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Nyírtelek város független, havonta megjelenő információs lapja 4. évfolyam, 6. szám, 2016. június

ErEdményEsEn futottak Elismerésre méltó eredmé-
nyeket értek el a Nyírteleki Általános Iskola futói a Nagysároson, az 
idén tizennyolcadik alkalommal megrendezett futóversenyen./6

„C” katEgóriás fo-
gathajtó versenyt rendeztek 
május 12-én a Petőfi utcai 
sportpályán./15

döntőbEn Alapműveleti 
matematikaverseny országos 
döntőjében szerepelt Szabolcsi 
Dániel 6.a osztályos tanuló./9

átadás, zászlószEntElés. A KEOP pályázat lehetőséget biztosított energetikailag felújítani mindkét iskola épületét (nyílászárók 
cseréjére, szigetelésre, homlokzatfestésre került sor). Az ünnepség második részében az intézmény új logóval ellátott zászlaját áldotta, szentelte meg 
a történelmi egyházak négy megjelent helyi képviselője./4

látogatóban
Május 30-án a Holland 
Nagykövetség, Lyske 
van der Werf MA 
politikai ügyek titkára 
képviseletében, egész 
napos program kere-
tében, delegáció láto-
gatta meg a Nyírteleki 
Általános Iskolát./5
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gyErmEknap 
Tartalmas, színes gyer-
meknapot szerveztek a 
Nyírteleki Általános Is-
kolában május 27-én. A 
„nagy nap” nyitásaként 
a Honvédség, fegy-
veres és rendvédelmi 
szervekkel együtt-
működve technikai 
bemutatót tartott az 
alsós tanulóinknak./8

az „év ipari 
vállalkozása” 
A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara idei 
kitüntetettjei közül az 
„Év Ipari Vállalkozása” 
díjat a nyírteleki AJG 
Agrogép Jármű- és Gép-
gyártó Kft. kapta./5

bEmutató. 
Országos Kalászos 
és Őszi Káposz-
tarepce Fajta- és 
Technológiai 
Bemutatót tartot-
tak május 12-én, 
Gyulatanyán./5
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A Nyírfa Nyugdíjas Egyesü-
let részt vett a Sz-Sz-B Me-
gyei Nyugdíjas Szervezetek 
Szövetsége által Nyírturán 
megrendezett kulturális 
seregszemlén. 

n Népes csapat 
kísérte el  és szur-
kolt az egyesü-
let két tagjának, 
Hanuszikné Er-
zsikének és Sza-
bó Verának, akik 
verssel és mesé-
vel képviselték az 
egyesületünket. 

A többszáz fős 
hallgatóság lélegzetvisszafojtva 
hallgatta Hanuszikné Erzsike gyö-
nyörűen elmondott versét, hiszen 
ő már az április 11-i Nyíregyházán 
megrendezett szavalóversenyen 
döntősként végzett. Szabó Vera né-

piesen előadott meséjével számta-
lanszor megnevettette a közönséget. 
Megtisztelő volt számunkra, hogy 
Baracsi Endre, a megyei közgyűlés 
alelnöke felkereste egyesületünk 
sátrát és gratulált szereplésünkhöz. 
Köszönjük Nyírtura Önkormányza-
tának és munkatársainak, hogy egy 
szép napot eltölthettünk ebben a 
kellemes környezetben és vendég-
szeretetben.

Nagy László, 
elnök 

Április 17-én különleges 
alkalom volt gyülekezetünk 
életében. Debrecenből a 
Kántus énekkara jött el 
közénk. 

n Két megye, Nógrád és Szabolcs-
Szatmár-Bereg roma válogatottja 
mérte össze tudását május 28-án 
Nyírteleken, a Városi Sportcentrum-
ban. A roma kultúra fontos része a 
sport, ezen belül is a futball. A lab-
darúgás területén számos roma em-
ber ért el kiemelkedő eredményt, 
mint például Farkas János, volt vá-
logatott labdarúgó. Az ilyen jellegű 
rendezvények azért fontosak, hogy 
motiválják a fiatalokat, s emellett 
azt tapasztaljuk, hogy a társadalom 
más rétegéből is szívesen látogatják. 

Ezekkel a programokkal elősegítjük 
a társadalmi integrációt is. Köszö-
net Seszták Oszkár úrnak, a megyei 
közgyűlés elnökének – akivel húsz 
éve jó munkakapcsolatban vagyok 
–, hogy elvállalta a rendezvény fő-
védnökségét. A mérkőzés gólkirálya 
Rácz Martin, a legjobb kapus Oláh 
Ádám (mindketten nógrádiak), míg 
a legjobb mezőnyjátékos a szabolcsi 
Balogh János lett.

Balogh Albert

Kulturális seregszemlén Segíti a társadalmi 
integrációt
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n „Támogass, hogy megvalósuljon az 
a különleges játszótér, ahol az értelmi 
lemaradással küzdő és a tipikusan 
fejlődő gyerekek együtt játszhatnak, 
eközben fejlődnek, okosodnak, és 
megtanulják egymást elfogadni.” E 
szavakkal adta hírül akcióját a nyírte-
leki Dankó Dóri, aki a Down Egyesület 
marketingese. Április 30-án Nyíregy-
házán, a római katolikus nagytemp-
lom előtt minden 500 forint adomány 
után megölelt egy arra járót. A célja 
50 ezer forintot összegyűjteni (ami 
hamar sikerült), és így is hozzájárul-
ni, hogy a Csodavár Korai Fejlesztő-
központ külső játszóterét speciális 
eszközökkel tudják felszerelni.

Egy öleléssel a játszótérért

Nyírtelek az országos döntőben!
n A Nyírteleki Általános Iskola III. 
korcsoportos fiú többpróba csapata 
a megyei döntő megnyerésével beju-
tott az atlétika diákolimpia országos 
döntőjébe. Május 27-én korai kelés 
után 5 órakor indult a csapat Szé-
kesfehérvárra. Több mint négy órás 
utazás után érkeztünk meg a verseny 
színhelyére, egy gyönyörű sportlé-
tesítménybe. Ünnepélyes megnyitót 
követően megkezdődött a verseny. 

A nagy meleg, a napsütés nehezítet-
te a versenyzők dolgát. Távolugrás, 
kislabdahajítás, 60 méter futás, végül 
600 méter futás volt a versenyszá-
mok sorrendje. A 24 csapatos dön-
tőben a 10. helyet szerezte meg csa-
patunk. Ádám Pál, Diószegi Dávid, 
Horváth Gergő, Kiss András, Kovács 
Balázs, Tálas Mihály érte el ezt a ki-
emelkedő eredményt! Gratulálunk 
nekik. Jenei Zoltán testnevelőörökbE fogadóra vár

Nagyon barátságos és engedelmes 
kölyök vizsla kutya várja szerető gaz-
dáját. Jelenleg Mócsán Csaba vigyáz rá. 
A vizslát feltehetően kitette szívtelen 
gazdája. Chippel nem rendelkezik, 
azonban orvosi vizsgálaton átesett 
a „Mócsán birtokon”, egészséges és 
játékos. Nagyon szeretetéhes és várja 
megbízható gazdáját. INGYEN ELVIHE-
TŐ Információ a 30/965-3891 számon.

A Nyírteleki Asszonykórus 
Egyesület Batyus bált szerve-
zett  május 28-án a Királyte-
lek Vigadóban. A terem meg-
telt azokkal a vendégekkel, 
akik szeretik és támogatják 
az egyesület munkáját. 

n Az elnök, Chrenkó István tanár 
úr üdvözlő beszédében megemlé-
kezett a több mint három évtizedes 
munkásságról, ebből kiemelt érde-
kes eseményeket pár szóban. Meg-
köszönte az énekkar tagjainak azt a 
kitartó munkát,  mely elismerést és 
hírnevet szerzett nemcsak az egye-
sületnek, hanem Nyírtelek város-
ának is. Megköszönte mindazoknak, 
akik segítették és támogatták az 
egyesület eddigi munkáját.

A köszöntő után az Asszonykórus 
előadásában egy népdalcsokrot, a 
Guzsalyas Néptánc és hagyomány-

őrző Egyesület népi játékokkal 
színesített műsora szórakoztatta a 
vendégeket. A hajnalig tartó zenés 
mulatságot (Tódik Gábor zenélt) 
csak a tombolasorsolás szakította 
meg, melyen számtalan felajánló 
által adományozott tárgyat is sor-
soltak. A bál és a tombola bevéte-
lét az énekkar további színvonalas 
működésére szeretnék fordítani. A 
már hagyományosan megrendezett 
bálon mindannyian jól éreztük ma-
gunkat.

Nagy László

Bálozott az asszonykórus
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Polgármester asztala

Minden átadó ünnepségnek 
megvan a maga varázsa és 
ünnepélyessége. Így volt ez 
az energetikailag megújuló 
iskola hivatalos átadóján is. Új 
szín, új nyílászárók, korszerű 
szigetelés. 

n Természetesen fontos a megúju-
lás, a fejlődés, az iskola épületének 
megszépülése. Vannak dolgok, amik 
szemmel láthatóak és örömmel töltik 
el az itt élőket. Egyszerűen jó ránézni 
az épületre.

Engedjék meg, hogy egy kicsit 

személyesebb hangvételt üssek meg 
és ezek mellett kiemeljem, hogy szá-
momra miért is volt annyira örömteli 
és felemelő ez az átadó. 

Amióta polgármester vagyok most 
először tisztelte meg jelenlétével a vá-
ros díszpolgárai közül három is a ren-
dezvényt. Számomra ez egyértelműen 
bizonyítja az ügy fontosságát. Történe-
lemtanárként jól megtanultam, hogy 

egy épület, egy vár erejét nemcsak a 
falak adták, hanem a benne élő embe-
rek akarata, egysége. Ezt az egységet, 
ezt az összetartozást egy közös jelkép 
a zászló testesítette meg. Az iskola új 
zászlajának megszentelésére is sor ke-
rült, melyen mind a négy egyházi veze-
tő megható beszédet mondott. 

Bevallom nekem ezek a momentu-
mok tették a gyermekek műsora mel-

lett varázslatossá és ünnepélyessé ezt 
az alkalmat.

Természetesen sokszor írtam már 
le és biztos számtalanszor fogom még 
leírni, elmondani, hogy ezt a várost 
csak közösen, együtt tudjuk jobbá ten-
ni. Úgy érzem sikerült egy újabb lépést 
tennünk a közös siker felé vezető úton.

Szekeres József
polgármester

Látható, érezhető fejlődés

Önkormányzati hírek

A Képviselő-testület május 
hónapban a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján – mely szerint 
a helyi önkormányzatnak a 
gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról 
évente átfogó értékelést kell 
készítenie – megtárgyalta és 
jóváhagyta a 2015. évi beszá-
molót. 

n Kiemelte, hogy Nyírtelek város 
közigazgatási területén a gyermek-
védelmi feladatok ellátása érdeké-
ben szoros együttműködés alakult 
ki a gyermekvédelmi intézmények, 
nevelési-oktatási intézmények, 
egészségügyi és szociális intézmé-
nyek, a rendőrség és polgárőrség 
között.

A zárszámadással kapcsolatban 
elmondható, hogy az ellátandó 
közszolgáltatási feladatok körét Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény-
ben szabályozottak határozzák meg. 

Módosított költségvetés
Az önként vállalat feladatok köre szűk 
határok között lett megállapítva, me-
lyet nagy mértékben meghatároz az 
önkormányzat pénzügyi lehetősége, 
ezen tevékenység elsősorban a kultúra  
és a sport területén van jelen. Nyírte-
lek Város Önkormányzata kötelező fe-
ladatait saját költségvetési szerveivel, 
általa alapított gazdasági társasággal 
látta el az elmúlt költségvetési évben. 
Az intézményi struktúrában 2015. év-
ben hasonlóan az előző évhez változás 
nem következett be. Az önkormányzat 
költségvetési intézményeinek száma 
jelenleg kettő, a Nyírteleki Kastélykert 
Óvoda és Bölcsőde valamint a Nyírte-
leki Polgármesteri Hivatala. 

Önkormányzatunk Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényben foglaltak szerinti 

központi támogatásban részesült a 
település lakosságszáma és az ellátot-
ti létszám alapján. Év közben finan-
szírozási gondok nem nehezítették az 
önkormányzat gazdálkodását, hitel-
felvételre nem került sor. 

Sor került az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 
16.) önkormányzati rendelet módosí-
tására.

Civil szervezetek támogatása
Ugyanezen ülésen megalkotásra ke-
rült Nyírtelek Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi civil 
szervezetek önkormányzati támoga-
tásának rendjéről szóló önkormány-
zati rendelete. (A rendelet megte-
kinthető Nyírtelek város honlapján.)

A Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) 
bekezdése alapján a Nyírteleki Te-
lepülésüzemeltetési és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti évről 
szóló egyszerűsített éves beszámo-
lója jóváhagyásra, és 2015. évi köz-
hasznúsági jelentése elfogadásra 
került.

Jóváhagyásra került továbbá az 
önkormányzat 2015. évi éves belső 
ellenőrzési jelentése.

A képviselő-testület jóváhagyta 
a Nyírtelek Város Önkormányzat, a 

Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft., és a ró-
mai katolikus egyház között - a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében a TOP-2.1.2-15 
számú, Zöld város kialakítása tárgyú 
felhívás támogatási kérelem benyúj-
tásához szükséges – Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást.

Úgy döntött, hogy a TOP-1.4.1-15 
számú, „A foglalkoztatás és az élet-
minőség javítása családbarát, mun-
kába állást segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztésével” című 
pályázati felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani a Nyírteleki Kastélykert 
Óvoda és Bölcsőde székhelyének 
(4461 Nyírtelek, Iskola u. 2.) épület-
bővítésére. Nyertes pályázat esetén 
lehetőség nyílna öltöző, tornaszoba, 
foglalkoztató helyiségek, gyermek-
mosdó, tároló, közösség tér kiala-
kítására, továbbá az udvari játékok, 
kerítés cseréjére.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, 
hogy a képviselő-testületi ülésről ké-
szült jegyzőkönyv munkaidőben a 
Nyírteleki Városi Könyvtárban (Nyír-
telek, Petőfi Sándor u. 42.) megtekint-
hető, illetve megtalálható az önkor-
mányzat honlapján – www.nyirtelek.
hu – is.

Bartovics Norbert, 
jegyző

Nem voltak finanszírozási gondok

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehaj-
tásáról szóló zárszámadást 

1.308.159 E Ft Költségvetési bevétellel
1.175.494 E Ft Költségvetési kiadással
132.665 E Ft Alaptevékenység  maradvánnyal
hagyta jóvá.

n A gyűjtőedény akkor minősül a 
közszolgáltató járművéhez rend-
szeresített edényzetnek, ha meg-
felel az EN 840-1 szabvány szerin-
ti méretezésnek. Az edényzetnek 
alkalmasnak kell lennie a gépi 
ürítésre, azaz megfelelő méretű 
ürítőperemmel vagy ürítőfüllel 
kell rendelkeznie. 

Az egészséget nem veszélyez-
tető, biztonságos munkavégzés 
és munkaminőség megköveteli 

a gyűjtőedények géppel történő 
ürítését, és tiltja a kézzel történő 
beborítást.

A kereskedésekben kapható 
gyűjtőedények közül nem mind-
egyik típus felel meg a fenti köve-
telményeknek (pl. 50 l-es kuka), 
ezért kérjük az ingatlanhaszná-
lókat, hogy a további kellemet-
lenségek elkerülése érdekében 
a gyűjtőedények vásárlásakor 
győződjenek meg arról, hogy a 

választott edény rendelkezik-e 
a szabályos ürítéshez szükséges 
mérettel és méretezéssel. (50 l-es 
kuka géppel történő ürítés nem 
megvalósítható, mert nem lehet 
a gép ürítő szerkezetére felhe-
lyezni)

Amennyiben a gyűjtőedény 
nem felel meg a fenti követelmé-
nyeknek, kérjük, a szolgáltatás 
folyamatos biztosítása érdekében 
szíveskedjenek annak cseréjéről 
gondoskodni!

A Térségi Hulladékgazdál-
kodási Kft. ügyfélszolgálata 
készséggel ad tájékoztatást a 
42/314-976 és 42/594-523-as te-
lefonszámokon a gyűjtőedények 
megfelelőségéről.

Térségi  
Hulladékgazdálkodási Kft. 

Hulladékszállítás, kukaméret
Tisztelt Lakosság! Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 
Nonprofit Kft. felhívja a figyelmet és tájékoztatja Önöket, 
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólag az 
egyedi szerződésnek megfelelő űrtartalmú (240, 120, 80 
literes, egyedülállók esetén 60 literes), sérülésmentes, és a 
közszolgáltató járművéhez rendszeresített szabványos gyűj-
tőedény használatával vehető igénybe. 

n Sokan várták már, hogy a Térségi Hulla-
dék – Gazdálkodási Nonprofit Kft. elvégezze a 
lomtalanítást. Nos a mostani szállítás eltért a 
hagyománytól. Több napig is ottmaradt a lom 
a kapuk előtt. Lehetőséget adva a – sokszor 
nem is nyírteleki –  „kukázóknak”, akik (néha 
a lakosság engedélyével az elkészített zsákokat 
szétvágva) a kikészített, az általuk hasznosnak 
vélt dolgokat elvitték. Azok nagy részét viszont 
szétszedve, az út mentén az erdőkbe, fasorokba 
dobálták széjjel. Az illetékesek válasza szerint: 
sajnos nem gondolták, hogy ilyen mennyiségű 
hulladékot tesz ki a lakosság. Kevés volt a jár-
művük, amit ideirányíthattak. Bár dolgoztak 
késő estig, a sok hulladékot nem tudták időben 
elvinni. A lakosság elnézését kérve, jövőre igye-
keznek a problémát megoldani.  DM

Otthagyott lomok
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n Nyírtelek város lakosságát ezúton tá-
jékoztatjuk, hogy a Nyírteleki Szociális 
Szolgáltató Központ Szenvedélybete-
gek közösségi ellátása és a Pszichiátriai 
betegek közösségi ellátása jelenleg a 
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Köz-
pont székhelyén, Nyírtelek, Puskin u. 
2-4. szám alatt érhető el személyesen. 
A két szolgáltatás hetente egy alkalom-
mal, minden hétfői napon 8.00-12.00 
között Nyírtelek, Iskola u. 4-6. szám 
alatt is ügyfélfogadást tart.

A költözés nemcsak a két ellátást, 
hanem a szociális étkeztetéssel, jelző-
rendszeres házi segítségnyújtással és 
a pénztári befizetésekkel kapcsolatos 
ügyintézést is érintette, melyek jelen-
leg szintén az intézmény székhelyén, 
Nyírtelek, Puskin u. 2-4. szám alatt 
találhatók.

Szerettünk volna méltó módon 
elköszönni, „elbúcsúzni” a meg-
szokott, megszeretett, otthonos 
környezettől, az Iskola úton maradt 

szolgáltatások dolgozóitól, munka-
társainktól, a filagóriánktól. A csapa-
tunk, dolgozói kollektívánk továbbra 
is kiváló egységben végzi munkáját 
mind a két telephelyünkön. A cél ér-
dekében 2016. május 6-án egy közös 
sütés-főzéssel egybekötött „búcsú-
partit” rendeztünk. 

Amíg a slambuc elkészült a bog-
rácsban az ügyes és gyakorlott háziasz-
szonyok diós és túrós kalácsot készítet-
tek. Remek hangulatban telt a nap és 

izgatottan készültünk a költözésre. Je-
lenleg már az új helyen, új környezet-
ben végezzük munkánkat, és így tárgyi 
környezetben is megújulva várjuk a 
szolgáltatásaink iránt érdeklődőket.

Pál Istvánné

Új helyen, új környezetben

T isztelet Hölgyeim és Uraim!  
Kedves Nyírtelekiek!  
Kedves Gyerekek!

Soha nem tagadtam, sőt gyakran 
hangoztattam, hogy Nyírtelek min-
dig a megye legkedvesebb települése 
volt és marad is számomra. Igaz, az 
élet már jópár éve elszólított innen, 
de nincs olyan hét, hogy ne járnék itt, 
hiszen itt laknak szüleim, itt áll a szü-
lőházam és Nyírtelek a szülővárosom.

Adtunk már itt át utat, térfigyelő 
rendszert, szociális otthont, de azért a 
szívemhez legközelebb mindig az isko-
laátadások, felújítások álltak.

Nem csak azért, mert magam is ta-
nár vagyok, a feleségem is pedagógus, 
hanem mert az iskola minden település 
lelke.

Ahol iskola van, gyerekekkel, ott re-
mény is van, jövő is van, hiszen minden 
gyermekben ott a jövő ígérete. Azokon 
a településeken, ahol eltűnik az iskola, 
nem sok remény van. 

Itt Nyírteleken van iskola. 
Ez azt jelenti, hogy ennek a település-

nek, ennek a városnak van jövője. 
Tisztelettel és alázattal állok most 

ide, a megújult iskola elé. 
Hiszen innen indultam én is. Szemé-

lyes példám tudom csak mindenki elé 
vetíteni, hogy a tanulás az, ami felemel-

kedési lehetőséget jelent Magyarorszá-
gon mindenki számára.

Hiszen első generációs értelmiségi 
vagyok, aki, amit elért az életben azt az 
iskoláknak, az oktatásnak köszönhette. 
Ha nincs ez a nyírteleki általános iskola, 
akkor talán most nincs ennek a választó-
kerületnek nyírteleki országgyűlési kép-
viselője. Köszönettel tartozom ennek az 
iskolának, köszönettel tartozom akkori 
tanáraimnak, akik szorgalomra, tisztes-
ségre neveltek, akikre emlékezve sosem 
felejtem el, honnan indultam.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Genius loci. A hely szelleme. A ró-

maiak hittek benne, hogy épületeikben, 
házaikban lakozik a ház védőszentje, aki 
felelős a családi jólétért.

Mi manapság inkább az intézmények 
szellemében hiszünk. Ez nem afféle 
természetfelettiben való hit vagy babo-
naság. Egyes intézményeknek van szel-
leme, szellemisége.

Ezt sokszor megfigyelhetjük, ha egy-
egy épület egyszer csak más funkciót 
kap. Megmarad a tető, megmaradnak a 
falak, megmaradnak a téglák, sokszor 

még a berendezés, mégis ha beme-
gyünk, teljesen más érzés fog el minket.

És ugyanez a helyzet, ha megújul 
egy építmény. Modernebb nyílászárók, 
bútorok, fűtésrendszer kerül beépítés-
re, de a hely szelleme megmarad, ami 
a hosszú évtizedek alatt itt tanító és itt 
tanuló emberek szellemisége.

A környéken élő gyerekek számára, 
ahogyan eddig, úgy a jövőben is ez az 
intézmény fogja biztosítani a lehetősé-
get a tanulásra, fejlődésre, szocializáló-
dásra. Ez pedig örömet és büszkeséget 
fog okozni nem csak a szülőknek és az 
itt dolgozó tanároknak, hanem minden-
kinek, akikre közvetve hatással lesz ez 
a folyamat. Hiszen ha kicsit távolabbról 
nézzük a dolgot, rögtön észrevehet-

jük: egy nap ezek a gyerekek lesznek 
az ország, és ezzel együtt a mi sorsunk 
jövői is. Belőlük lesznek a jövő szakem-
berei, ők lesznek ennek az országnak a 
mozgatórugói, és idős korunkban a mi 
sorsunk is tőlük fog függeni. Ezért köte-
lességünk minden lehetőséget és körül-
ményt biztosítanunk számukra, hiszen 
ez mindannyiunk közös érdeke.

A jelenlegi kormány is ezt tartja szem 
előtt. Ezért került sor az oktatás teljes 
átalakítására, hiszen egyetlen ország 
sem lehet sikeres – amennyiben nincse-
nek hatalmas kőolajtartalékai – korszerű 
oktatás nélkül. Aki figyelemmel követi a 
közélet eseményeit, az tudhat róla, hogy 
ez az átalakítás nem megy mindig zökke-
nőmentesen. Követünk el hibákat, mint 
mindenki. De biztos vagyok benne, hogy 
ezeket a hibákat ki is fogjuk javítani.

Arra kérem Önöket, tanárokat, szü-
lőket és diákokat, mindannyian 
alázattal közelítsenek az iskola 

felé, tartsák tiszteletben a jövő generá-
cióit nevelő intézményt, és gondoljanak 
büszkeséggel Nyírtelek megújult általá-
nos iskolájára!

Dr. Vinnai Győző ünnepi beszéde

Kosztolányi Dezső: Zászló 
című verse is elhangzott 2016.
május 27-én, Nyírteleken a 
megújult épületek átadása 
alkalmából rendezett ünnep-
ségen. 

n A KEOP pályázat lehetőséget bizto-
sított energetikailag felújítani mindkét 
épületet: nyílászárók cseréjére, szigete-
lésre, homlokzatfestésre került sor.

Szekeres József Nyírtelek város pol-
gármestere köszöntő szavai után, dr. 
Vinnai Győző országgyűlési képviselő 
ünnepi beszéde következett, amelyben 
az iskola nevelő  szerepének  fontosságát 
is kiemelte: felemel, kiemel, lehetősége-
ket biztosít az álmok megvalósítására. 
Igazán hiteles volt, hiszen ő is innen in-
dult s lett a nyírteleki  kisdiákból a Nyír-
egyházi Főiskola tanára.

Zajácz Barbara hangulatos , az iskolai 
életet derűsen – életszerűen bemutató 
szavalata után a nemzeti színű szalag 
átvágása következett.

Az épületet jelképesen átadta, s a 
nemzeti színű  szalagot elvágta: Szabó 
István a Szabolcs-Szatmár–Bereg  Me-
gyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Vinnai Győ-
ző országgyűlési képviselő, Horváth-
Bócsi  Irén intézményvezető és Szekeres 
József polgármester.

Összetartozás jelképe
Az ünnepség második részében az in-
tézmény új logóval ellátott zászlaját ál-
dotta–szentelte meg a történelmi egyhá-
zak négy megjelent képviselője: Györfi 
Mihály evangelikus lelkész, Szabó Pál 
református lelkész, Gánicz Endre görög- 
katolikus parókus és Kiss Tibor római 
katolikus plébános.

Zászló az összetartozás egyik fő jel-
képe: egy zászló alatt haladnak azok, 
akik egy ügyért tesznek hittel–szere-
tettel. Egy zászlóra esküdnek fel a ka-
tonák,  zászlót lengetnek a győztesek.

Ezen zászló lesz ünnepségeink leg-
főbb dísze, ezt adják majd át kézből kéz-
be a nyolcadikosok ballagáskor , amikor 
is az utánuk következő évfolyamok ígé-
retet tesznek arra, hogy méltóképpen 
őrzik s úgy tanulnak–viselkednek , hogy 
öregbítsék a hozzá kapcsolódó intéz-
mény hírnevét. 

„Zászló… mindig beszél, mindig lo-

bog, mindig lázas…” hallottuk Szántai 
Róbert szavalatában.  Beszéljen iskolánk 
zászlója a hit erejéről( nemcsak vallási 
értelemben), a hagyományápolásról, 
a közös csapatszellemről, az egy úton 
egy célért haladásról, nemzeti értékeink 
őrzéséről , az emberi máltóság tisztele-
téről, a tanulás fontosságáról–embert 
formáló erejéről. 

Lobogjon mindig dicsőségesen, „lá-
zasan”: sikerektől, szép élményektől, 
tisztességtől, becsülettől fényesen!

Horváth-Bócsi Irén
intézményvezető

,,Zászló… hirdet valamit rajongva…”
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Május 30-án a Holland 
Nagykövetség Lyske van 
der Werf MA politikai ügyek 
titkára képviseletében, egész 
napos program keretében, 
delegáció látogatta meg a 
Nyírteleki Általános Iskolát. 

n Hollandia Magyarországi Nagykö-
vetsége, magyar-holland tapasztalat-
cserére és képzésekre elkülönített, 
korlátozott számban rendelkezésére 
álló anyagi forrásai felhasználása cél-
jából pályázati lehetőséget hirdetett 
emberkereskedelem elleni küzdelem 

témakörben. Éltünk a lehetőséggel 
és benyújtottuk a pályázati progra-
mot, “Whoever Saves a Life, Saves the 
World” (Aki egy életet megment, egy 
világot ment meg! )címmel a Human 
Trafficing témakörében. Kimondottan 
figyelemfelkeltő, prevenciós program 
a 8-18 éves fiatalok körében.

A pályázat befogadását és pozitív 
értékelést követően találkozóra került 
sor a pályázó szervezettel és együtt-
működő partnereivel.

Szlovenszki Lászlóné
Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület

szakmai-programvezető

Holland delegáció a Nyírteleki Általános Iskolában

Augusztinyi-Nagy András, a 
Nitrogénművek Zrt., a NÉBIH 
és Nyírtelek Város Önkor-
mányzata Nyírtelek-Gyulata-
nyán az Országos Kalászos 
és Őszi Káposztarepce Fajta- 
és Technológiai Bemutató-
tartott május 12-én.

n A zsúfolásig megtelt gépszínben a 
megnyitót Prof. Jávor András, a Deb-
receni Egyetem 
rektorhelyettese 
tartotta, aki kiemel-
te az ismeretek 
fontosságát, a szak-
emberképzést és a 
mezőgazdaságban 
az innováció szerepét, amelyhez az 
ilyen fajtabemutatók is hozzájárulnak. 
Jordán László a Nébih elnökhelyette-
se, növény-, talaj- és agrár-környezet-
védelmi igazgató, „A rovarölő szeres 
csávázás felfüggesztésének következ-
ményei a termelésben és a környezet-
ben” címmel tartott előadást. 

Műszaki felülvizsgálat
A téma időszerűségéhez nem fér két-
ség, amit a feszülten figyelő hallga-
tóság is visszaigazolt. Külön szólt a 
növényvédő gépek műszaki felülvizs-
gálatáról, mely nem új követelmény. 

Egy 2009-ben megjelent EU irányelv 
írja elő, 2016-os hatályba lépéssel. A 
vizsgáztató helyek kialakítása jelenleg 
zajlik. Bár a jogszabály szerint 2016. 
november 26-át követően nem lehet 
munkát végezni olyan 3 évnél idősebb 
növényvédő géppel, amelyik nem 
rendelkezik műszaki felülvizsgálat-
tal, de tekintettel a szűk határidőre, a 
vizsgáztató hely(ek) igen korlátozott 
kapacitására, nem kell szankcióra szá-
mítania annak a gazdának, aki bejelen-
ti műszaki vizsgára a permetező gépét, 
de még nem került sor a vizsgálatra, 

és így nem rendelkezik tanúsítással. A 
műszaki vizsga minden növényvédő 
gépet érint, amit árutermelésben vagy 
szolgáltatásban használnak, kivéve a 
kézi működtetésű és a háti gépeket. 
A műszaki felülvizsgálat 3 évig érvé-

nyes, az új gépeket 3 éves korig nem 
kell vizsgáztatni.

Eredményes intézkedés
Vancsura József  a „A szántóföldi 
növénytermesztés aktualitásairól” 
beszélt. A Gabonatermesztők Orszá-
gos Szövetségének elnöke először a 
nemzetközi piacok hatásait elemezte. 
Kiemelte: „a termelés színvonalát kell 
olyan szintre emelni, hogy megérje 40 
forintért búzát vagy kukoricát termel-
ni és 36 forintért árpát. 

A továbbiakban a Megyei Kamara 
és Kormányhivatal elnöke és osztály-
vezetője, illetve az MVH megyei kiren-
deltségének vezetője a helyi gondok-
ról, eredményekről és intézkedésekről 
adott tájékoztatást. Az előadásokat 
követően kivonultunk a kísérleti térre, 
ahol a repcekísérleteket Szekrényes 
Gábor, a Nébih témafelelőse, a repce 
tápanyag-utánpótlási kísérleteket Dr. 
Varga Csaba, a Nitrogénművek Zrt. 
vezető szaktanácsadója, a kalászos 
fajtakísérleteket Poós Bernát, a Nébih 
témafelelőse mutatta be.

Dr. Bódis László 
Agrofórum Online

Tanácskozás és bemutató

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara idei kitüntetettjei 
közül az „Év Ipari Vállalko-
zása” díjat a nyírteleki AJG 
Agrogép Jármű- és Gépgyártó 
Kft. kapta.

n Az AJG Agrogép Jármű és Gépgyártó 
Kft. illetve jogelődei több mint 40 éve 
foglakoznak mezőgazdasági gép- és jár-
műgyártással.

Több évtizedes múltra tekintünk 
vissza a mezőgazdasági tartályko-
csik, illetve pótkocsik tervezésében 
és gyártásában, de már több mint egy 
évtizede kínálunk ügyfeleinknek te-
hergépkocsi felépítményeket és közúti 
pótkocsikat is.

Gyártmányainkat a felhasználói igé-
nyek legmesszemenőbb figyelembe-
vételével tervezzük, illetve fejlesztjük. 
Célunk, hogy a legyártott termékeink jó 
minőségűek, hosszú élettartamúak és 
megfelelő ár-érték arányúak legyenek. 
Gyártó tevékenységünket az évtizedes 
tapasztalatok mellett a minõségi anya-
gok felhasználása és a precíz gyártási 
technológiákból adódó magas minőség 
jellemzi.

2011-ben egy 200 millió forint össz-
értékű fejlesztést valósítottunk meg. A 
beruházás eredményeképpen egy 1700 
négyzetméter alapterületű gyártócsar-
nok került megépítésre. Gyártástechno-
lógiánk a modern kor követelményeinek 
megfelelően folyamatosan fejlődik, új 
eszközök beszerzésére került sor, gép-
parkunk lézervágóval, CNC vezérelt 
élhajlítógéppel, CNC vezérelt eszter-

gával, illetve megmunkáló központtal, 
hegesztőgépekkel bővült. 2015-ben 

egy 750 négyzetméteres raktárcsarnok 
megépítését valósítottuk meg. Évente 
átlagosan 400 professzionális járművet 
gyártunk, ezek egy részét külföldön 
értékesítjük. Társaságunk 160 munka-
vállalót foglalkoztat, a tavalyi évben ár-
bevételünk jelentősen emelkedett, meg-
közelítőleg elérte a 2,6 milliárd forintot.

Koczman László, 
műszaki vezető

Az Év Ipari Vállalkozása
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6 Nyírteleki Újság Testvérkapcsolatok

Megköszönték a vendégszeretetet
Május 20-án és 21-én váro-
sunk meghívására 25 gyermek 
érkezett Nyírtelek testvérvá-
rosából, Beregrákosról. Az út 
és a programok felejthetetlen 
élményt jelentettek az ottani 
magyar, illetve ukrán iskola 
diákjainak.

n Pénteken 10 óra körül érkezett a 
busznyi gyereksereg és kísérőik, vala-
mint a település polgármestere a Sós-
tói Vadaspark elé. A gyerekek arcán az 
izgalom és az öröm egyformán jelen 
volt. Rövid köszöntés és eligazítás 

után elindult a kis csapat a Nyíregy-
házi Állatpark meghódítására. A be-
járatot átlépve szerencsénkre időben 
elcsíptük a Fóka show kezdetét, ami 
gyerek–felnőtt számára egyformán 
hatalmas élményt jelentett. A fiatalok 
fáradhatatlanul, tátott szájjal figyel-
ték a park minden csodás lakóját.

A sok érdekes látnivaló miatt gyor-
san szaladt az idő. Visszatérve Nyír-
telekre az iskola ebédlőjében finom 
vacsorával vártak minket a szakács 
nénik. Ezután a Kedves házba men-
tünk, ahol a gyerekek játékkal töl-
tötték el az estét. Közben lehetőség 

adódott a vendéglátók és a meghívott 
pedagógusok kötetlen beszélgetésére 
is. Az est végén ebben az intézmény-
ben, a Civil Centrumban, valamint 
a római katolikus plébánián pihen-
hették ki vendégeink a csodás túra 
fáradalmait. A másnap sem telt unal-
masan számunkra, ugyanis a finom 
reggelit követően Szekeres József, 
városunk polgármestere és Kiss Tibor, 
római katolikus plébános megmutat-
ta városunk nevezetességeit, bemu-
tatva településünk történetét is. Ezt 
követően pedig a Királyteleki- Sóstó- 
tanyán várt minket az ínycsiklandó 

babgulyás. Természetesen az állatok 
itt sem maradhattak ki. A házigazda 
körbevezetett minket, bemutatva 
az itt élő őshonos háziállatokat. Volt 
szamársimogatás, haletetés és a kis-
bárány is nagy sikert aratott. 

A beregrákosi polgármester meg-
hatódva köszönte meg a gyerekek ne-
vében is városunk vendégszeretetét, 
hálásak voltak ezért a lehetőségért, s a 
gyerekek közötti kapcsolatokat mind-
két település szeretné szorosabbá ten-
ni. Vendégeink feltöltődve, ragyogó 
szemekkel indultak útnak.

Máté Melinda

,,Sörgyártól a várig”
n 2016. május 22., Nagysáros 
(VelkyŠaris). Hosszú időre a fejembe 
vésődött a dátum és a hely, mert egy 
életre szóló élmény volt számomra, 
hogy a hagyománnyá vált futóver-
senyen részt vehettem.  Az esemény 
mára már nemzetközivé nőtte ki ma-
gát, ahol a szlovákokon kívül ukránok, 
lengyelek és magyarok is indultak 
több kategóriában. 

Az óvodás gyerekektől a nyugdíjas 
bácsiig minden korosztály képvisel-
tette magát a 300 m-től a 7000 m-ig. 
Nekem 5000 m jutott. Már a startnál 
az járt a fejemben, hogyan fogom bírni  
teljesíteni a  távot, be tudom-e osztani 
az energiámat, és milyen meredek lesz 
a hegyoldal. Kb. 300 m után követke-
zett egy emelkedő, amelyről úgy gon-
doltam, nem tudom megmászni sem, 
nemhogy futni rajta. 

Később már könnyebbnek érez-
tem a terepet és a frissítő pontokon 
osztogatott pohár víz is sokat segített 
a folytatáshoz.  Célba érve sörrel, gu-
lyáslevessel és nápolyi szelettel vártak 
minket. Kísérőink is lelkes szurkoló-
tábort alkottak, jóleső érzés volt így 
megérkezni. 

Már távolról a szín alapján be tud-
tuk azonosítani a még versenyben lévő 
társunkat, így bíztattuk az utolsó lépé-
seken egymást. Minden elismerésem a 
versenyzőké, Nagy Anna, Szekeres Jó-
zsef, Szabolcsi Kata, PislánéSimonics 
Katalin és Hadzsi Tibor, akik kitartóan 
végigfutották a távot és végtelen hála 
a kísérőknek a támogatásért.

Zárásként a szlovák házigazdák 
vendégül láttak bennünket kis hazai 
ízekből összeállított svédasztalos va-
csorával. Rendkívül kedvesek voltak, 
mindent megtettek a kényelmünk 
érdekében. Útravalóként egy folklór 
együttes teremtett fergeteges hangu-
latot a vidám, pajkos nótákkal. Bár 
nemigazán értettem a szöveget, de a 
mosolyokból és mutogatásokból ki-
vehető volt a hagyományos népdalok 
témája, mint a mulatozás, szerelem. 
Nagyon megtisztelő volt számomra, 
hogy az elkért magyar zászlónkat len-
gették éneklés közben.

Szakmai program részeként a 
Základnáškola konténeriskolába lá-

togattunk el, ahol az igazgatónő Paed 
Dr. Juliana Perečinská vezetett minket 
körbe, s készséggel mesélt az ott folyó 
pedagógiai munkáról, az intézmény 
történetéről. Az épület jellege alap-
ján (konténer) gondolhatnánk, hogy 
rideg, csupasz, barátságtalan lehet 
a gyerekek számára; ezzel szemben  
rendkívül otthonos, tiszta, jó illatú, 
hangulatos termekben találtuk ma-
gunkat. 

Úton hazafelé már a verseny fele-
lősségétől mentesen mindenki fel-
szabadult hangulatban tréfálkozott, 
régen nevettem ilyen sokat.

Amatőr versenyzőként fantaszti-
kus lehetőségem volt a tapasztalat-
szerzésre és egy új mérce felállításá-
ra; így talán jövőre jobb eredményt 
érhetek el.

Tóth Henrietta

Népes küldöttség képviselte 
Nyírteleket testvérvárosunk-
ban, Nagysároson az idén 
tizennyolcadik alkalommal 
megrendezett futóversenyen. 
6 diák és 6 felnőtt verseny-
zőnk állt rajthoz különböző 
távokon. Futóink nagyszerűn 
helytálltak a nemzetközi 
mezőnyben.

n 400 méteren a dobogó első fokára 
nyírteleki fiúk léphettek fel. Kiss And-
rás (6.b) arany, Horváth Gergő (6.a) 
ezüstérmet szerzett. Ezen a távon a lá-
nyok versenyében Zajácz Barbara (6.b) 
éppen csak lemaradt a dobogóról. 1000 

méteren Tarsoly Vivien (8.a) nagysze-
rű futással aratott győzelmet, míg fiúk 
között Batta Szilárd (8.b) 
második, Horváth András 
(7.b) a harmadik helyen 
végzett. Elismerésre mél-
tó eredményekért köszö-
net Miklósné Kinyik Éva 
felkészítő tanárnak.

A felnőtt kategóriák 
versenyzői előtt nem min-
dennapi megpróbáltatás 

állt. A nők 5000 métert, a férfiak 7000 
méter futottak terepen, miközben 350 

méter szintkülönbséget 
kellett leküzdeniük.

A nők 35 év alatti ka-
tegóriájában Tóth Hen-
rietta a 8. helyen vég-
zett. A 35 év feletti nők 
versenyében Pisláné 
Simonics Katalin két 
évvel ezelőtti legjobb-
ját megjavítva, 32 perc 

42 másodperces idővel szintén 8. lett. 
Közvetlenül utána Nagy Anna futott 
célba, majd két hellyel mögötte Szabol-
csi Kata.

A 40 év alatti férfiak versenyében 
Hadzsi Tibor vette fel a harcot, míg a 40 
év felettiek kategóriájában polgármes-
terünk, Szekeres József tavalyi eredmé-
nyén javítva, 51 perc alatt teljesítette a 
távot. 

Dr. Kerényi Attila
önkormányzati képviselő

Futóverseny Szlovákiában
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7Nyírteleki ÚjságDiáksport

Futóverseny Szlovákiában

A diákolimpiai versenyek las-
san befejeződnek. Diákjaink 
szép eredményeket értek el 
atlétikából és labdajátékok-
ból is. 

n A III. korcsoportos fiúk megnyerték 
a megyei atlétika több próba diákolim-
piát és az iskola történetében először 
csapat utazhatott az országos megmé-
rettetésre, ahol a 10. helyezést érték el. 
Jártunk Nagysároson futóversenyen, 

Beregrákoson focizni. Részt vettünk a 
Zsiráf kupán a legfiatalabb kosarasok-
kal. Még egy kosárlabdaverseny van 
hátra az Országos Kenguru Kupa ahová 
Czinkószki Noémi 5.b utazik.  
 Miklósné Kinyik Éva testnevelő

A diákolimpiai versenyek
A leány kosárlabdacsapat megyei 
IV. hely

Nagykörzeti atlétia verseny  
III. helyezés

Az egyéni összetett érmesei

Nagykörzeti atlétika I. hely

Az egyéni összetett érmesei

Nagykörzeti atlétika I. helyezés

Megyei aranyérem

Nagykörzeti atlétika II. helyezés

Nagykörzeti atlétika verseny  
II. helyezés

A Nyírteleki Általános Iskola 
foci csapata két napra Uk-
rajnába, testvérvárosunkba, 
Beregrákosra utazott május 
utolsó hétvégéjén. Kárpátaljai 
barátaink hagyományteremtő 
szándékkal ifjúsági labdarúgó 
tornát szerveztek „Négyek 
Kupája” címmel. 

n Három nemzet négy csapata vett 
részt a műfüves kispályán megrende-
zett összecsapásokon. A nyírteleki srá-
cok elvesztették az első két mérkőzést 
a vendéglátók első és második csapata 
ellen. A harmadik mérkőzésre szépen 
feljavulva, jó játékkal az utolsó perce-
kig nyerésre álltak a tornagyőzelem-
re is esélyes Nagysárossal szemben. 
Azonban a szlovákok szinte a végső 
pillanatban döntetlenre mentették a 
meccset, így nem sikerült számunkra 
az éremszerzés.

A sporteseményt kirándulások egé-
szítették ki. Így a fiúk kívülről-belülről 
megcsodáltak egy gazdagon díszített, 
különleges hangulatot árasztó görög-
keleti kolostort. Végigjárták Munkács 
várát, ahol olykor Zrínyi Ilona és Rákó-
czi Ferenc emlékeivel találkoztak, oly-
kor fagyit nyaltak. Megtudták, hogy mit 
is jelent, ha igazán „lejt a pálya” ugyan-
is próbáltak „labdába rúgni” a világ ta-
lán legfurább futballpályáján. Kezükbe 
foghatták az idei ukrán kupagyőztes 
futballcsapat, a Sahtar Donyeck arany-
érmét. Mind a programokra, mind a 

kellemes környezetben lévő szállásra a 
mieinkkel tartottak a szlovák iskolások 
is, így egyre közelebbi kapcsolat, kéz-
zel-lábbal és angolul folyó kommuniká-
ció, vidám nevetések, oldott hangulat 
alakult ki a fiúk között. Az újdonsült 

barátok a viszontlátás és ki-ki a maga 
győzelmének emlegetésével búcsúztak 
egymástól.

A csapat tagjai:  Kiss Attila 4.a, Batta 
Kristóf 7.a, Gyúró Ronald 7.a, Hajzer 
Gábor 7.a (a csapat legjobbja), Újvári 
Roland 7.a, Kiss Krisztofer 7.b, Majoros 
Márk 8.a., felkészítő tanár: Miklósné 
Kinyik Éva

Dr. Kerényi Attila
önkormányzati képviselő

A ,,Négyek Kupája” – ifjúsági  
futballtorna Kárpátalján
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8 Nyírteleki Újság Gyermeknap

Városunkban az idén május 
27-én, pénteken került meg-
rendezésre a gyermeknap. 
A hagyományoktól eltérően 
most három helyszínen 
voltak a programok. 

n A Petőfi utcai óvodában már 9 
órától felhangzott a gyermekzsivaj a 
népi játszóudvarban. A hangulatot 
tovább fokozta a Burattino Bábszín-
ház előadása. Délután az Iskola utcán 
ugrálóvár, ügyeskedő kézműves fog-
lalkozás, ügyességi versenyek várták 
a gyerekeket. A Királytelek Vigadóban 
fellépett a népszerű Everdance Tánc-
színház és a helyi Guzsalyas Néptánc 
együttes. A nagyobbak a késő délután 
folyamán tini diszkóban mutathatták 
meg tánctudásukat. 

Az idő kedvezett a gyerekeknek 
és mindenki új élménnyel térhetett 
haza. Ilyenkor lázban égnek az izga-
lomtól, hiszen egyszer van az évben 
gyermeknap, ami csak az új generáci-
óról szól. 

Ezért próbáltuk minél színesebbé 
tenni számukra ezt az örömteli ese-
ményt. Mindenki jól érezte magát, 
hiszen próbáltuk minden korosztály 
számára megtalálni a megfelelő prog-
ramot.

Köszönet az óvó néniknek, pe-
dagógusoknak és a rendezvényt 
támogatóknak: a Nyírteleki Sport 
Egyesületnek, Segítő Kéz 2003 Szoci-
ális Egyesületnek és a Nyírségi Életút 
Egyesületnek, hogy közreműködé-
sükkel szebbé tették ezt a napot.

Szervezők

Új élménnyel tértek haza Óvodások játszottak
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türr istván Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatóság 
kézműves és fejlesztő sátora a gyermeknapon.

Tartalmas, színes gyermek-
napot tudhatnak maguk 
mögött alsósaink. A „nagy 
nap” nyitásaként a honvéd-
ség, fegyveres és rendvédelmi 
szervekkel együttműködve 
technikai bemutatót tartott 
tanulóinknak. 

n A gyerekek megnézhették, kipróbál-
hatták a kiállított eszközöket, kérdez-
hettek a vendéglátóktól. Részesei lehet-
tek egy érdekes kutyás bemutatónak is, 
ahol a különleges feladatokra kiképezett 
négylábúak munkájából kaptak lenyű-

göző ízelítőt. A házigazdák ízletes tízó-
raival, ajándékokkal is kedveskedtek. 

A délutáni programok színtere az is-
kola volt, különböző ügyeskedő kézmű-
ves tevékenységek között válogathattak 
a nebulók, fűzhettek gyöngyöt, ismer-
kedhettek a fonás, szövés, körmöcskézés 
fortélyaival, miközben mutatós éksze-
rek, mintadarabok készültek. Ügyes-
ségüket az igen népszerű tájfutásban 

és kerékpáros akadálypályán tehették 
próbára az arra vállalkozók. Aki csupán 
jókedvű, önfeledt szórakozásra vágyott, 
ugrálóvárban virgonckodhatott.

Jóleső fáradtsággal, elégedettséggel 
térhettek haza diákjaink, hiszen mind-
annyian érezhették, hogy e napon min-
den valóban róluk szólt, értük volt.

Dankó Mihályné, 
munkaközösség-vezető

Tartalmas, színes gyermeknap
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9Nyírteleki ÚjságJegyzet, oktatás

Feltehetően sokan olvasták az 
előző szám 3. oldalán meg-
jelenő cikkben, hogy Sipos 

Jánosné nyugdíjba vonult. Mivel 
a havonta megjelenő rovatom a 
véleményközlő műfajcsaládba, 
azon belül is a jegyzet kategóriába 
sorolható, így bátran írhatok most 
róla jegyzetemben, mert Marika 
néni (én így szólítom) megérdem-
li a dicsérő sorokat, az elismerést. 
Évekig dolgoztunk együtt, így azt 
is kijelenthetem, hogy számomra 
a legkedvesebb hivatali munkatár-
sak közé tartozott, aki kitűnt pre-
cizitásával, nyugodt hangnemével, 
figyelmességével. Az ajtaja valóban 
nyitva állt mindenki előtt (és ez 
nem közhely). Nagy űrt hagy majd 
maga után, bár van a közismert „fő-
nöki” mondás: „Mindenki pótolha-

tó!”. Lehet, de a minőség sokszor 
pótolhatatlan.

Az ő javaslatára – Tordai Tiborné, 
korábbi igazgatónő támogatásával 
– szerveztem meg 2009. március 30-
án azt a gobelinkiállítást, ami később 

a „A helyi művészek” rendezvénnyé 
nőtte ki magát, s fejlődött odáig, hogy 
a Nemzeti Művelődési Intézet munka-
társai (2015-ben, rá 6 évre) is dicsérő 
szavakkal, elismerősen nyilatkoztak 
eme hagyományápolásunkról. Tulaj-
donképpen a Marika nénivel való mű-
vészeti kapcsolat erősített meg abban 
(egyik okként), hogy fontos a kultúrát 

ápolni, mert az a legjobb értékközve-
títő, amikor a helyi alkotók munkáit 
csodálhatjuk meg, egy más oldalukról 
ismerve meg őket. 

Ezek az igazi csodák! És nem a té-
vében szereplő, a média által kreált 

„sztárok”. Hiszem, hogy nem az az 
igazi valóság. 

Erről énekel Deniz is népszerű da-
lában, melyet hónapok óta játszanak a 
(elsősorban az országos) rádiók. A dal a 
hétköznapi hősökről szól. „Csoda az is, 
hogy az anyuka 8 óra munka után haza-
megy és vacsorát főz; Hős az a lány is, 
aki szüleire hallgat, nem velük kiabál.” 

„Az igazi hős 
nem Superman 
vagy Batman, a 
csoda ott él ben-
ned és bennem, 
nem kell, hogy 
megmentsd az 
egész világot, 
megteszik úgyis 
a filmben a sztá-
rok.” 

Gyermekkorban hajlamosak va-
gyunk túlságosan nagyot álmod-
ni, a távoli jövőben fehér lovon 

érkező hercegről (a leányok), a csoda-
szép „tündérekről” (a fiúk), egyebekről. 
Később azonban rá kell jönnünk, túl 
sok az ámítás, a „csúsztatás” világunk-
ban. De szerencsére vannak hétköznapi 
hősök, akik bizony köztünk élnek. 

Hétköznapi hősök Fintor Gábor 
önkormányzati

képviselő

Kié lett az Évfolyam legszebben olvasója cím?
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n A Nyírteleki Általános Iskola alsó 
tagozatosai az Évfolyam legszebben 
olvasója cím elnyeréséért vetélked-
tek május harmadik csütörtökjének 
délelőttjén. A versenyre minden osz-
tályból a legügyesebbek érkeztek. A 
felkészülési idő után valamennyi ta-
nuló bemutathatta a zsűrinek, hogyan 
olvassa el az életkorának megfelelő 
szöveget. 

Az értékeléskor a zsűri figyelembe 
vette a hibátlan, szöveghű olvasáson 

túl, a helyes hangképzést, az írásjelek-
nek és a tartalomnak megfelelő hang-
súlyt s nem utolsó sorban a kontaktus 
keresését a közönséggel.

Az értékelés nyomán a következő 
eredmények születtek:

1. évfolyam I. helyezett Szőllősi 
Petra(1. b osztály); II. helyezett Kovács 
Márk (1. a osztály); III. helyezett Benke 
Natália(1. a osztály) 

2. évfolyam I. helyezett Sárosi Panna 
(2. b osztály); II. helyezett Benő Kristóf 

(2. a  osztály); III. helyezett Markovits 
Milán (2. b osztály)

3. évfolyam I. helyezett Fazekas Bi-
anka (3. b osztály); II. helyezett Kovács 
Boglárka (3. a osztály); III. helyezett 
Dakó Dorina (3. a osztály)

4. évfolyam I. helyezett Ádám Eve-
lin (4. a osztály); II. helyezett Nagy 
Blanka Bianka (4. a osztály); III. helye-
zett Benő Dominik (4. b osztály)

Nagyné Sipos Valéria 
szervező

Tartalmas, színes gyermeknap

Május 14-én rendezték meg 
a Marcali Mikszáth Kálmán 
Utcai Általános Iskolában az 
alapműveleti matematikaver-
seny országos döntőjét. 

n Az országos döntőre a megyei ered-
mények alapján minden évfolyamból a 
legjobb helyezettek kaptak meghívást, 
a megyei fordulós eredményeik orszá-
gos összesítése után készült rangsor 
alapján.

Az országos döntőbe az egész ország-
ból csak 114 diák jutott el. A legtöbben 
Szabolcs (14), Pest (14), Somogy (13) és 
Hajdú-Bihar (11) megyékből érkeztek. 
Az AMV verseny célja a tanulók számo-
lási és kalkulációs képességének méré-
se és a tanulók tudásának összevetése. 

A mindennapi életben használt alap-
műveletekre épülnek a feladatok. Itt 
nemcsak a logikus gondolkodást mérik, 
hanem a mindennapi életben gyakori 
kalkulációs és számolóképességet is. 

Iskolánkból most először jutott be ta-
nuló az országos döntőbe,  Szabolcsi 
Dániel 6.a osztályos tanuló érte el ezt 
a sikert.

Nagy izgalommal készültünk az or-
szágos döntőre, és a hosszú utazásra, 
hisz Marcali az ország másik végén a 
Balaton mellett található. s Dani végül 
a 21. helyet szerezte meg.

Daninak az idei év igazán sok sikert 
hozott. 

2015/2016 tanévben elért 
eredményei:

Körzeti versenyek: 2. hely: informa-
tikaverseny

Megyei versenyek:
1. hely: Pangea matematikaverseny
2. hely: AMV-matematikaverseny

2. hely: Bendegúz-matematikaver-
seny

4. hely: Számvadász-matematika-
verseny

4. hely: RUT-IN-FO -informatikaver-
seny

10. hely: Zrinyi matematika verseny
Országos versenyek:
1 arany: Párkereső matematikaver-

seny
21. hely: AMV - matematikaverseny
Nemzetközi verseny:
63. hely: Bonifert Domonkos mate-

matika verseny
A versenyekre Szabóné Lukács Éva 

készítette fel.
Az eredményhez gratulálunk, és 

további sikert kívánunk a következő 
tanévhez!

Egész évben matematika
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10 Nyírteleki Újság Sport, események

Nyírteleki Szociális Szolgál-
tató Központ Idősek Ottho-
nában élő lakók hitéletéletük 
gyakorlását a római katolikus, 
görögkatolikus és református 
gyülekezet képviselői támo-
gatták a pünkösdi időszakban. 

n Ebben az időszakban nem csak a 
Szentlélek, az Atya  és a Fiú kölcsönös 
szeretetének kiáramlását ünnepeljük 
az idősekkel, hanem beszélgetünk 

azokról a pillanatokról, amikor egy-
máson segítünk szeretetünkkel vagy 
figyelmességünkkel. Nem tudhatjuk, 
mikor jön el az ember életében az az 
idő, amikor mi már nem tudunk má-
sokon segíteni, hanem nekünk lesz 
szükségünk más támogatására. 

Mindig tartsuk szem előtt azt is: 

azt tegyünk másokkal, amit mi is el-
várnánk másoktól.

Az otthon mentálhigiénikusa, 
Kovácsné Kovács Erika foglalkozá-
sainak tartásakor hangsúlyozottan 
kiemeli az ünnepek fontosságát az 
intézményünkben lakók számára, a 
dolgozóink az intézményt ünnepé-

lyessé tették virágokkal és az ünnep 
minden napján ünnepi menü került 
az asztalokra.

Köszönjük az egyházak képvi-
selőinek, hogy az egyházi ünnepek 
meghittségét szebbé, tartalmasabbá 
tették ellátottaink számára.

Pál Istvánné

Lassan végéhez érkezik a 
2015/2016 –os szezon és 
rengeteg élménnyel számol-
hatunk be a Nyírteleki Sport 
Egyesületnél. Utánpótlás 
foci, kosárlabda, felnőtt lab-
darúgás… ez mind-mind egy 
egyesület életében rengeteg 
élménnyel és munkával jár.

Utánpótlás foci
A Nyírteleki Sport Egyesület egy 
TAO -s pályázatnak köszönhetően 
bekapcsolódott az egyesületi Bozsik- 
programba. Négy korcsoportban (U7, 
U9, U11, U13) indíthattunk csapatot. 
A leigazolt gyerekek melegítőt, mezt, 
stoplis cipőt, táskát kaptak használatra 
a szezon idejére. Márciustól kezdődött 
a tornákon való részvétel, aminek a 
Tiszavasvári Sportpálya adott otthont. 
Az edzéseket Mózer Zsolt, Jenei Zoltán 
és Dankó Gergő vezették, az utazást 
Mokánszki Ágnes szervezte, irányí-
totta. A gyerekek sok tapasztalatot 
szereztek és számos élménnyel lettek 
gazdagabbak. A következő szezonban 
is folytatni szeretnénk a megkezdett 
munkát.

Dankó Gergő nevében is szeretnék 
köszönetet mondani a vezetőségnek, 
szülőknek, gyerekeknek, hogy velünk 
dolgozhatott és részt vehetett az egye-
sület életében. Szülőkkel és gyerekek-
kel való kommunikálás nem egyszerű, 
de megoldást mindig sikerült találni.

Felnőtt labdarúgás 
Nem állt meg az élet a felnőtteknél 
sem. Vasmegyer után Tiszatelekre uta-
zott a csapat, ahol a hazaiak felkészül-
ve várták a fiúkat így 3-1 vereséggel tér-
tek haza (gólszerző: Csernyik Tamás). 
Következő hazai meccsen a nyíregy-
házi fiatalokból álló Fiatal Gyémánto-
kat fogadták, akiket 7-0 győzelemmel 

tartottuk meg a 3 pontot (gólszerzők: 
Boldi Krisztián 2, Major Balázs 2, Mol-
nár Tamás, Valkó József, Soós Viktor).  
Tiszadob vendégségét nem felejti el az 
ember, főleg azok, akik jelen voltak a 
bajnokcsapat mérkőzésén. 

Zenével fogadták a 2. helyet foglaló 

nyírteleki egyesületet. 2-0 verességgel 
tiszadobi csapat hatalmas bajnokava-
tással bulizott sok sikert kívánva, amit 
viszonzott a csapat. 

Nem búsultak a fiúk, emelt fővel itt-
hon fogadták Tiszabercelt, akiket 2-0 
győzelmet aratva  3 pontot szereztek. 

(Gólszerző: Csernyik Tamás, Kőrösi 
Attila (öngól).

A szezon utolsó mérkőzésén Tisza-
eszlár ellen játszott a csapat, akik ellen 
2-2-es eredményt értek el. Gólszerző 
Boldi Krisztián, Komor Szilárd.

Mokánszki Ágnes

Izgalmakkal és munkával 
teli három hónap

Pünkösd az Idősek Otthonában

n 2016. május 13-án könyvtárlátogatáson vett részt 
a Városi Könyvtárban a Nyírteleki Szociális Szol-
gáltató Központ Idősek Nappali Ellátása (Idősek 
Klubja) ellátottai és az ellátás gondozónője, Dankó 
Mihályné. Kiss László könyvtáros röviden beszá-
molt a könyvtár életéről az olvasószobában, majd 
bemutatta a helyiségeket, a kikölcsönözhető köny-
vek állományát.

A számítógépek használatáról is tartott egy rö-
vid ismertetőt. Ellátottjaink több kérdést intéztek 
a könyvtároshoz, aki szívesen válaszolt a kérdé-
seikre, illetve megmutatta, hogy hol találhatók a 
kereset könyvek kölcsönzéskor. Nagyon kellemes 
délelőttöt töltöttünk el a könyvtárban, főleg a kézi-
munkázással, horgolással, kreatív tevékenységek-
kel foglalkozó könyvek érdekelték ellátottainkat. 

Pál Istvánné 
intézményvezető

n A Guzsalyas Néptánc 
és Hagyományőrző 
Egyesület május 21-én 
tartotta a gyereknapot. 
Most nem a tánctól ha-
nem a focitól fáradtak el 
a gyerekek. A program 
focival kezdődött majd 
pókfocival folytatódott 
az Iskola utcai műfüves 
pályán. A közel 2 órán 
keresztül tartó aktív 
mozgás után a több mint 
30 gyerek és felnőtt az 
egyesület székhelyén, 
a Szent István utca 284. 
szám alatt folytatta a szombat délutánt. A fel-
nőttek szalonnát sütöttek, a gyerekek tollas-
labdáztak és trambulinoztak. Akik elfáradtak 
azok pedig  leheveredtek a fűbe és hallgatták 

a madárcsicsergést. 
Természetesen a gye-
rekek a fagylaltnak 
örültek a legjobban 
(amit az Édes Élet Kéz-
műves Fagyizó ked-
vezményes áron adott 
az egyesületnek), és 
amiből mindenkinek 
bőven jutott.

Ízelítőül néhány kép, 
de még több látható az 
egyesület Facebook 
oldalán: https://www.
facebook.com/Guzsa-
lyasNeptancEgyesulet

A táncolni vágyókat továbbra is várjuk a pró-
báinkon az Iskola u. 2.sz. alatt a tornateremben 
minden szerdán 17:30-tól!

Bondar Tibor 

Meglátogattuk  
a könyvtárat

A focitól fáradtak el a gyerekek
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Igyekszem a legrövidebben 
összefoglalni az elmúlt 
negyven év eseményeit a 
születésüktől, hiszen kisebb-
nagyobb  mértékben a szülő- 
anyjuk voltam és bármennyire 
mellőznek, ezt a csodálatos, 
felemelő érzést senki nem 
tudja elvenni.

n Rólam csak annyit, hogy tizen-
nyolc éves koromban, érettségi után 
ért egy polytrauma, melyben az agy-
koponyámon kívül mindenem tört.
Akkor ismertem meg Dr. Illyés Zsig-
mond főorvos urat, aki szinte mozai-
kokból összerakott.

Felépülésem után édesanyámtól, 
aki ápolónő volt a kórházban az ak-
kori személyzeti vezető megkérdez-
te, hogy nem jó lenne-e a lányodnak 
idejönni kórházba segédgyógytor-
násznak, hiszen a saját bőrén már 
annyi mindent megtapasztalt.

Kicsit megijedtem
Akkor épült még a régi Reumatológiai 
Osztály negyven ággyal és akkor fúr-
tak  le az osztály mellett, és találtak 
is termál vizet , amit minden reggel  
korán hideg vízzel kellett lehűteni, 

hogy mire e betegek beérnek – vizit 
stb. után kellemes legyen, akár tor-
nához, akár súlyfürdőhöz, akár csak 
fürdőzéshez. 

Másfél év után – mivel akkor két-
évente indult – felvettek a gyógytor-
nászképzőbe. Végzés után vissza-
kerültem a reumatológiára. Férjhez 
menésem és az első gyermekem meg-
születése után Mosdósra költöztünk 
egy Gyermektüdőgyógyintézetbe. 
Visszatérésem után Zsiga bácsi 
megkérdezte, hogy eljössz hozzám 
lányom gyógytornásznak? Nála bár-
mit elvállam volna,de mikor kide-
rült, hogy amputált betegekkel  kell 
foglalkoznom, kicsit megijedtem, 
hiszen a főiskolán  1-2 órát töltöttünk 
ezzel a témával.

Nem volt könnyű
Kezdtünk két, három esetleg négy ágy-
gyal a friss amputáltak részére, akikkel 
szinte egész nap lehetett foglalkozni, 
míg párhuzamosan néhány ambuláns 
beteg is bejárhatott.

A bent fekvő friss amputáltakat, 
amint a seb engedte, igyekeztem mi-
nél előbb a fáslizás technikájának 
megtanítására, ennek okára, és egy 
kicsit elkezdeni beszélni a jövőről, a 
lehetséges változtatásokról.

Nem könnyű ez a téma, sokszor 
végtelenül szomorú és kilátástalan 
élet vetül eléjük. Képzeljék csak 15 
évesen a vonatból kiesve egyik lábat 
térd alatt, másikat combtőből elve-
szíteni.

Vagy olyan orvosi egyetemista 20 
éves fiatal agilis nő futott a vonat után, 
hogy még elérje az utolsó kocsit. A ko-
csi elment a kislány ott maradt két láb 
nélkül. Volt olyan május hónap, hogy 
négy 15-20 év közötti fiatal veszítette 
el végtagját, pl. motorbaleset követ-
keztében, illetve jobb karját veszítette 
el egy fiatalember.

A team tagjainak is meg kellett 
tanulni együtt dolgozni a beteg ér-
dekében, meg kellett tanulni a reha-
bilitációs célokat, és a módszereket, 
technikákat.”

Kajatiné Pilló Magdolna

Tisztelt Olvasó! A számítógépemben 
van még az az anyag, amiben Kajatiné 
Pilló Magdolna a szakmai életútját írta 

le. Engem kért meg a szerkesztésére. A 
teljes anyagot később könyv alakban is 
megjelentették.

Harcolt a betegséggel
Ilyen volt Magdika. A szakma iránti 
alázat, a betegek testi- lelki gyógyítója, 
segítője. Nem egyszer látva betege el-
esettségét, saját kocsiján vitte őket bevá-
sárolni és ügyeit intézni Gyulatanyáról, 
Ferenctanyáról. Emberségből. Barátság-
ból. Sajnálatból.

Pedig Ő sem volt egészséges. Egész 
életében harcolt a betegséggel, de amint 
tehette, kocsiba ült és ment kezelni a 
betegeit, hogy minél hamarabb lábra 
állhassanak.

Arra is volt ereje, hogy amikor hosz-
szabb kórházi kezelésre kellett mennie, 
magnószalagra mondta a csoportos 
gyógytorna gyakorlatait, hogy ne esse-
nek vissza védencei a gyógyulásban.

Nyírteleken számtalan család hálás 
Magdikának a gyermeke vagy család-
tagja mozgásszervi vagy baleset okozta 
egyéb betegség gyógytornával való gyó-
gyításáért.

„Az angyalok vigyázzanak rád!” 
Ezek volt Magdika utolsó szavai halá-
la napján, amikor látogatásom végén 
búcsúztam tőle a kórházban. Én is így 
búcsúzom. Az angyalok vigyázzanak 
rád!

Venczelné Bartha Ildikó

Magdikára emlékezve
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Beköszöntött az első nyári 
hónap a június, és ezzel újabb 
megoldandó feladatok az 
állattartóknak. Az elmúlt idő-
szakban egyre gyakoribbak 
a szokatlanul meleg napok, 
sorra dőlnek meg a hőmér-
sékleti rekordok.

n A meleg, a napsugárzás nem kö-
zömbös háziállatainkra. Különösen 
így van ez azoknál az állatoknál, 
amelyek nem tudnak verejtékezni. 
Leginkább a ló izzad meg és az elpá-
rolgó izzadsággal jelentős hőt képes 
leadni. A kutya, a macska, a sertés, 
a szarvasmarha, a juh nem rendel-
kezik nagyszámú verejtékmiriggyel, 
ők a lihegés során párologtatnak 
el folyadékot, amivel csökkenteni 
tudják testhőmérsékletüket. Ennek 
hátránya, különösen kutyán, hogy 
a fokozott légcsere, a kilihegett 
széndioxid miatt a vér lúgossá válik, 
amit egy bizonyos szintig a szerve-
zet kiegyenlít, de a kapacitásának 
van határa és ennek a kapacitásnak 
a kimerülése komoly következmé-
nyekkel jár. 

Az állatok viselkedésükkel pró-
bálnak védekezni, árnyékos hűvös 
helyet keresnek, a juhfalka egyedei 
összedugják a fejüket így adnak 
egymásnak árnyékot, a sertés bele-
fekszik a pocsolyába stb. 

Különösen veszélyes
Ha a kutyánk az udvaron nagy göd-
röket ás, biztosan melege van, és 
mint mi a pincében, abban próbál 
hűsölni. Különösen veszélyeztettek 

az északi, hosszúszőrű kutyafajták. 
A haszonállatok teljesítménye romlik, 
esik a tejtermelés, nem vemhesül a 
koca, nem hízik a hízó.

A fejet, a koponyát ért közvetlen 
napsugárzás kitágítja a vérereket, bő-
vérűséget, keringési elégtelenséget 
okoz az agyvelőben, akár a testhő-
mérséklet emelkedése nélkül is. Ez a 
napszúrás, ami aztán folytatódhat hő-
gutába, hőtorlódásba, ha tovább tart 
a hőhatás. Ekkor a testhőmérséklet 

megemelkedik 41-41,5 Celsius fokra, 
ami tovább fokozódhat és 42,5-43,0 
Celsius foknál már elhullás követke-
zik. Az agyödéma, az agyvelő vízkórja 
miatt túlnyomás alakul ki, és végül 
leáll az agyvelő működése.

Különösen veszélyes lehet a párás, 
folyamatos meleg. A lezárt autóban 
hagyott kutya, az árnyék nélküli ken-
nel, a tűző napon végzett folyamatos 
munka, mozgatás, mind-mind veszé-
lyes lehet, amit tovább súlyosbít az 
ivóvíz hiánya. Az állat folyamatosan, 
erősen liheg, bágyadt, elesett, elfek-
szik és végül eszméletét veszti. 

Ilyenkor a gazda legfontosabb fel-
adata a fej, a test hűtése vízzel, fo-
lyamatos, hosszan tartó locsolással, 
árnyékos, hűvös helyen tartás. Az ál-
latorvosi kezelés sokszor nélkülözhe-
tetlen. Az emberre a hőhatás ugyan-
ilyen hatással van, de mi tudunk saját 
magunk javítani a helyzetünkön, ál-
lataink azonban jobban kiszolgálta-
tottak a gazdának. Alakítsuk úgy a 
tartáskörülményeket, hogy a nagy 
meleg miatti vészhelyzetek elkerül-
hetők legyenek. 

Dr. Hortobágyi Béla

Házállataink 
és a nyári meleg

Dr.  
Hortobágyi 
Béla  
rovata Állategészségügy

„Tisztelt Olvasó! Abban a jó érzésben írtam ezt az olvasmányt, hogy bol-
dog szülője lehettem a Mozgássérültek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Egyesületének, amikor még csak szinte álomszerű gondolat volt. Boldog 
vagyok, hogy rááldozhattam az életem nagy részét. Hálás vagyok annak 
is, hogy a fiatalkori balesetem hozzásegített, hogy dr. Illyés Zsigmondot 
megismerhettem, és bízott bennem, mert ha mindez nem történik az 
egyesület nem jött volna létre. Még azért is hálás vagyok, hogy a gyereke-
im annyi tiszteletre méltó emberséget tanúsítottak ezért az eseményért. 
Köszönöm a sorsnak!
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Az Országos Kéktúra Magyar-
ország északi tájain végigha-
ladó, jelenleg az Írott-kőtől 
Hollóházáig tartó folyamatos, 
jelzett turistaút. Hossza: 1128 
km. A Kéktúra egész Európában 
az első hosszú távú turistaút. 
Ennek teljesítését a Magyar 
Természetjáró Szövetség jel-
vénnyel ismeri el. 

n A túra célja a Kéktúra füzetben olvas-
ható írás szerint: „hogy a résztvevők az 
útvonal végigjárásával rendszeres sport-
tevékenységet folytassanak, egyúttal 
képet alkossanak hazánk életéről, fejlő-
déséről, természeti szépségeiről, megis-
merve történelmünk föld-és vízrajzát, 
az évszázadok alkotásait.” Ebbe a füzet-
be a távok megtétele után a túrázók iga-
zolásként bélyegző lenyomatokat gyűjt-
hetnek a teljesített szakaszokról.

Ez után a kis ismertető után bemu-
tatkozik az Országos Kéktúra lelkes 
követője, a fent említett Kéktúra fü-
zet büszke tulajdonosa. Ő Tóth Imre, 
településünk nyomdásza. Megosztja 
velünk érzéseit, gondolatait. Szükség-
telen bemutatnom, a munkája nyo-
mán-valószínű minden lakos ismeri.

– Hogyan indultál el ezen az úton, 
miért csatlakoztál ehhez a mozga-
lomhoz?

– A természet szeretete, a barátom 
hívó szava, egy éve terelt engem a Kék-
túra útvonalára. Hollóházától indul-
tunk, most értük el Putnokot. Mára, kö-
zel 200 km tudhatunk magunk mögött. 

– Milyen élményekkel térsz haza 
egy-egy ilyen nap végén?

– Mindig rácsodálkozom egy-egy 
újdonságra. A túra egyben felfedező 
körút! A lenyűgöző természet csodálata 
mellett, feltétlenül szeretném megem-
líteni egyéb élményeimet:

– a Gömörszőlősi Tájházakat, a sza-
badtéri mezőgazdasági kiállítást,

– Derenk romközséget, 1943-ban ki-
telepítették a falu lakóit, lerombolták a 
házakat, vadászterületet alakítottak ki 
a helyén.

– a Szádvári várromot, vagy a XII-XII. 
Században épült Rakacaszend reformá-
tus templomát. 

De ide venném az ismertebb Boldog-
kői várat, a Regéci vár és a Füzéri vár 
szépen felújított épületét is.

Lenyűgöző a Nagy-Milic tetejéről 
elénk táruló látvány. Magyarország 31. 
legnagyobb hegye 895 m. A csúcsot jel-
ző kőoszlop pár méterre a határtól már 
szolvák oldalra esik. 

– Van-e konkrét célod?

– Igen. Komoly célom van, és elszánt 
vagyok. Az országban most adták át az 
500. túrajelvényt Pásztón. Ennek a hír-
nek a hallatán nagy lelkesedéssel foly-
tatom utamat. Feltétlenül végigjárom 
az Országos Kéktúra útvonalát, és az 
igazoló füzetembe az ellenőrző ponto-

kon megszerzem a bélyegzőket: Termé-
szetesen valamennyi távot teljesítve, 
hogy ezzel én is birtokosa lehessek a 
Kéktúra jelvénynek, és jogosult legyek 
a viselésére.

– Érzel-e pozitív változást az éle-
tedben, amióta gyakorolod ezt a 
„sportot”?

– Már az első utam végén észrevet-
tem a mozgás öröme mellett az egész-
ségemre gyakorolt jótékony hatását. 

A munkám miatt gyakran hajlongok, 
kényszertartásban kell görnyednem. A 
7-8 kg-os hátizsákom már a kezdetek-
ben is egyenes tartásra kényszerített. 
Akkoriban a háziorvosom észrevette, 
hogy magasabb a vércukrom. Hangsú-
lyozta, hogy a diéta és a gyógyszerek 
mellett a mozgás a legtermészetesebb 
gyógymód. Biztosan állíthatom, egy-
egy 25-30 km-es táv után a vércukrom 
csökken, vérnyomásom, pulzusom 
egészséges tartományban van. Az 
izomzatom átépült, egész szerveze-

temben erősebbnek, 
könnyebbnek érzem 
magam. 

– Örömmel hallom 
ezeket a tapasztala-
tokat. Van-e valami 
üzeneted az Olvasók-
nak?

– A fenséges termé-
szet, a tiszta levegő, a 
napfény, a kék égbolt, 
a testmozgás okozta 
öröm érzése, gyakran 
hiányérzetet kelt ben-

nem. Mindenkinek azt kívánom, ismerje 
meg ezt a kellemes „függőségérzést”.

– Ez a szép példa követendő. 
– A kedves szavak hallatán csupán 

biztatni tudom Kedves Olvasóimat: 
„Kalandra fel!

Dr. Takács Anikó

Kalandozások az Országos Kéktúra nyomán
Dr. 
Takács 
Anikó 
rovata Éljünk egészségesen!

A Filadelfia Evangéli-
kus Egyházközség idei 
gyülekezeti hétvégéjét a 
Tiszáninneni Református 
Egyházkerület Mécses 
Továbbképző és Szabadidő 
Központjában rendezte meg. 

n Százkét fő kere-
kedett fel május 
20-án pénteken, 
hogy vasárnap dé-
lig együtt legyenek 
közösségben Isten-
nel és egymással. 
A gyülekezet hon-
lapján néhány kép található az alábbi 
címen: http://filadelfia.lutheran.hu/
kepek/16malyi/16malyi.htm

Az előadások áhítatok napjaink 
keresztyén kihívásairól szóltak, és 
keresték a válaszokat azokra a kér- désekre, amelyek már régóta for-

málódnak, fogalmazódnak társadal-
munkban, és kisebb közösségekben 
is. Monty Taylor, Bozorády András és 
Fintor Tamás szolgálata által vezet-
hette az Úr a gondolatainkat.

Hétvégénk az elcsendesedés mel-
lett aktív kikapcsolódást is nyújtott 
a Mályi-tó adta lehetőségek kihasz-
nálásával.

Rádióközvetítés
A Kossuth Rádió istentiszteletet köz-
vetít a Filadelfia Evangélikus Egy-
házközség templomából Nyírtelekről 
2016.06.19. 10.00 órától. Szeretettel 
várunk mindenkit az alkalomra. A rá-
dió műszaki személyzetének kérése, 
hogy a kezdésre mindenki foglalja el 
a helyét, hogy az élő adást ne zavarja.

Györfi Mihály

Gyülekezeti hétvége Mályiban
Egyházi hírek

n A Magyarországi Jehova Tanúi 
nyilvános előadásainak program-
ja:

Június 12.: 
Szolgáljuk Jehovát örömteli 
szívvel.
Június 19.: 
Dönts már most az isteni uralom 
mellett!
Június 26.: 
Ki alkalmas az emberiség feletti 
uralkodásra?
Július 3.: 
Amit a közeli jövő tartogat.

Minden előadás 10. órakor kez-
dődik Jehova Tanúi királyság-ter-
mében.

2016. július 8-10-ig kongresz-
szust tartunk Debrecenben, a FŐ-
NIX csarnokban.

A programok 9.20-tól 16.50 órá-
ig tartanak. Fő témája: MARADJ 
HŰSÉGES JEHOVÁHOZ!

Az előadásokban és filmvetíté-
sekben Jézus, Jób és Ezékiás király 
példája kerül bemutatásra.

Valamennyi program ingyenes. 
Minden kedves érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Jehova tanúi hírszolgálat
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Joginfó

Az eddigiektől eltérően 
mindennapi életben előfor-
duló jogeseteken keresztül 
igyekszem a vonatkozó 
jogszabályok lényegét meg-
ismertetni.  

n Esztergályos munkakörbe vé-
geztem munkát a munkáltatónál. 
Munkaidő után barátaimmal sza-
lonnát sütöttünk, s közben elfo-
gyasztottam fél deciliter pálinkát 
illetve néhány üveg sört. Másnap 
munkakezdéskor kipihentnek 
éreztem magamat, nem éreztem a 
megelőző napi alkoholfogyasztás-
ból eredően semmilyen alkoholos 
befolyásoltságot. 

Reggel munkakezdés előtt az 
üzemvezetőm alkoholszondás 
vizsgálat elvégzésére kötelezett. 
Az alkoholszondás vizsgálat szer-
vezetemben 0,2 ezrelék véralko-
holt mutatott ki. Az üzemvezetőm 
nem engedett munkába állni, azt a 
tájékoztatást adta, hogy álláspont-
ja szerint nem vagyok munkára ké-
pes állapotban, ha úgy gondolom, 
menjek el a háziorvoshoz és kérjek 
véralkohol-vizsgálatot. 

Elmentem a háziorvosomhoz, 
aki továbbküldött a szakrendelő-
be, a szakrendelőben mire sorra 
kerültem, már dél volt, azonban 
itt sem végezték el a véralkohol 
vizsgálatot arra hivatkozva, hogy 
nem vittem magammal a vérminta 
vételéhez megfelelő vérvételi egy-
ségdobozt. 

Másnap munkára jelentkeztem 
munkahelyemen, munkahelyi 
vezetőm közölte velem, hogy a 
munkáltató kiadja a részemre ará-
nyosan járó, még ki nem vett 16 
nap szabadságomat. A szabadság 
lejártát követően a művezető mun-
kaviszonyomat azonnali hatállyal 
megszüntette arra hivatkozással, 
hogy az alkoholszondás vizsgálat 
véralkoholt mutatott ki szerveze-
temben, nem munkára képes ál-
lapotban jelentem meg munkahe-
lyemen munkavégzés céljából.

Jogszerűen járt-e el a munkál-
tató, illetve milyen esélyeim van-
nak a bíróságon munkáltatómmal 
szemben?

A munkavállaló köteles mun-
kaideje alatt – munkavégzés céljá-
ból munkára képes állapotban – a 
munkálattó rendelkezésére állni. 

A munkáltatónak kötelessége 
az egészséges és biztonságos mun-
kavégzés feltételének biztosítása. 
A munkáltató e kötelezettségénél 
fogva nemcsak jogosult, hanem 
köteles meggyőződni arról, hogy 
a munkavállalók megtartják-e a 
rájuk vonatkozó rendelkezéseket, 
munkavégzésre alkalmas állapot-
ban vannak-e munkavégzés alatt. 

Az azonnali hatályú felmondás 
ellen 30 napon belül lehet kere-
setet indítani a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságnál. Az azon-
nali hatályú felmondásban leírt 
indokolás valóságtartalmát és az 
okszerűséget a munkáltatónak kell 
bizonyítania a munkaügyi perben.

A kémiai 
alkoholszon-
dás vizs-
g á l a t o k n á l 
az alkohol 
redukáló tu-
lajdonságát 
h a s z n á l j á k 
fel, azt, hogy 
m e g f e l e l ő 
kémiai anya-
got színes 
t e r m é k k é 
redukál. Az alkoholszondás vizs-
gálat azonban számos hibalehe-
tőséget hordoz. Az alkoholszon-
dával elvégzett vizsgálat során a 
szervezetben lévő etilalkohol az 
alkoholszondában színváltozást 
eredményez. A színváltozás külö-
nösen mesterséges fényben, nehe-
zen értékelhető.

Étkezés után, vagy dohányzást 
követően rövid időn belül végzett 
vizsgálat álpozitív eredmény ad-
hat, nyálrészecskék bekerülése a 
vizsgálócsőbe álpozitív eredményt 
ad. Ennek megfelelően a kémiai 
alkoholszondás vizsgálatot a gya-
korlatban csak szűrővizsgálatra 
használják, de az alkoholszondás 
vizsgálat pozitív eredménye két-
séget kizáróan a gyakorlatban nem 
bizonyítja a megelőző alkoholfo-
gyasztást. 

Az alkoholos befolyásoltság 
megállapításánál célszerű figye-
lembe venni, hogy alkoholszondás 
vizsgálatnál a gyakorlatban a 0,2 
ezrelékes véralkoholszint esetén 
az alkoholfogyasztás kétséget kizá-
róan egyébként sem bizonyítható. 

Figyelemmel arra a körülmény-
re, hogy a munkáltató nem kérte, 
hogy a munkavállaló vesse alá 
magát véralkohol vizsgálatnak, 
kétséges, hogy a munkáltató a pe-
res eljárás során tudja bizonyítani, 
hogy az alkoholszondás vizsgálat 
időtartama alatt a munkavállaló 
munkára képtelen állapotban je-
lent meg. 

A munkára képtelen állapotra 
való hivatkozással a munkáltató 
az ennek alapjául szolgáló okról 
való tudomásszerzéstől számított 
15 napon belül gyakorolhatja. A 
munkáltató ezen határidőt túl-
lépve gyakorolta azonnali hatályú 
felmondás gyakorlásának jogát. 
Önmagában már ezért is jogellenes 
volt a munkáltató eljárása.

Mindennek megfelelően fenti 
ügyben komoly esélye van a mun-
kavállalónak arra, hogy a munka-
ügyi bíróság javára döntsön. 

Dr. Vaskó László
ügyvéd

Mindennapi jogesetek

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

Táj-kertLacó
kertész
rovata

n Kedves kertbarátok! Több alka-
lommal is írtam már a különböző 
növényfajok pontos beazonosítha-
tóságáról, a szakszerű növénynév 
használatról, és a „köznyelvből” ere-
dő gyakori tévedésekről, „keveredé-
sekről” is. Az e havi rovatban szintén 
egy ilyen témakört érintenék. Két 
nagytermetű, pozsgás növényről 
lesz szó. Mindkettő hasznosítható, 
mindkettő dekoratív, talán mind-
kettő ismerős is lehet. Sokan mégis 
összekeverik őket… 

Az agavé (Agave), valamint az 
aloé (Aloe) is a spárgavirágúak rend-
jébe tartozó növény, ez a rokonsági 
kapcsolat az oka a „némi nemű” 
hasonlóságnak. Mindkét nemzet-
ség rendkívül sok fajjal rendelkezik 
a legkülönbözőbb formavilágban, 
melyek többsége hazánkban nem 
is ismert. Ezúttal elsősorban csak a 
két legismertebb fajjal ismertetném 
meg olvasóimat. Az orvosi aloéval 
(Aloe vera), és a közönséges agavéval 
(Agaveamericana).

Aloe vera
Az aloé nemzettség élőhelye Afrika 
melegebb, száraz éghajlatú vidékei, 
a Földközi-tengertől egészen Dél-Af-
rikáig. A manapság oly nagy népsze-
rűségnek örvendő, a halhatatlanság 
növényének is nevezett aloé verát 
sokan „varázsszernek” tartják, és 
rendkívüli gyógyhatásokat tulajdo-
nítanak neki. Ennek köszönhetően 
számos kereskedelmi forgalomban 
lévő terméken (legyen az krém, 
spray, ital vagy akár tusfürdő) olvas-
ható a neve. 

Egy biztos: a korosabb egyedek 
leveleinek belső részét alkotó sűrű, 
kocsonyás nedvet nyugodtan hasz-
nálhatjuk kisebb bőrproblémák 
esetén (a fiatal, pár éves növények 
állítólag még csak méreganyagokat 
termelnek…), egyéb jótékony hatá-
sait azonban már nem az én tisztem 
megítélni. Az orvosi aloé húsos, 
pozsgás, lándzsa alakú levelei akár 
fél méteresre is megnőhetnek, így 
a mi éghajlatunkon is nevelhetünk 
méteresnél is nagyobb példányokat. 
Ehhez azonban sajnos teleltetnünk 
kell, mert ugyan évelő növényről 
van szó, nem télálló, már a legkisebb 
fagyokat is megérzi. 

Az aloé minden évben hozhat vi-
rágot, melyek a levelektől körbevéve 

nyílnak, akár méteres virágszárakon. 
Virágai sárga fürtökben pompáznak. 
Szaporítását bármelyik nyírtele-
ki kertbarát könnyen elvégezheti, 
ugyanis számos sarjat hoz, amit 
egyszerűen le kell választanunk, és 
elültetnünk. Rendkívül igénytelen 
növény, tűző napon, a legmelegebb 
hónapokban sem igényel sok ön-
tözést, és a talajban sem válogat. A 
teleltetés megkönnyítése érdekében 
érdemes dézsában nevelni. És hogy 
valami rosszat is írjak róla: szúrós!

Agaveamericana
Az agavék Amerikában honosak, 
Dél-Amerikától Észak-Amerika déli 
részéig; a legtöbb faj Mexikóban, 
illetve az USA-ban él. Dísz-, illetve 
haszonnövénynek valamennyi kon-
tinensre áthozták a trópusi, szubt-
rópusi és mérsékelt meleg régiókba, 
ahol aztán több faja is kivadult.Mexi-
kó őslakói egyes források szerint már 
9000 éve termesztették. 

Az agavé, akár csak az aloé, 
nem csak szép dísznövény, de 
egyben haszonnövény is, csak 
kicsit másképp… A kék agávé 
(Agavetequilana) cefréjéből párol-
ják a tequilát, a közönséges agavé-
ból pedig a felénk kevésbé elterjedt 
mezcalt. A közönséges agavé, az 
aloéhoz hasonlóan, szintén évelő, 
és bár kisebb fagyokat még átvé-
szel, ő is teleltetést igényel. Mére-
teit tekintve jóval nagyobb lehet 
rokonánál, nem ritkák a több méter 
átmérőjű egyedek sem (Nyírteleken 
a Tokaji út mentén, az Autopress 
Kft. telephelyén csodálhatjuk meg 
talán a legnagyobb példányokat). 

A közönséges agavé életében csak 
egyszer hoz virágot. Ez a virágzás 
egyben a növény végét is jelenti, hi-
szen magérés után az agavé elpusz-
tul. Ettől azonban kertbarátaimnak 
azért nem annyira kell tartania, 
hiszen csak az idős, nagyméretű 
növények kezdenek virágozni, ami 
hazai körülmények között igen ritka 
(ha mégis megtörténne, és a virágzás 
csodája helyett szeretett agavénkat 
választanánk, egyszerűen vágjuk ki 
a virágkezdeményt, így növényünk 
tovább élheti világát…). 

Az agavé még az aloénál is keve-
sebb törődést igényel, így kezdő ker-
tészeknek vagy kevésbé ráérő olvasó-
imnak is nyugodtan tudom ajánlani. 
Egyetlen negatívum: mozgatásához 
védőruha ajánlatos, ugyanis még az 
aloénál is szúrósabb…

Ifj. Magyar László

Agavé vagy Aloé…
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Közérdekű telefonszámok

nyírteleki általános iskola 
– székhely: iskola u. 2. 42/525-033 
– telephely: petőfi u. 42. 42/210-007 
intézményvezető: 42/525-029
városi könyvtár  210-698
kastélykert óvoda  
– petőfi u. 42.  210-022 
– iskola u. 2.  210-030
belegrád 15.  730-920
nyírségvíz  523-600
nyír-tel-szol nonprofit kft.  210-786
szennyvíz-szállítás  20/3675-726
őrangyal gyógyszertár  210-071
fogorvosi rendelő (iskola u. 9.) 
 70/530-1135

védőnői szolgálat  30/5950-887
posta  210-091
polgármesteri Hivatal  210-500
polgárőrség: 
tódik gábor 06-20/620-5047 
dorogi zsolt 06-20/620-5091
rakamaz és vidéke tak.szöv.  210-026
nyírteleki szociális szolgáltató köz-
pont (puskin u. 2-4.)  210-798, 525-002
térségi Hulladék- 
gazdálkodási kft.  314-976
fogyatékos személyek nappali  
intézménye és támogató szolgálata 
székhelye: nyírtelek, puskin u. 43/b.  
 42/210-076

IMPRESSZUM l Nyírteleki Újság, a Nyírtelek Város Önkormányzata által alapított 
kulturális és közéleti havi lap. Felelős kiadó: NyíR-TEL-SZoL Nonprofit Kft. Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: Kovács László. A levelezési cím: 4461 Nyírtelek 
Iskola u. 2. Tel.: 42/210-786. Az olvasói észrevételeket várjuk a nyirtelekiujsag@gmail.
com e-mail címen is. Tördelés: Szentpáli Szabolcs. Nyomda: Tóth Imre.

Orvosi ügyelet

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

Orvosi ügyelet

A felnőtt orvosi ügyelet folyamatosan, a hét minden napján, a nap 24 órá-
jában rendelkezésre áll.

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

Az orvosi ügyelethez a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható 
panaszokkal forduljanak!

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

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

A Közösségi Ház heti rendje (Állandó foglalkozások)
Klubterem 

Kedd:  8.00-12.00 Falugazdász ügyfélfogadás 
  Buzai Csaba +36-30-457-4621
 16.30-18.30 Minden második kedden    
  Rákbetegek klubja Infó: 42/210-737
Szerda: 18.00-19.30 Néptánc oktatás (Guzsalyas Néptánc  
  és Hagyományőrző Kulturális Egyesület) 
Számítástechnika terem

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

Állatorvosi helyettesítés Nyíregyháza térségében

Véradás

Június 11-12.  dr. nagy istván 30/324-2995; 42/406-060
Június 18-19.  dr. gubicz pál  30/955-3463; 42/424-066
Június 25-26.  dr. Hortobágyi béla 30/206-7121

A Magyar Vöröskereszt tájékoztatása szerint július 6-án 12 órától 
16.30-ig véradást tartanak a Közösségi Házban. 

A FINTOR ÉS TÁRSA KFT. 
húsboltjai Nyírteleken:

FINCSI HÚSBOLT (Szent I. u. 6.) 

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

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

Ahonnan a legjobb húst haza tudja vinni, az a húsbolt 

KIRÁLYTELEK HÚSBOLT
„Királyi falatok a királytelekieknek”

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

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

Nyári AKCIÓ!
2016. június 17 és 24-e között

Füstölt kolbász  1250 Ft/kg
Májas hurka  900 Ft/kg
Véres hurka  900 Ft/kg
Disznósajt  1200 Ft/kg

TOTÓ, LOTTÓ, KENÓ
TIPPMIX, SORSJEGYEK

Nyírtelek, Iskola u. 2.
További szolgálatatásaink:

� Telefon egyenlegfeltöltés
� Autóbuszbérlet
� Helyközi kiemelt kedvezményű 

havi tanulói bérlet
� Helyközi 30 napos kiemelt 

kedvezményű tanulói bérlet
� Helyközi havi, – 30 napos – 

félhavi dolgozói bérlet
Későbbiekben bővítjük kínálatunkat helyi bérlet 

illetve helyi menetjegyek árusításával is.

Nyírtelek, Iskola u. 2.
További szolgálatatásaink:További szolgálatatásaink:

� Telefon egyenlegfeltöltés
� Autóbuszbérlet
� Helyközi kiemelt kedvezményű

havi tanulói bérlet
� Helyközi 30 napos kiemelt

kedvezményű tanulói bérlet
� Helyközi havi, – 30 napos – 

félhavi dolgozói bérlet
Későbbiekben bővítjük kínálatunkat helyi bérlet 

illetve helyi menetjegyek árusításával is.

TOTÓ, LOTTÓ, KENÓ
TIPPMIX, SORSJEGYEK



 

Nyírtelek Város Önkormány-
zata és a Nyírségi Életút Egye-
sület május 7-én C kategóriás 
fogathajtó versenyt rendezett 
a Petőfi utcai sportpályán. 

n A rendezvény fővédnöke Dr. Vinnai 
Győző nyitó beszédét követően kezdő-
dött a verseny. Az egyes fogat-, kettes 
fogat- és póni fogathajtók 2 fordulóban 
mérték össze tudásukat, valamint a 
szabadlovasok versenyére is sor került. 
Az egyes fogat kivételével (ahol az első 
ötöt) pontversenyben az első hat helye-
zett részesült díjazásban. 

Sokan támogatták
Az időjárás kedvezett, a ki-
csiket ugrálóvár és körhinta 
szórakoztatta, de kirakodó-
vásár és pacalfőző verseny 
is gazdagította a programot. 
(Ez utóbbit a Karaván Presz-
szó csapata nyerte meg.) A 
tombolasorsoláson értékes 
nyeremények voltak, fődíjként egy 
póniló talált gazdára. A rendezvény 
zárásaként sor került a „kisállatfogó” 
versenyre, ahol a legügyesebbek egy 
kismalacot és egy kecskegidát vihettek 
haza.

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
rendezvény sikeréhez való hozzájá-
rulását főtámogatónknak a Szabolcs 

Takarékszövetkezetnek és a Nyírségi 
Életút Egyesületetnek és alábbi támo-
gatóinknak: 

Dr. Vinnai Győző ország-
gyűlési képviselő, Béla István, 
Berecz Attila, Berecz Attiláné, 
Bertliné Juhász Eszter, Bör-
tönmúzeum Sátoraljaújhely, 
Császár Csaba, Dóka At-
tila, Dókáné Szlovenszki 
Dorina, Dr. Kerényi Attila, Dr. 
Szlovenszki Adrienn, Dr. Ta-
kács Anikó, Édes Élet Fagyizó, 
Ésik Attila, Fintor Gábor ön-

kormányzati képviselő, Garden Cafe, 
Gere József, Hanuszik Ágnes, Hanuszik 
Zoltán, Hanuszik Zoltánné, Havacs Zol-
tán, Hódi Mariann, Hudák András, Ibo-
lya Csemege, Id. Dóka József, Ifj. Berecz 
Attila, Ifj. Dóka József, Kiss Tibor római 
kat. plébános, Laczkó Zsolt, Linzebold 
Richárd, Mák József, Marika Csemege, 
Molnárné Ágoston Valéria, Muri Barba-

ra, Muri Edit, Muri László, Muri Tamás, 
Muri Tünde, Muriné Havacs Erika, Nagy 
Gabriella, Nagy László, Nemcsák László, 
Nyírségi Életút Egyesület, Nyírségvíz Zrt., 
Nyírteleki Polgárőrség, Nyír-Tel-Szol 
Nonprofit Kft, Nyitrai Tibor, Orient Fruit 
Kft., Özv. Muri Jánosné, Özv. Nádasdi 
Józsefné, Özv. Stropkóczki Andrásné, 
Pál Istvánné, Palicz Zoltánné, Perecsi 
László, Pisla István, Renomé Print Kft., 
Rusznyák-Orosz Viktor, Sátoraljaúj-

helyi Fegyház és Börtön, Sátorelő Íjász 
Klub, Steványik Gergő , Szabolcs Coop 
Zrt.,Szécsi Tamás, Szlovenszki László, 
Szlovenszki Renáta, Taksár Ferenc, Telek 
Gumi Kft., Tiszalöki Országos Büntetés 
Végrehajtási Intézet, Tódik Gábor, Újvá-
ri és Fia Bt.,Zöldik zöldség-gyümölcs

A szervezők: Szekeres József Nyír-
telek város polgármestere és a verseny 
védnöke, Szlovenszki Lászlóné rendez-
vényszervező, versenyigazgató, Máté 
Melinda rendezvényszervező, kulturá-
lis programmenedzser.
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Eredmények
Egyes fogat (CAN C1) 230 iram. 1-20 akadály ebből 1 összetett akadály: 1. Papp László 
Nyírségi Lótenyésztő Egyesület, 2. Molnár Zsolt Napkori Hagyományőrző LK, 3. Dóka József 
Gábor Napkori Hagyományőrző LK.

kettes fogat (CAN C2) 230 iram. 1-20 akadály ebből 1 összetett akadály: 1. Bányai Nor-
bert Timpex Nyíregyh. LK, 2. Fábián Ferenc Ópályiak Baráti Köre, 3. Kovács Szabolcs Tamás 
Nyírbátori LSHE.

póni kettes fogat (CANP C2) 230 iram. 1-20 akadály ebből 1 összetett akadály. 1. 
Linzembold Miklós Nyírbátori Lovas E, 2. Dobó Imre DHF SE Hajdúböszörmény, 3. Komjáthi 
Zoltán Kálló LSE.

szabad lovasok versenye kettes fogat (SZLV 2.) 220 iram. 1-14 akadály: 1. Garai Mihály 
Roland Nyírségi LTE, 2. Illés Zoltán Nyírségi LTE, 3. Fábián Sándor Nyírségi LTE.

Fogathajtó verseny Nyírteleken

A C-kategóriás fogat-
hajtó pontgyűjtő ver-
seny kísérőprogramjai-
nak egyike a pacalfőző 
verseny volt.

n A gőzőverseny zsűri elnö-
ke: Taksár Ferenc Szabadtűzi 
Lovagrend Lovagja. Tagok: 
Szekeres József Nyírtelek vá-
ros polgármestere, Mészáros 
László bv. dandártábornok, 
bv. főtanácsos, parancsnok, 
Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet.

A főzőversenyen 5 csapat 
vett részt. A főzőverseny vé-

gén minden résztvevő csapat 
Oklevelet vehetett át a rész-
vételért Szekeres József Nyír-
telek város polgármesterétől.

A jó hangulatú versenyen az 
alábbi eredmények születtek: 

1. helyezett: Karaván Ká-
véház csapata Nagycserkesz-
Halmosbokor. Étel: Magyaros 
pacal, főtt burgonya, házi sa-
vanyúság. 

2. helyezett: Nyírteleki Fia-
talok Egyesülete. Étel: Gom-

bás pacal, nokedlivel, ková-
szos uborkával. 

3. helyezett: Fiatalok. Étel: 
Pacalpörkölt. 

Különdíjak: A legjobb ha-
gyományőrző recept: Nyíregy-
házi Huszárok. Étel: Körmös 
pacal. A legjobb csapatmunka: 
Nyírteleki Pacalkirályok. Étel: 
Csülkös pacal, petrezselymes 
burgonya, savanyúság

Taksár Ferenc, 
Szabadtűzi Lovagrend Lovag

Pacalfőző verseny NYIFI sátor
n 2016. május 7-én a nyír-
teleki fogathajtó versenyen 
a Nyírteleki 
Fiatalok Egye-
sülete limo-
nádéval, hi-
deg fröccsel, 
lapcsánkával 
és nagy lelkese-
déssel fogadta a látogatókat 
a NYIFI sátorban.A fiatalok 
az előkészületekre tett fára-
dozása nem ismert határo-
kat. A sátor berendezésének 
megvalósítása, a szervezés, 
a munka és tanulás melletti 
megbeszélések egy olyan 
csapatot kovácsolt össze, 
akik időt és energiát nem 
kímélve képesek ezentúl 
közösen megmozdulni egy 
jó ügy érdekében. 

Nem is váratott magára 
sokat a következő feladat. 
A meghirdetett szelfi ver-
seny győztese a nyeremény 
labdát, mely egy a szpari 
által dedikált focilabda, 

elárverezésre bocsájtja 
és a befolyt összeget egy 

á l l a t o k k a l 
f o g l a l k o z ó 
egyesületnek 
szeretné fel-
ajánlani. 

A NYIFI 
e g y e s ü l e t 

létrejöttének rövid ide-
je alatt (5 hónap) számos 
megmozdulásunk volt: 
koraszülött osztályra vitt 
adomány, élménypedagó-
gia Ibrányban, koszorúzá-
sokon való részvétel, veze-
téstechnikai tréning

A nyári időszakban meg-
valósuló tervek: Zumba 
a városban, BMX pálya 
építése – PUMP TRACK, 
állatmenhely segítése jó-
tékonysági adománnyal, 
élménypedagógia Nyíregy-
házán, szlovák gyerekek 
üdültetése, csapatépítő 
tréning Bodrogkisfaludon.

Szabolcsi Kata



Kultúra16 Nyírteleki Újság

Tervezett programjaink:
14.00 óra, Dankó Mihály előtti lapos: 
NOSZTALGIA FOCIMECCS
 – Dankók a nem Dankók ellen 
 – „Ismerd meg a tanyát” sétakocsikázás

16.00 óra, Autóbuszforduló:
MEGEMLÉKEZÉS AZ ELHUNYT 
DANKÓBOKORIAKRÓL
 – Köszöntő 
 – Egyházi szertartás
 – Koszorúzás
 – Ünnepi műsor
 – Emlékfa ültetése
 – Gyertyagyújtás

17.30 óra, Civil tanya (volt Krajnyák-
ház):
DANKÓBOKORIAK TALÁLKOZÓJA
 – Köszöntők
 – Műsor, fellépők:
  a Nyírteleki Asszonykórus
  a Mandabokori Generációk Egyesület
 –  Imre Zsolt, dankóbokori amatőr festő  

képkiállítása
 – Vacsora (Házigazda Dankó László)
  (Kóstolójegy 300 Ft/ adag.)
 – Zenés mulatság 
  (A zenét Tódik Gábor szolgáltatja)
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Aki részt kíván venni az  
eseményen, várjuk visszajelzését  

június 20-áig: 
Dankó László, 06-30/6442-647
Dankó Mihály,  06-20/4660-824
Kocsis Sándor,  06-20/9440-125
Krajnyák Sándor,  06-20/3318-073
telefonszámokon, vagy személyesen.

Szívesen fogadunk felajánlásokat! 
Szeretnénk a megkezdett fotóalbumot 

tovább bővíteni, melyhez várjuk a 
régi családi fényképeket (melyeket 

természetesen visszaszolgáltatunk). 
Készül a kiadvány második része 
is a településrészünkről, melyben 

az itt élők és innen elszármazottak 
visszaemlékezéseit is közöljük. Ehhez is 
várjuk az írásokat, fotókat, június 12-éig.

Tisztelt volt vagy jelenlegi dankóbokori lakos! 
Az ember kötődése a szülőföldhöz egy olyan erő, mely nem ismer időt és 
távolságot! Sokan indultunk innen: a család, a kis tanyabokor ölelését, szeretetét, 
emberségét példaként magunkkal víve. Az elmúlt három rendezvényünk 
sikerén felbuzdulva – de közkívánatra is –, hogy újra találkozhatunk az egykori 
otthonunkkal, barátainkkal, a tanyabeliekkel, ezért megszervezzük 

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

Időpont: 2016. június 25. (szombat)

Üdvözlettel:
 Dankó László Dankó Mihály Kocsis Sándor Krajnyák Sándor

szervezők és Venczelné Bartha Ildikó házigazda


