 90. évét Belegrádon.

életVidáMan,  
MosolyGósan  
90. születésnapja alkalmából 
január 25-én Kovács Zoltánnét, 
szül. Veress Klára Szent István 
utcai lakost köszöntötte Magyar 
László polgármester. A szép 
kort megért, életvidám és mo-
solygós Klárika néninek 3 gyer-
meke, 7 unokája és 7 dédunoká-
ja van. Az idős kora ellenére is 
mozgékony néni szívesen segít 
családja apraja-nagyjának és 
idős szomszédainak is. BK
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