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Nagyné Lakatos Éva,

Ahogyan azt az augusztusi számban olvashatták,
megkezdődött a Kossuth u. - Ifjúság u. kereszteződésben a 2
db gyalogos átkelőhely és járda építése. Az útépítési munkát
a Magyar Útépítő Kft. végezte, akik szoros ütemtervet
tartva kezdték meg a kivitelezést augusztus elején annak
érdekében, hogy iskolakezdésre elkészülhessen. A zebra
megfelelő megvilágítását biztosító közvilágítási oszlopok
állítását és a lámpatestek cseréjét a WATT-TEAM Kft.
végezte, akik 2 nap alatt befejezték a munka rájuk eső
részét. Az útburkolati jelek és az új közlekedési jelzőtáblák
is kihelyezésre kerültek szeptember 1-jére, így már
biztonságban kelhetnek át a diákok a főúton. Megkérjük a
lakosságot, hogy a zebra környékén fokozott figyelemmel
közlekedjenek, tekintettel a megváltozott forgalmi rendre,
és a megnövekedett gyalogos forgalomra.

Bonis Bona-díjas iskolapszichológus

Ismét kiváló munkát végeztek a Találkozások
Háza munkatársai, hiszen a szép számú közönség
méltón ünnepelhette meg augusztus 20-át. A Városi
Fúvószenekartól megszokott profi előadást a mazsorettes
lányok tették még színesebbé. Nagy siker övezte az örök
ifjú – Vikidál Gyula – rock sztár fellépését, majd Tóth
Reni, ex-Kormorános énekesnő bűvölte el csodálatos
hangjával a jelenlévőket.

Egészségre ártalmas a
Vasvári ivóvíz?
A Nánási úton történő kármentesítési munkálatok
kapcsán napvilágot látott az a hír, hogy a mérgező
anyag elérte a Tiszavasvári ivóvíz rétegét, ezért az
egészségre ártalmas. Az interneten olvasható cikk íróját
biztos nem a jó szándék vezérelte, mert a hír forrását
egyetlen szakemberrel sem erősíttette meg. Mi viszont
megkérdeztük Szabó Andrást, a Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatóság
vezetőjét: - Meg szeretnék mindenkit nyugtatni, hogy
nincs ok az aggodalomra, és kérnék mindenkit, hogy ne
is terjesszen ilyen álhíreket. Folyamatos laboratóriumi
vizsgálatokkal tudjuk bizonyítani (a honlapunkon is
megtalálhatóak a legfrissebb aktuális mérési eredmények),
hogy a Vasvári ivóvíz kifogástalan minőségű! Semmilyen
nehézfém, és semmilyen szennyeződés nem található meg
benne. Ha ez másképp lenne, akkor az ÁNTSZ abban a
pillanatban betiltaná az ivóvíz fogyasztását. Van úgy,
hogy minden bejelentés nélkül kijönnek ellenőrizni, de
ez idáig soha semmilyen rendellenességet nem találtak.
Egyébként is amit már elmondtam a múltkor a vírussal is
kapcsolatosan: zárt rendszerű az ivóvíz hálózatunk, és 140
méter mély kútból kerül felszínre a víz!

A Magyar Labdarúgó Szövetség díszes kristályserleggel
ismerte el az OTP - Bank Bozsik Programban az elmúlt
tíz éves periódusban nyújtott kiemelkedő munkáját tíz
megyei sportembernek. Egyike volt Leányvári Attila,
akinek ezúton gratulálunk!

Szemétszállítási
díjkedvezmény-közelgő
határidő
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot arról, hogy a
szemétszállítási díjkedvezmény iránti kérelem beadási
határideje 2020. szeptember 15. napján lejár. Felhívjuk
az érintettek figyelmét, hogy a határidő után beérkezett
kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat 2020.
augusztus 24-én vehettem át Budapesten, az Országos
Tehetséggálán Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős
államtitkártól. Köszönöm mindazoknak a gyerekeknek,
szülőknek, munkatársaknak, családtagjaimnak, akik
nélkül ezt nem sikerült volna elérnem. Pedagógiai ars
poeticám: Legfontosabb életfeladatomnak tekintem,
hogy hozzájáruljak a gyermekek életének jobbításához,
az életben való boldogulásukhoz, boldogságukhoz. A
játék, a mese, a kommunikáció, a cselekvő ismeretszerzés
eszközeivel segíteni őket abban, hogy feltárják a bennük
és a környezetükben rejlő kincseket, kiapadhatatlan
örömforrásokat. A tehetséggondozó munkát 1982-ben
kezdtem a legelső és azóta is meglévő munkahelyemen,
a Vasvári Pál Általános Iskolában, ami jelenleg a
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola telephelye.
Éveken át napközis és magyar-orosz szakos tanárként,
2003-tól szakvizsgázott drámapedagógusként, 2009-től
iskolapszichológusként segítettem a tehetségígéretek
kibontakozását. 2000-2020 között Tiszavasvári és környéke
nevelési-oktatási, szociális, kulturális intézményeiben
és az országos elismeréseket kapott Vásárhelyi László
Alapfokú Művészeti Iskolában is cselekvő részese
lehettem a tehetséggondozásnak. Sok pedagógiai
innovációs program kidolgozásába, megvalósításába
kapcsolódtam be. Tehetségazonosítást végeztem, és
személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartottam számos
tehetségműhelyben, táborban résztvevő gyermeknek. 2011
óta örömmel teljesítem a szülőknek, pedagógusoknak
szóló
pszichológiai
előadásokra,
tanácsadásokra
való felkéréseket. Úgy érzem, iskolapszichológusi
háttérmunkámmal éppúgy hozzájárulok tanítványaink
dobogós eredményeihez, mint régi szerepeimben:
anyanyelvi, versmondó, színjátszó versenyek nyerteseit
felkészítő pedagógus, vagy mint Porzsolt István-, Cinka
Panna-, Útravaló ösztöndíjas, Vasvári Pál-díjas tanulók
mentora. Ahhoz, hogy reflektorfényben ússzon a színpad,
felhangozzon a közönségtaps, szükség van a biztos támaszt
nyújtó, színfalak mögötti munkára.

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol
Ismét eltelt egy hónap, és ismét számos
kérdés
érkezett
szerkesztőségünkbe,
amire itt, első kézből kaphatják meg a
korrekt válaszokat. Vannak visszatérő, és
vannak hasonló jellegű kérdések, ezeket
megpróbáltuk tömbösíteni. Lássuk: Mi
van már a Lidl-el a magiszter iskola
melletti területen?
– Újdonsággal nem tudok szolgálni. Már
korábban is elmondtam, hogy minden
olyan kezdeményezés, ami részünkről
megtehető volt, az meg is történt. A Lidl
vezetőségének továbbra is szándékában
áll megépíteni a bevásárlóközpontot,
de a Pláza-törvény miatt (ami 400 nmnél nagyobb alapterületű üzlet építését
nem engedélyezi, a szerk.) jelenleg
nincs lehetőség. Van egy bizottság,
aki felülvizsgálati kérelem, és kellő
kivizsgálás után kivételeket tehet. Erre
a döntésére vár a Lidl vezetősége. Dr.
Vinnai Győző képviselő úrral már többször
próbáltunk személyesen és levélben is
lobbizni. Úgy érzem részünkről, amit
lehetett megtettünk, aztán mi is várjuk az
eredményt! Egy biztos: ahogy megkapjuk
a visszajelzést, hogy van engedély, abban a
pillanatban tudatjuk a jó hírt a lakossággal!
- Az uszodáról nagy a csend, nem
lesz? Vagy az a projekt hogy áll? És ide
kapcsolódik még egy kérdés:
- Polgármester úr sokat hangoztatja kiváló
lobbi erejét és kormányzati kapcsolatait.
Ennek fényében nehezen elfogadható
a tanuszoda építésével kapcsolatban a
februári lapszámban feltett kérdésre adott
válasza, mely szerint a Polgármesteri
hivatal passzívan vár, mondván „ a
Nemzeti Sport Központ feladata, hogy
mikor írja ki a közbeszerzést, mikor
kér fel bennünket a terület átadására”.
Polgármester úr szerint ebben a
kormányzati ciklusban el fognak kezdődni
a tanuszoda kivitelezési munkálatai vagy
nem?
– Uszoda lesz, de a projekt sajnos áll. Én
nagyon bízom benne, hogy még ebben az
évben megkezdődik a tanuszoda építése.
Sajnos ettől tényleg nem tudunk többet
tenni, mint amit eddig megtettünk, mert
eljutottunk mindenhova, ahova kellett.
Sokat hivatkozok a lobbi tevékenységre,
de higgyék el, nem kevés munka volt az,
amit az uszodával kapcsolatban megtettem,
megtettünk. Többször egyeztettem Szabó
Tünde, Sportért Felelős Államtitkár
asszonnyal, több megbeszélésünk volt
az NSK vezetőivel. Elvileg minden
rendben van, de az uszoda áttervezése
jelentősen megnövelte a várakozási
időt. Csak zárójelben jegyezném meg:
megvolt az esélye, hogy ez az uszoda nem
Tiszavasváriban fog felépülni, hiszen olyan
plusz költségek merültek fel, - konkrétan
137 millió forintot kellett hozzátenni –
amit nem volt könnyű „kijárni”. Ha oda
kerül a sor, meg fogjuk köszönni azoknak
a civileknek, akik közbenjárásukkal
szintén segítették az uszoda létrejöttének
lehetőégét. Sajnos várni kell! Az idő
átírta a forgatókönyvet. A járványhelyzet
miatt költségvetések borultak fel. Az
átcsoportosítások miatt az emberek
védelme került előtérbe. Bízom benne,
hogy tényleg nem viszik máshova, és
mihamarabb el fog kezdődni az építkezés.
– Azok a bizonyos pecsétek megvannak,
ami szabad utat enged a kezdésre?
- A pecsétek olyan szinten vannak meg,
hogy az új tervek is elkészültek. Ezért
lehetett kiszámolni, hogy 137 millió forint

kell még pluszba a kivitelezéshez! Nem
vigasztalásképpen mondom, de járva az
országot látom, hogy hány olyan település
van, ahova be lett ígérve, de mégsem lett
megépítve a tanuszoda. És olyan is van,
hogy több éves csúszásban vannak. Mi
egyébként is a második ütembe kerültünk
– de meg lesz!
- A Tiszavasvári - Hajdúnánás 5 kmes szakasz útfelújításáról szó volt, hogy
megcsinálják. Mi a helyzet vele?
– Tavaly novemberben került ez
bejelentésre.
Az
ország
2020-as
költségvetésében szerepel a felújítás.
Mivel a szomszédos megye országgyűlési
képviselőjének kezdeményezése, ezért túl
sok információnk nincs róla. Viszont egy
érdekesség: nem is olyan régen bejelentésre
került, hogy Hajdúnánás mellett kerül
megépítésre a MotoGP pálya, aminek
természetes velejárója az infrastrukturális
fejlesztések. Az útépítéseket átütemezik,
átgondolják, mert egy ilyen építkezés
jelentősen igénybe veszi a közúti szállítás
miatt az útfelületet. Elképzelhető, hogy
csak mindenek után kerül sor vagy
felújításra, vagy egy teljesen új útfelület
elkészítésére. Ha nem, akkor is 2020-ban
el kell, hogy készüljön!
- A kenyérgyár felé vezető úton a vasúti
átjáró előtt és után tengelytörő kátyúk
vannak. Meg lehetne oldani, hogy
legalább a kátyúkat kijavítsák?
– Mivel ez a terület a MÁV tulajdonában
van, ezért nem nyúlhatunk hozzá!
Egyébként az összes vasúti átjárónkat
feltérképeztük, lefotóztuk, és egy kísérő
levéllel azonnali intézkedést kérve
elküldtük a MÁV illetékeseinek. Ez pont
olyan, mint amit a múltkor említettem, hogy
szerettünk volna járdákat, útszakaszokat
felújíttatni, de mivel a Közút tulajdonában
van, ezért ahhoz sem nyúlhatunk hozzá!
Ez utóbbiakat visszakérhetjük, de a MÁV
illetékességi területét nem!
- A most kialakított tér (Találkozások Tere)
előtti szakaszt nem lehetne közlekedési
táblával jelölni, hogy az autósok fokozott
figyelemmel közlekedjenek, mert gyerekek
kiszaladhatnak vagy labda gurulhat ki az
útra. Esetleg lehetne valami kerítést vagy
hálót rakni az út felől?
– A felvetés jogos! Megnézzük, hogy
milyen figyelemfelhívó táblát lehetne oda
kirakni. Leginkább az emberi hozzáállás
lenne fontos, mert akik ott járnak nap,
mint nap, azoknak számítani kell esetleg
erre. Már szó volt egyébként arról, hogy
a későbbiekben sövényt ültetnénk oda,
ami megakadályozza, hogy a gyerekek
ki tudjanak szaladni az útra – és még
környezetbarát is ez a megoldás!
- Mikor kerül sor a temetőben a ravatalozó
előtti rész térkövezésére, aszfaltozására?
- Már egyeztettünk a Tiva-Szolg Kft-vel,
mivel a temető az Ő kezelésükben van.
Amint van fejlemény, tájékoztatjuk az
olvasókat!
- Mi az oka annak, hogy városunkban a
hulladékszállítás - azon belül is a szelektív
hulladékok begyűjtése - kritikán aluli. A
konténerek ürítése rendszertelen és van
olyan - különösen az üveggyűjtő esetében
- hogy többszöri lakossági bejelentés után
sem hajlandóak elszállítani azt.
– Legutóbb már említettem, hogy
a konténeres szemétszállításban is
változások fognak bekövetkezni. Egy
megbeszélés előtt állunk a hulladékszállító
szolgáltatóval – pont a sorozatos
reklamációk miatt. Fogjuk kérni a

hatékonyabb munkavégzést és a nagyobb
odafigyelést!
– A következő kérdéssor a Nánási úton lévő
kármentesítővel kapcsolatos: jelenleg mi a
ténylegesen feltárt probléma, illetve, hogy
mi történik annak elhárítására, pontosan
milyen
egészségügyi
kockázatnak
vannak kitéve jelenleg a tiszavasváriak
és mi lesz a helyzet, ha befejeződik a
kármentesítő beruházás? Mi változik, ha
elkészül az első ütem? Mit lehet tudni a
következő ütemről/ütemekről? Van annak
bármi valós esélye, hogy ez a szennyeződés
érinti a helyi ivóvizet?
– Problémáról, veszélyhelyzetről nem
beszélhetünk, nincs ilyenről szó! Ez egy
biztonsági intézkedés, amit a Mészáros
és Mészáros Kft. konzorciumban valósít
meg. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy
megfelelő módon egy 30 méter mélyre
lejuttatott fóliával körbehatárolják ezt a
veszélyes területet, ezzel megakadályozva
azt, hogy a szennyezőanyag idővel tovább
terjedhessen. Azért csak körbe, mert
ennek a területnek az alján olyan vastag
agyagréteg van, ami a lefelé történő
szivárgást a teljes vízzáró képessége
miatt kizárja. Ezt szakemberek mérték,
vizsgálták, próbafúrásokat végeztek! Az
ivóvíz hálózatba nem kerülhet, és nem is
került ebből a veszélyes anyagból. Amiről
információm van, hogy szakemberek
folyamatos méréseket és elemzéseket
végeznek. Mivel a műszerezettségük itt a
helyszínen adott, így ha bármi probléma
merülne fel munka közben, azonnal
tudnának intézkedni. Ami tény: teljes
biztonságban érezheti magát Tiszavasvári,
nem kell félni, nincs ok pánikra. Sem a
földterületek, sem az ivóvíz nem került
veszélybe! Két mondatot az interneten erről
megjelenő cikkről: ez nem egy komolyan
vehető írás! Ismerem mindkét újságírót,
akiknek a gépén ez született. Lehetősége
lett volna mindkét személynek eljönni ide,
és személyesen tájékozódni, kérdéseket
feltenni. Ezt nem tették meg. Úgy
gondolom, hogy ez nem egy tényfeltáró,
hanem féligazságokat, fél információkat
tartalmazó cikk. Sokat ne adjunk rá! Ez
az én magánvéleményem! Hagyatkozzunk
inkább arra, amit a beruházótól fogunk
kapni!
– Köszönöm! Most ”térjünk vissza”
Tiszavasváriba: A strandra vezető úton
a kerékpáros fogalom a járdára van
terelve. A járda keskeny és nagyon rossz
minőségű, sétálni is kihívásokkal teli rajta
nem, hogy kerékpározni. Mi indokolja
ezt a forgalomtechnikai megoldást?
Ez egy pihenő övezet, ahol elvileg a
gépjárművek lassítása a cél, ahol pedig
lassú a forgalom, ott problémamentesen
elfér egymás mellett a kerékpáros és autós
forgalom is.
– Köszönettel vesszük a kérdést,
és
tiszteletben
tartjuk
mindenki
véleményét! A módosítás a Tiszavasvári
Rendőrkapitányság
kezdeményezésére
jött létre. Ők kerestek meg bennünket, és
kifejezetten kérték, hogy ezeket a lépéseket,
döntéseket hozzuk meg. Valóban elég rossz
állapotban van az a járdaszakasz, de van
egy örömhírem: a „Zöld Város” projekt
akcióterületéhez tartozik, - bízunk benne,
hogy mielőbb megtörténik a közbeszerzési
eljárás – így a parkoló elkészítése és az
útfelújítás mellet ez is új arculatot kap
– a hídig! Mert ez az akcióterület vége.
Remélhetőleg a következő strandszezonra
már egy rendes, sima, járható kerékpárúton
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és úton mehetünk.
– Köszönöm! És végül egy visszatérő
téma: a Dobogó ABC - Bocskai út sarka
közötti szakaszon tervezik-e az elpusztult
fák pótlását?
- Sajnos nem tehetjük, mert ez a szakasz
is a Közúthoz tartozik, az Ő tulajdonuk,
és nincs jogunk hozzányúlni a területhez.
Ebbe a kategóriába tartozik a hiányzó fák
pótlása is. Megírtuk a levelet, megkaptuk
a választ, és úgy néz ki, hogy a Közút
partner abban, hogy ezeket a területeket
visszaadja az önkormányzat tulajdonába.
Ez egy hosszabb folyamat lesz, mert
mindent le kell papírozni, valamint meg
kell nézni ennek költségvonzatait! Ha ez
sikerül, úgy jövőre a BM-es pályázatnál a
parkoló felújítására is lehetne pénzt kérni,
amiből végre meg tudnánk valósítani
elképzeléseinket.
– Köszönöm! És a végére egy nagyon
érdekes vélemény: annak idején, amikor
szóba került a Kossuth úton lévő zebra
építése, több más városlakóval együtt
kicsit nehezményezve hallhattuk a
tizenpármillió forintot, és csóváltuk
a fejünket, hogy négy csík felfestése
hogy kerülhet ennyibe?! Most, hogy a
Vasvári Hírmondóban is olvashattuk
a munkálatokat, valamint látjuk a
kivitelezést, így most már sejtjük, hogy mi
kerül valóban annyiba! Elnézést kérünk!
– Köszönöm! Ez egy nagyon pozitív
üzenet! Most, hogy elkezdődött a
kivitelezés, láthatják a városlakók és
minden kétkedő, hogy ez valójában
nem csak négy csíkból áll, hanem a
sziget kialakítása, a szegélyépítés, a
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése,
aszfaltozás, stb. Tényleg 18 millió forint
a hitelkeretünk, amiből gazdálkodhatunk,
de mindig is arra törekedtünk, hogy a
lehető legkevesebből oldjuk meg. A zebra
megépítése, kialakítása 14 millió forintba
kerül. Ez az új, aktuális, jelenlegi árakon
számolva ennyi! Amikor annak idején a
tervek a kezünkbe kerültek, akkor is több
mint 10 millió forintról beszéltünk. Azóta
növekedtek az árak, a bérek! Viszont a
hatóság most előírta, hogy mindenféle
jogszabálynak megfelelően nem csak a
zebráról, hanem egy modern és minden
előírásnak megfelelő megvilágításról
is nekünk kell gondoskodni! Ez a
megvilágítás most 2 500 000.-Ft
pluszköltséget jelent. Biztos most is
sokan szörnyülködnek az összeg hallatán,
de ha azt mondom, hogy csak a tervek
elkészítése több százezer forintba került,
mert erre is előírás van, hogy ki készítheti.
Nem személyről, hanem végzettségről
beszélünk! A kivitelezésnél ugyan ez a
helyzet, és nem akármilyen világítótestek
kerülhetnek felszerelésre. Itt is komoly
előírások vannak. Összességében most
az mondom, hogy az új költségvetéssel
16,5 millió forintba fog kerülni a két
gyalogátkelő helynek a megépítése. Ennek
kapcsán azt gondolom, hogy semmi sem
lehet drága, hiszen ha emberélet kerül
veszélybe, akkor nem számolgathatjuk
a forintokat! Mindent meg kell tenni
azért, hogy akár felnőttek, akár gyerekek
biztonságban kelhessenek át az úton!
– Mi lesz a sorsa a fennmaradó 1,5 millió
forintnak?
– Nem kerül felhasználásra, így ennek
költségeit sem kell megfizetni!
– Köszönöm!
Fülöp Attila
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Önkormányzati hírek
Kitüntetések, elismerések Államalapításunk Ünnepén

„Kabay János” Vállalkozói Díj

„Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj

Dr. Lipták József

Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola testnevelés munkaközössége

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 453/2019. (XII. 16.) Kt. számú
határozatával „Kabay János” Vállalkozói Díjat adományozott Dr. Lipták József, a
Lipták Farm szakmai vezetője részére. 2018-ban a Lipták Farm lett Magyarország
Legszebb Birtoka precíziós gazdálkodás kategóriában. A díjat Tiszavasvári gazdaságának
fejlesztésében, gazdasági érdekeinek előmozdítása érdekében végzett kiemelkedő
szakmai színvonalú munkájáért kapja.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 452/2019. (XII. 16.) Kt.
számú határozatával „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díjat adományozott
a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola testnevelés munkaközössége
részére. A testnevelés munkaközösség több évtizede kiemelt figyelmet szentel
a tehetséggondozásnak, szabadidejüket is feláldozva készítik fel a tanulókat
a megyei és országos versenyekre. A munkaközösség tagjai: Rontóné Tári
Gizella, munkaközösség vezető, Rontó Zsolt, Petruska Zoltán és Gyulai Ákos.

Tiszavasvári „Városért” Kitüntető Díj
NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 450/2019. (XII.16.) Kt. számú
határozatával „Tiszavasvári Városért” Kitüntető Díjat adományozott a NOE Tiszavasvári
Nagycsaládosok Egyesülete részére. A Tiszavasvári Nagycsaládos Egyesülete fő célja a
családi értékek, a házasság és a gyermekvállalás melletti értékek népszerűsítése, melyet
1992-es megalakulása óta folytat. Aktívan részt vesz az országos nagycsaládos egyesület
munkájában, mellyel városunk hírét viszi az országban.

„Tiszavasvári Város Közbiztonságáért” Kitüntető Díj
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 100/2020. (VII.30.) Kt. számú
határozatával „Tiszavasvári Város Közbiztonságáért” Kitüntető Díjat adományozott a
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület részére. A Polgárőr Egyesület több mint 25 éve segíti
munkájával a városlakók életét, óvja biztonságunkat. Szinte minden városi eseményen
jelen vannak, segítik a szervezők munkáját. A díjat a közbiztonság javítása, a bűnmegelőzés
és ifjúságvédelem területén végzett munkájáért kapja.

„Vasvári Pál” Ifjúsági Díj
Girincsi Márton Sándor

Kicsi Panni pónit kapott
A hátára nyerget rakott,
Egy-kettőre nyeregbe szállt,
S elügetett a réten át.
Vitte Pannit kicsi lova,
Azt sem tudták merre, hova
Mentek árkon-bokron által,
Megbirkóztak vízzel, sárral.
Bejárták a rétet, mezőt,
Megkerülték a kis erdőt.
Láttak nyulat, őzikéket,
Egy rókát, ki arra tévedt.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 76/2020 (II. 27.) Kt. számú
határozatával „Vasvári Pál” Ifjúsági Díjat adományozott Girincsi Márton Sándor
részére. Girincsi Márton Sándor minden lehetőséget megragad gitárversenyeken való
megmérettetésre, és zenei tudásának állandó fejlesztésére. Magyarországon és külföldön
egyaránt számos gitárversenyen első, illetve második helyezést ért el. A díjat a zene
területén végzett kiemelkedően magas színvonalú munkájáért kapja.

Pónis Panni

Alkonyat tájt, este felé,
Elindultak hazafelé.
Otthon őket nagyon várták,
Póni fürgén szedte lábát.
Elfáradva hazaértek,
Várta Őket finom étek.
Póni kapott szénát, zabot,
Panni kalácsot, kakaót.

Bónis László

Önkormányzati hírek
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
- címszavakban –

Szökőkút: a közösségi médiában már szó volt erről. Szemünkre hányták, hogy néz
ki, miért nincs rendbe téve, stb. Akkor én elmondtam, hogy az a szökőkút egy több
évtizedes, komoly kihívásokkal küzdő építmény, ami már régen nem felel meg a mai
kor színvonalának és követelményeinek. Ennek ellenére a Tiva-Szolg. Kft. kitisztította,
beüzemelte – de amint azt mondtam is, ez a szökőkút egyik nap működik, másik nap nem!
A terv az, hogy ősszel elbontásra kerül, és egy modern, tetszetős szökőkutat szeretnénk
építeni helyette.
Kamerarendszerünk: Kritika éri a kamerarendszerünket, hogy bizonyos helyen
működik, máshol nem működik. Először a két új kamerarendszerünkről beszélnék. Egyik
a Találkozások Háza, Találkozások Tere, másik pedig a csónakázó tó körüli részt öleli
át. Mindkettő vizsgázott – ráadásul jól! Mindkettő rögzítette azokat az eseményeket,
amik károkozással jártak. Mindkét esetben megtettük a szükséges intézkedéseket a
károkozókkal szemben. A városban felszerelt több mint harminc kameráról tudni kell, hogy
ennek a fele nem üzemelt - eddig. Augusztus elején írtam alá egy megbízási szerződést
az összes kamera felújítására, beüzemelésére. Ezek után látni fogjuk a Szent Mihály teret,
az Attila teret, és a város egyéb pontjait is, amit eddig nem! Azt kérem mindenkitől, hogy
tartsa be a szabályokat, hogy ne kelljen senkivel szemben intézkedéseket kezdeményezni
akár szemetelésről, akár rongálásról van szó. Sajnos valamelyik reggel tapasztaltam,
hogy a Szent Mihály téren az egyik padunk össze van törve, és tiszta szemét minden.
Természetesen egyből intézkedtem.
Augusztus 20-i rendezvényünk: Nagyon sokat gondolkodtunk, hogy bele merjünk-e
vágni, meg merjük-e kockáztatni a közös ünneplést. Aztán úgy döntöttünk a Találkozások
Háza vezetésével, hogy igen! Nagyon profi munkát végeztek, nagyon hálás vagyok
Nekik én is, és azt hiszem minden résztvevő is, hiszen egy ehhez az alkalomhoz illő, és
méltó ünnepet rendeztek profi fellépőkkel, profi hozzáállással. Minden járványügyi,- és
egyéb előírásnak meg tudtak felelni ráadásul úgy, hogy megfelelő helyekről megfelelő
utánajárással állásfoglalásokat kértek, hogy a betartatás is szakszerű legyen. Köszönetemet
szeretném Nekik kifejezni a végzett munkáért, és köszönetemet szeretném kifejezni
minden Tiszavasvári és nem Tiszavasvári lakosnak, aki a rendezvényen részt vett!
MotoGP pálya építése: Csak egy gondolat: Még mielőtt bejelentették volna a hírt,
Tiszavasvárit megkereste a Magyar Turisztikai Ügynökség. Kértek tőlem egy tájékoztatót,
egy városbemutatót Tiszavasvárival kapcsolatosan, amit szinte postafordultával el is
küldtünk. Azt hiszem ez egy jó előjele annak, hogy az ország vezetése figyelembe veszi
Tiszavasvárit is mind infrastruktúrafejlesztésben, mind a strand, mind a szálláshelyek
bővítésében, hiszen egy ilyen verseny alkalmával több százezres nézőseregre lehet
számítani, akiknek az elhelyezésére lehetősséget kell adni.
Tiszavasvári közvilágítása: a legutóbbi felmérésünk alkalmával 59 helyet térképeztünk
fel, és írtuk meg az E-on-nak, ahol a közvilágítás nem működik. Azonnali beavatkozást
kértünk, hiszen nem csak a közlekedésben, de a közbiztonságban is szerepet játszanak az
utcai világítótestek. Sajnos még innen sem kaptunk semmilyen visszajelzést. Ezt is csak
azért mondom el, hogy tudjuk, látjuk a problémákat, továbbítjuk is az illetékesek felé csak sajnos nagyon lassú a reagálás!
Szőke Zoltán
polgármester

Amit tudni kell…

AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL
Tájékoztatjuk
helyi
iparűzési
adóban érintett Adózóinkat, hogy - a
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási
könnyítésekről
szóló
140/2020.
(IV.21.) Korm. rendelet alapján a
2020. április 22-én, vagy azt követően
beérkezett (postai benyújtás esetén
postára adott), már feldolgozott iparűzési
adó bevallások esetében a lekönyvelt
pozitív
adókülönbözetek
fizetési
határideje 2020. június 02-ről 2020.
szeptember 30-ra módosult. Az érintett
adózóknak a kiküldött értesítésekkel
kapcsolatban az alábbi kérdések merültek
fel, melyekre a hivatalos válaszon kívül
magyarázattal is szolgálunk:
1. Kérdés: Miért túlfizetésként (mínusz
előjellel) szerepel a májusi bevallással egy
időben befizetett összeg?- Amennyiben
a bevallás 2020. április 22-én vagy azt
követően érkezett be, és pozitív különbözet
van (fizetendő összeg), annak a fizetési
határidő 2020. szeptember 30-a, az előleg
fizetési határideje 2020. szeptember 15-e,
illetve 2021. március 16-a. Amennyiben
befizetés történt, akkor az túlfizetésként

szerepel az Értesítőben.
2. Kérdés: Miért a 2020. június 2.
a fizetési határidő? - Amennyiben a
bevallás 2020. április 21-ig beérkezett és
pozitív különbözet van (fizetendő összeg),
akkor a fizetési határidő 2020. június 2-a
volt (mivel május 31. hétvége, míg június
1. ünnepnap volt) vagyis az előleg fizetési
határideje változatlanul 2020. szeptember
15-e, illetve 2021. március 16-a.
3. Kérdés: Miért mutat az Értesítő helyi
iparűzési adó egyenlege túlfizetést?
- Több esetben előfordul, hogy a bevallás
nem érkezett be, de befizetés történt.
Ebben az esetben kérjük, érdeklődjön
könyvelőjénél vagy pótolja bevallását.
4. Kérdés: Miért nem látom az
Értesítőben a helyi iparűzési adó
egyenleget? - Ebben az esetben nem
érkezett bevallás, viszont a korábbi évek
egyenlege rendezett és a 2020. márciusi
előleg befizetésre került, ezért az egyenleg
nulla.
További
kérdésekkel,
észrevételekkel
továbbra
is
forduljanak
bizalommal
ügyfélfogadási
időben adócsoportunkhoz.
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FORGALMI REND VÁLTOZÁS!

A júliusi számban tájékoztattuk a lakosságot, hogy a Fürdő sor és a Nyárfa utca úttestéről
a kerékpárosok kitiltásra kerülnek, azaz a kerékpárosok és a gyalogosok csakis az úttest
mellett lévő „Gyalog- és kerékpárúton” közlekedhetnek. A közlekedési táblák kihelyezése
július közepén megtörtént. Ezt a forgalomszabályozást a Tiszavasvári Rendőrkapitányság
javasolta, melyet a Képviselő-testület is támogatott a közlekedésbiztonságot szem előtt
tartva. Tisztában vagyunk azzal, hogy a kerékpárút egy szakaszán az aszfaltburkolatot
a közelében lévő fák gyökere felnyomta, ezért pályázati forrásból a „Zöld városközpont
kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat keretén belül a kerékpárút Fürdő soron
található (Adria u. - Hortobágyi főgyűjtőcsatorna) kb. 270m-es szakasza felújításra fog
kerülni várhatóan a jövő évben. Addig is kérem, hogy mindenki tartsa be a közlekedési
szabályokat.

ELKÉSZÜLT A MINIMANÓ ÓVODA
FELÚJÍTÁSA
Önkormányzatunk még a tavalyi évben eredményesen pályázott a Minimanó Óvoda
felújítására, melyben a legnagyobb munkarészt a fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) és
az elektromos hálózat korszerűsítése (vezetékek, lámpatestek, kapcsolók és dugaljak
cseréje) tette ki, ezen felül pedig még két csoportszoba nyílászáróinak a cseréje történt
meg a falak festésével együtt. A felújítás mindösszesen 35.294.000,- Ft-ból valósult
meg, mely tartalmazta a tervezési díjat, a műszaki ellenőri díjat és a kivitelezési díjat.
A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, így azt az
óvodások már birtokba is vehették. Azonban a fejlesztések a jövőben folytatódnak,
ugyanis pár hónapja kaptuk a hírt, hogy eredményes volt a „Tiszavasvári Minimanó
Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázatunk, melyet 235
millió forinttal támogatnak. Ez a támogatási összeg már lehetővé teszi, hogy az óvodát
teljes körűen, kívül és belül is felújíthassuk.

TOVÁBB FEJLESZTENÉNK A
CSÓNAKÁZÓ TÓ KÖRNYÉKÉT
Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár pályázatot nyújtott be augusztus
közepén a „Többfunkciós közösségi terek kialakítása” című TOP-7.1.1-16-H-029-2
azonosító számú pályázatra, a Csónakázó-tó fejlesztésére vonatkozóan. A fejlesztéssel
kialakításra kerülne egy 1 méter széles rekortán pálya a meglévő aszfaltos kör belső
oldalán, a Csónakázó-tónál lévő kondi park mellett az ifjúsági tábor irányába két darab
fedett közösségi pihenő épület szalonnasütő hellyel együtt, valamint korszerűsítésre
kerülne a meglévő térvilágítás. A pályázat eredménye október végére várható, tekintve
hogy a pályázatok elbírálására 60 napja van a helyi akciócsoportnak.

PÁLYÁZTUNK ÚT ÉS JÁRDA
FELÚJÍTÁSRA
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által meghirdetett
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” azon belül pedig a
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása megnevezésű alcélra. A maximálisan igényelhető
támogatás összege 40 millió Ft, mely támogatás 75%-os, így a maradék 25%-ot az
önkormányzat fogja hozzá tenni, amennyiben a pályázat eredményes. A támogatásból
a Kálvin utca és a hozzá tartozó járdarész, a Báthori utca, a Szabadság térhez tartozó
járdarész egy részének és a Bajcsy-Zsilinszky utcához tartozó járdarész egy részének
felújítása valósulna meg. A pályázatokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
2020. október 16. napjáig fog döntést hozni.

MIKOR ÉGETHETÜNK AVART ÉS
KERTI HULLADÉKOT?
Avart és kerti hulladékot égetni kizárólag, 2020. szeptember 15-től november 30-ig
terjedő időszakban, vasárnap és ünnepnap kivételével, hétköznap 8-12, 14-18 óráig,
szombaton 8-12 óráig lehet. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.
Avart és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad
elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és
környezeti kárt nem okoz. Az égetés kizárólag személyes felügyelet mellett történhet.
Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni. A nagy
mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves avart és nedves kerti hulladékot) égetni
tilos. A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani,
és a levegőszennyezést megszüntetni. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási
tilalom alól az önkormányzati rendelet nem ad felmentést. Továbbiakban felhívjuk
a figyelmüket arra, hogy 2021. január 1. napjától tilos lesz az avarégetés és a kerti
hulladék égetése. Az agrárminiszter által benyújtott, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló törvény és a természet védelméről szóló törvénynek a módosítását
fogadta el az Országgyűlés. A módosítás célja a levegő minőségének javítása, a lakosság
egészségének védelme. Jövő év január 1. napjától törlik azt a rendelkezést, ami alapján
az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést, így általánossá válik a
levegő védelméről szóló kormányrendelet, mely alapján a tilalom az egész országban
bevezetésre kerül.

Közéleti hírek
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Tájékoztatás
ÚJ LÁTOGATÁSI REND A SZOCIÁLIS
OTTHONBAN

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által,
a
COVID-19
fertőzésekkel
kapcsolatban
kiadott
útmutatásokat
figyelembe véve, intézményünk a Kornisné
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ
az
intézményi
ellátottak
érdekében, 2020.09.02. napjától hatályba
lépő megelőző intézkedéseket hozta.
Ellátott látogatása a következők szerint
lehetséges:
Látogatási idő: minden nap 10 – 18 óra
között van lehetőség, maximum 30perc
időtartamig, előzetes előjegyzés alapján.
Előzetes telefonos előjegyzés a
06-42 / 520-002-es telefonszámon történik.
Látogatásra előjegyzési kérhető: H - Cs
8.00 – 15.30 óra között, Péntek 8.00 –
13.00 óra között
A látogatási igényt kérjük, minimum a
tervezett látogatás előtt 2 nappal bejelenteni
szíveskedjenek a központi telefonszámon,
mely előjegyzési nyilvántartásunkban
rögzítésre kerü. Felhívjuk a tisztelt
hozzátartozók figyelemét, hogy a látogatói
létszámot maximalizáltuk. A látogatás
engedélyezéséről az intézményvezető dönt,
melyről telefonon visszajelzést adunk a
hozzátartozó részére, az írásbeli engedélyt
a látogatás alkalmával a portaszolgálatnál
átveheti. Látogatási engedély nélkül
a látogatás nem lehetséges! Izolációs
részlegben, karanténban elhelyezett
ellátott látogatására nincs lehetőség.
Látogatás feltételei: - Egy ellátotthoz, egy
látogató érkezhet. Szájmaszk, gumikesztyű
használata az intézmény egész területén
kötelezően viselendő.
- Kérjük, a
fokozott higiénés szabályok betartását,

kézmosást, a kihelyezett kézfertőtlenítők
használatát.
Személygépjárművel
nem lehet behajtani az intézmény
területére, parkolásra az intézmény előtti
részen van lehetőség. - Kérjük, hogy
amennyiben az időjárás erre lehetőséget
biztosít, látogatásaikat az intézmény
parkjában, az udvaron bonyolítsák
le. - Az intézménybe történő belépést
megelőzően, a portaszolgálat munkatársai
testhőmérséklet
mérést
végeznek
és csak a normál testhőmérséklettel
rendelkező személyeket engedik be az
intézmény területére. - Kérjük, csak
azok látogassák hozzátartozóikat, akik
nem rendelkeznek az alábbi tünetekkel:
nehézlégzés, hőemelkedés, láz, köhögés,
torokfájás, izom- vagy ízületi fájdalom.
Azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt
Hozzátartozókhoz, hogy amennyiben
nem
feltétlenül
szükséges,
úgy
ellátottaink rövid idejű hazalátogatását, a
járványügyi helyzet ideje alatt mellőzni
szíveskedjenek. Ellenkező esetben az
intézménybe visszaérkezést követően, az
ellátott 14 napos karanténba helyezése
szükséges.
Csomag küldésére, egyéb
központi intézkedések meghozataláig,
az eddig megszokottak szerint van
lehetőség. Kérünk minden kedves
hozzátartozót, látogatót, hogy a korábbi
járványidőszakban mutatott példamutató
együttműködésükkel
továbbra
is
támogassák az intézményünkben folyó
munkát, hogy ellátottaink számára a lehető
legnagyobb biztonságot tudjuk nyújtani.
Tiszavasvári, 2020.08.31.
Makkai Jánosné - Intézményvezető

EGÉSZSÉGÜGYI ARCKÉPCSARNOK

DR. LIGETI RICHÁRD,
BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
2001-ben
végzett
a
Debreceni Orvostudományi
Egyetemen, majd a II. sz.
Belgyógyászati Klinikán
kezdett
el
dolgozni.
Itt
szerezte
meg
a
belgyógyászati szakvizsgát.
Ezt követően átkerült
Nyíregyházára, a Jósa
András Kórház Sürgősségi
Betegellátó Centrumába,
ahol jelenleg is dolgozik.
A
belgyógyászat
mellett
egy
intenzív
terápiás
szakvizsgával
is rendelkezik. Az egyetem harmadik
évfolyamában kezdte el a belgyógyászati
kurrikulumot, ahol már ekkor nagy
érdeklődést tanúsított ez iránt – innentől
kezdve nem volt kérdés a „hogyan tovább”!
Meggyőződése, hogy a belgyógyász az, aki
leginkább a differenciált diagnosztikában
járatos, ezáltal mihamarabb diagnózishoz
tud jutni, majd az adott kórképnek
megfelelően
specialista
bevonásával
történhet a beteg további ellátása. A
technikai eszközök modernizálódása és a
fejlettebb laborvizsgálat lehetővé teszik
az orvos számára, hogy gyorsabban
és eredményesebben tudjon megfelelő
kórképet alkotni. A Tiszavasvári Járóbeteg
Szakrendelő
minden
szempontból

megfelelő
számára
úgy
a
felszereltség,
mint
a
szakorvosok
tekintetében,
akikkel
sok esetben együtt kell
dolgozniuk. Már korábban
végzett
szakrendelést
Tiszavasváriban, majd pár
év kihagyás után Dr. Rojkó
László
megkeresésére
örömmel ismét mondott
igent, mert jó tapasztalatai
voltak az itteni emberekkel
kapcsolatosan.
Fontos
számára, hogy az orvos pszichésen
kellően tudja a betegét vezetni, valamint
korrekt módon tudja elmagyarázni, hogy
egy vizsgálat során mi várható, így a
beteg is nyugodtabb, türelmesebb, és a
legvégén elégedettebb lesz. Lelkileg még
mindig megérinti, ha a hozzátartozókkal
rossz hírt kell közölni. Mivel a felesége
is egészségügyi dolgozó, így vannak
helyzetek, amikor nem lehet a munkát
a kórházban hagyni! A továbbiakban is
szeretne itt Tiszavasváriban részt venni
a betegek ellátásában és lehetőségeihez
mérten szeretne hozzájárulni minden
belgyógyászati
problémával
Nála
jelentkező ember korrekt ellátásához és
mielőbbi gyógyulásához!

Könyveket kaptak a nagycsaládosok
Elindult a Könyvet-otthonra program,
amelynek részeként több ezer könyvet
kapnak a családok a következő hetekben.
A könyvcsomagok Tiszavasváriba is
megérkeztek, s az előre beregisztrált 28
nagycsaládos egyesületi tagcsalád már át is
vehette e csomagokat. A Nagycsaládosok
Országos Egyesülete hírlevelén keresztül
még 18 család kap értékes, 6-8 darabból
álló, felnőtt- és gyerekkönyveket, illetve
magyar és világirodalmat egyaránt
tartalmaznak új könyvcsomagot. A KárpátMedencei-Családszervezetek Szövetsége
által további 72 csomagot kaptunk.
Ezeket a könyveket az augusztus végi
nyárzáró családi napon vették birtokba
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete tagjai. Köszönjük szépen a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülésének és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának a program koordinálását
és a szép, értékes könyveket.
Lévai Andrea - Egyesületi elnök

FELKÉSZÜLTÜNK AZ ÚJ TANÉVRE

Iskolánkban nyáron sem állt meg az élet.
A tanév kezdésére sikerült befejezni a
régi épületszárny baleset veszélyessé
vált tetőszerkezetének javítását. Ezt
követően kezdődött el az aula felső
részének rekonstruálása. Az udvaron a fő
közlekedési útvonal alatt futó elöregedett
ivóvízhálózat okozta csőtörést kijavítottuk.
A külső felújítások mellet az előírásoknak
megfelelően a tantermeket, mosdókat és
a közös helyiségeket lefertőtlenítették a

takarítónénik. Augusztusban a terveknek
megfelelően megérkeztek a tankönyvek a
tanulók részére, melyet már iskolánkban is
mindenki ingyen kap. Lehetőségeinknek
megfelelően felkészültünk a tanulók
fogadására, az új tanév indítására, a
biztonságos körülmények fenntartására.
A törvényi változások biztosította
lehetőségekkel élve továbbra is indítjuk
felnőttek számára a különféle ingyenes
képzéseket, melyek esetében az előzetes
tanulmányok és ismeretek beszámítására
fokozottabban nyílik lehetőség, így a
tanulási idő nagymértékben lerövidíthető.
Lehetőség
van
még
szeptember
hónapban
beiratkozni,
vegyész
technikus, gyógyszerkészítmény-gyártó,
villanyszerelő, hegesztő, központifűtésés gázhálózat rendszerszerelő, szociális
ápoló-és gondozó szakképesítésekre.
NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium

Közéleti hírek
A KLÍMATUDATOSSÁG ÚTJÁRA LÉPVE

Magyarország
Kormánya
2018.
február 9-én pályázati
felhívást tett közzé
a
Környezeti
és
Energiahatékonysági
Operatív
Program
( K E H O P )
keretében
„Helyi
klímastratégiák
kidolgozása, valamint
a klímatudatosságot
e r ő s í t ő
szemléletformálás”
címmel
KEHOP-1.2.1.
kódszámmal
a
klímaváltozáshoz történő hatékony
alkalmazkodás
társadalmi
feltételeinek
megteremtése
érdekében.
A
Kormány
a
Partnerségi
Megállapodásban
célul
tűzte
ki az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés
és -kezelés előmozdítását, továbbá a
környezetvédelem és az erőforrásfelhasználás
hatékonyságának
előmozdítását. A cél elérését a Kormány
civil szervezetek, önkormányzatok és
társulásaik együttműködésével tervezi
megvalósítani.
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az 57/2020 (II.27.)
Kt. számú határozatával elfogadta
a pályázat eredményeként létrejött
Támogatói okiratot, így kezdetét
veszi a megvalósítás.
A projekt 2021. október végéig
tart, melynek keretében számba
vesszük a klímaváltozásnak a
településen várható hatásait a
jelenleg rendelkezésre álló adatok és
előrejelzések alapján 30 éves időtávra
előrejelezve a várható folyamatokat.
KLÍMATUDATOSSÁG A
JELENLEGI PROJEKTJEINK
TÜKRÉBEN
„TEGYÜNK A BOLYGÓNKÉRT,
TEGYÜNK A VÁROSUNKÉRT!”
A klímaváltozás a legnagyobb
környezeti
kockázatok
egyike,
ami nemcsak a gazdaságot, hanem
közvetlenül a lakosság életmódját és
életfeltételeit is érinti.
Ha külön nem is emeljük ki,
projektjeink jelentős része már a
klímatudatosság jegyében zajlik. Az
épített környezet és az infrastruktúra
elemeinek (utak, vízelvezető csatornák,
közművek) állagmegóvása, állapotuk
monitorozása, zöldfelület területének
növelése (Zöld Város projekt), helyi
természeti értékek megóvása (Fehérszik természetvédelmi területünk
turisztikai fejlesztése), energetikai
korszerűsítési pályázatunk keretében
közintézményeinken
napelem
rendszer kiépítése mind előremutató
lépés, hogy teszünk a városért,
teszünk a bolygónkért.
A megvalósítás részletei
nagyléptékben
- Kidolgozásara
kerül
a
klímastratégia,
melynek
társadalmasítása
és
megyei

-

-

-

-

klímastratégiával
történő
összhang megteremtése érdekében
az
egyeztetések
folyamatban
vannak. A stratégia részletes
helyzetfeltárással, a település
átfogó teljes körű felmérésével
számba veszi a klímaváltozás
lakosságot, épített környezetet
és
infrastruktúrát
leginkább
fenyegető veszélyeit.
„KLÍMAváltozás most és a
jövőben – Te is tehetsz ellene”
elnevezésű Klímasátor került
felállításra, melyben szemléltető
bemutatókat
tervezünk,
tájékoztató kiadványokat osztunk,
melynek elsődleges célja a lakosság
tájékoztatása
a
klímaváltozás
jövőben várható hatásairól. Ezek a
bemutatók helyi rendezvényeken
kerülnek megtartásra segítve a
szemléletformálás minél szélesebb
körben történő népszerűsítését.
A változás az egyéni törekvéssel
veszi kezdetét. Fontos ezért a
felnövekvő generáció számára
a
„játékos
ránevelés”,
így
intézményi,
települési,
illetve
több településen átívelő, interaktív
tematikus
szemléletformálási
programsorozat veszi kezdetét.
Célja a legfiatalabb generáció
bevonásával is környezetünk és
benne magunk, mint egységes
rendszer szemléltetése, ökológiai
attitűdformálás.
Klímatudatos
szemlélet
fontosságát népszerűsítő kreatív
és játékos foglalkozások szervezése
és lebonyolítása gyermekek számára
helyi rendezvényeken.
Szakirányú
tanulmányi
kirándulások,
szakmai
tanulmányutak szervezése és
lebonyolítása.

A projekt végéig tehát célunk
a
lakosság
minél
szélesebb
körében
a
klímatudatosság
népszerűsítése, érdekes, informatív
programsorozatok
szervezése,
a fiatal generáció bevonásával
a
klímatudatosságot
erősítő
szemléletformálás gyermekközpontú,
izgalmas, tartalmas programokkal.
Kiemelt cél továbbá a klímastratégia
megalkotása,
összhangjának
megteremtése a térségi stratégiai
törekvésekkel.
A klímastratégia 2050-ig fogja
meghatározni
a
városfejlesztés
elképzeléseit, döntéseit.

2020 szeptember

Tiszavasvári Városért Kitüntető Díj

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete 2020. augusztus 20-án, a városi
ünnepségen kapta meg a Tiszavasvári város
képviselőtestülete által odaítélt kitüntető
díjat a családi értékek, a házasság és a
gyermekvállalás népszerűsítése, családi
rendezvények, programok szervezése, és
Tiszavasvári város jó hírének országos
növelése területén végzett tartós és
kiemelkedő
szakmai
színvonalú,
elhivatottan végzett munkájáért. A
kitüntetést az egyesület
elnökeként
büszkén
vettem
át
minden
tagcsalád nevében. Ez
a díj minden tagunk,
gyerekek, ifjak, szülők,
nagyszülők, önkéntesek
érdeme.
Köszönjük
Tiszavasvári
város
képviselőtestületének
a bizalmat! Szeretnénk
m e g k ö s z ö n n i
elnökségünk,
minden

elnökségi tag és póttag, ellenőrző bizottsági
tag lelkiismeretes és kitartómunkáját!
A gyönyörű plakettet és az emléklapot
a nagycsaládos irodánkban helyeztük
el így mindenki láthatja, megtekintheti.
Ne feledjük: „A legértékesebb idő az,
amit a családdal tölthetünk. Egymásból
tudunk leginkább energiát meríteni.”A
mi egyesületünk egy NAGY CSALÁD,
ahol együtt, egymásért vagyunk, hatalmas
energiával dolgozunk, alkotunk, küzdünk,
értéket
teremtünk.
Kívánom azt, hogy
ez az energia soha ne
fogyjon el, s nemcsak
ma, hanem 5-10-15-20
év múlva is büszkeséggel
mondhassuk azt, hogy
igen, mi a Tiszavasvári
Nagycsaládosok
Egyesületének
tagjai
vagyunk!
Lévai Andrea Egyesületi elnök

ÖSSZETARTOZÁS NAPKÖZIS TÁBOR ÉS CSALÁDI
NAP A NOE TISZAVASVÁRI NAGYCSALÁDOSOK
EGYESÜLETÉBEN
Nagycsaládos
gyermekek
számára,
minden járványügyi szabályt betartva
5 napos nyári intenzív programot
rendezett egyesületünk. Az első két nap
jártunk a Vasvári Pál Múzeum mindkét
épületében és a Tiszavasvári Városi
Könyvtárban különböző foglalkozásokon,
szabadidőnkben játszótereztünk, kondi
parkoztunk, vetélkedőn vettünk részt,
megtanultuk az összetartozás dalát is,
volt még a szépségkuckóban hajfonás,
arcfestés és csillámtetkó. A kézműves
kuckóban
spatulákból
képkereteket,
csipeszből figurákat készítettünk, de az
ügyes gyerekek kipróbálhatták a papírcsík
(quilling) technikát is. Értékeltük az
Élelmiszerbankos rajzversenyre beérkezett
pályamunkákat. A harmadik nap reggelén
az időjárás megtréfált bennünket, így nem
indultunk el a tiszalöki biciklitúrára. Viszont
a bringás csapatunk Tiszavasváriban egy 6
km-es kört tett, amíg a gyalogos gyerekek
a csónakázótóhoz sétáltak. A két csapat
találkozása után tó körüli futóversenyt
rendeztünk több kategóriában, majd a
kondiparkban edzettünk, játszottunk. A Civil
Házba visszaérkezve grilleztünk, nagyokat
ettünk-ittunk, egy kis csendespihenő és
szabad játék után sor került egy vidám
természetvédelmi vetélkedőre. A 4. nap
birtoka vettük Debrecenben a Kerekerdő
élményparkot. Mindenki kipróbálhatta a
különböző játékokat, élményelemeket.
Jól szórakoztunk. Az utolsó napunkat a
Tiszavasvári Strandfürdőben töltöttük:
volt játékos vízi vetélkedő, úszóverseny
a kicsiknek és a nagyoknak, szabad játék,
hullámmedencézés, egy nagy közös
fagyizás... Kedves táborozó gyerekek!
Köszönjük azt, hogy egész héten lelkesek,
vidámak, kreatívak, sportosak voltatok
Jól összekovácsolódott a kis csapatunk,
valódi összetartás alakult ki közöttetek,

jó barátságok szövődtek. Jövőre is
találkozunk! Szeretnénk megköszönni
felnőtt és a diák önkénteseinknek az
egész hetes áldozatos munkát, a sok-sok
segítséget! Köszönjük szépen az EKIK
Találkozások Háza, a Tiszavasvári Városi
Könyvtár és a Vasvári Pál Múzeum
munkatársainak a kitűnő programokat, azt,
hogy a kisebb- és a nagyobb korosztály
is élvezte a tartalmas két délelőttöt.
Köszönetet mondunk egyik nagycsaládos
tagunknak a 3 szuper óriás fajátékok
felajánlásáért! Akik nélkül még a tábor
nem jöhetett volna létre: - Kabay János
Alapítvány, - Fodor Demeter, buszsofőr és
a szuperbusza, - Kerekerdő élménypark,
Debrecen
- Tiszavasvári Strandfürdő (kedvezményes
csoportos
belépőjegyek
biztosítása),
- Magyar Élelmiszerbank Egyesület
(„Édes száj” pályázat során finom
csokik és rágók felajánlása). A tábor a
Nemzeti Együttműködési Alap, NEATF-20-O-V-0696
Tartozzunk
össze!nemzeti összetartozás erősítése, szakmaiműködési pályázat támogatásával valósul
meg. Augusztus 29-én nyárzáró családi
naptól volt hangos a Civil Ház udvara.
Legelőször Molnár Orsi zenés interaktív
gyermekműsorán szórakoztak a kicsik,
majd a „Pörög a család” elnevezésű,
8 állomásos vetélkedőn játszottunk. A
délután folyamán arcfestés és csillámtetkó
várt mindenkit. Estefelé közösen szalonnát
sütöttünk, s a kötetlen beszélgetésre,
szabad játékra is jutott idő. A napot a
fiatalok kívánságára diszkóval zártuk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az
önkéntes nagycsaládosaink segítségét és
a 13 iskolai közösségi szolgálatot teljesítő
diák munkáját!
Lévai Andrea
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Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Kedves Horgásztársak!

Egyesületünk idén 12 órásnak szervezte meg a Kacsás Kupa páros versenyét. A nagy
érdeklődésre tekintettel a meghirdetett 16 csapat helyett még egy párosnak szorítottunk
helyet, így 34 horgász vágott neki a feladatnak. A verseny elején a kánikula, a második
felében pedig a felhős front nehezítette a helyzetet. A változékony időjárás ellenére
nagyszerű eredmény született: 161 darab nemes halat fogtak a horgászok és az összfogás
335 kg volt! Ha ezt az eredményt 24 órára vetítjük, akkor minden idők legeredményesebb
versenye volt ez a mostani!
I. helyezett: Alföldi Róbert és Fejér Richárd 47,11 kg
II. helyezett: Vámosi József és Vámosi Viktor 38,66 kg
III. helyezett: Kiss Attila és Kiss Csaba 30,67 kg
A legnagyobb hal fogója: Nyáguly Vince 3,62 kg afrikai harcsa
A nyertes csapatok serleget és tárgynyereményt is vehettek át. A legnagyobb hal fogójának
tárgynyereményét a Kacsás horgászbolt üzemeltetője, Szaniszló Pál ajánlotta fel. A
versenyzők egy finom, csülkös babgulyást kaptak étvágyuk csillapítására, melyet Fekete
Zoltán és Szaniszló Pál főzött.
Kacsás tó információk:
KACSÁS TÓ SZEPTEMBER HAVI NYITVA-TARTÁSA
CSÜTÖRTÖKTŐL-VASÁRNAPIG 7:00-TÓL 18:00-IG
KACSÁS INFÓVONAL: +36/20/453-8969
További friss információkért kérjük, hogy figyeljék az online híradásokat az Egyesület
honlapján és Facebook oldalán: www.tv-horgasz.info és www.facebook.com/
KacsasHorgaszto/ , valamint a Városi Televízió műsorán, képújságján.
az Elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök

Jávor Zoltán,

A „FŐSZERKESZTŐ” Emlékére
Nincs
sem
születésének,
sem halálának
k e r e k
évfordulója,
a k k o r
mégis miért
emlékezünk
meg
Róla?
Egyrészt,
m e r t
megérdemli –
erről később
bővebben, másrészt pedig az elmúlt
félévben neve és alkotásai gyakorta
feltűntek a Városi Televízió képernyőjén,
- köszönhető ez nagyban Markóczi
Marika jogtulajdonosnak, aki örömmel
járult hozzá. Számos olyan videofelvétel
került műsorra tűzve, melyen keresztül
a fiatalabb korosztály belepillanthatott
a 30 évvel ezelőtti Tiszavasvári életébe,
ünnepeibe, mindennapjaiba. Láthattunk
családanyákat, családapákat úttörőként,
láthattunk olyan szeretett embereket, akik
sajnos már nem lehetnek köztünk, és
végül, de nem utoljára olyan várostörténeti
eseményeket, mint pl.: a várossá
nyilvánításunk ünnepélyes pillanatait, a
polgármesteri hivatal átadóünnepségét, és
még sorolhatnám! Ugye milyen jó ezeket

visszanézni? Ugye milyen jó, hogy ezt
annak idején valaki felvette? Vállán a
mai kor technikai berendezéseit ismerve
– nevetségesen nagynak tűnő Panasonic
M10-ess kamerájával ott volt mindenütt.
Minden rendezvény természetes velejárója
volt Jávor Zoli! Ezt konstatálták is az
emberek, csak azt tudták kevesen, hogy
ezeknek a munkáknak a túlnyomó részéért
„csak” köszönöm-öt kapott! A másik nagy
„műve” a Vasvári Hírmondó! Bár, az első
főszerkesztő Máthé Csaba volt, de már
az indulás pillanatától ott bábáskodott az
újság körül Zoli. Szerette, akarta, csinálta!
Biztos voltak olyan cikkek, ami ha Rajta
múlik nem került volna beszerkesztésre,
de Ő, mint főszerkesztő, voltak feladatai
és kötelességei! Zolit lehetett szeretni,
és lehetett nem szeretni, de egy biztos:
amit csinált, mindig becsülettel és teljes
odaadással csinálta. Ha valahova betért,
tudták, hogy megjött a Főszerkesztő úr!
Oldalakat lehetne még írni munkásságáról,
de aki ismerte úgy is tudja, aki pedig nem,
annak már úgy sem jelent semmit. Zoli:
októberben lennél 68 éves, de sajnos már
csak az égi médiákban jöhetsz elő újabbnál
újabb ötleteiddel! De ami biztos: látod,
nem felejtettünk el!
VH

Tanévkezdés a Kabay-ban

Ahogyan a fecskék a villanydróton, úgy
gyülekeztek a gyerekek 2020. szeptember
1-én a Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskolában. BECSENGETTEK! A 2020/21es tanévben, 34 osztályban összesen 801
tanuló, közöttük 4 osztályban 108 elsős
kisdiák kezdte meg tanulmányait. Az
idei tanévkezdés rendkívüli volt, hisz a
kis elsősökön kívül az idén gyerekek,
pedagógusok és szülők közösen várták
már az új tanévet nyitó iskolai csengő
hangját. Március óta, a koronavírus
okozta járványhelyzet miatt a családi
fészekben töltött karanténban, egymástól
távol, digitális távoktatással ért véget
az előző tanév. Hosszú volt ez az idő,
nehéz az otthontanulás. Mindenki várta
a hagyományos oktatási rendben történő
találkozást. Mi, az iskola dolgozói bíznunk

abban, hogy fegyelmezett, egészségben,
tanulásban, programokban, örömökben
és sikerekben gazdag tanév áll előttük,
mely erőt ad majd, arra, hogy az esetleges
akadályokat, napi gondokat könnyebben
viseljük, oldjuk meg. Szeretnék, ha ez
a tanév az egészség, az önmagunkra és
egymásra történő fokozott odafigyelés,
és a türelem tanéve lenne, mely egyben
a jelenlegi és jövőbeni járványügyi
szabályok betartásával a környezetünkre
való odafigyelést, és az egymás felé
irányuló tisztelet és türelem megtartását is
jelenti. Kedves Első Osztályosok! Örülünk,
hogy intézményünk tanulói lettetek.
Nagy szeretettel fogadunk benneteket és
bízunk abban, hogy jól fogjátok érezni
magatokat iskolánk falai között. Legyetek
egészséges, sikeres, ügyes, szorgalmas
gyerekek. Figyeljetek tanítóitokra, hogy
megtanulhassatok írni, olvasni, számolni, s
így vidáman telhessenek majd napjaitok, a
játék mellett már munkával, tanulással is.
Kívánunk erre a tanévre minden szülőnek
– diáknak – pedagógusnak jó egészséget,
sok erőt, türelmet, kitartást, lelkes és
céltudatos szorgalmat, sok-sok sikerrel, és
szép élménnyel a 2020/21. tanévben!
Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola

EURÓPAI MADÁRMEGFIGYELŐ
NAPOK!
Minden természetjáró és madárbarát
figyelmébe ajánljuk az alábbi programokat:
Vízimadár monitoring, spektives madármegfigyelés
a Fehér-sziken és Halastavakon.
Időpont: szeptember 12. ,9:00 óra
Találkozó: Fehér- szik kilátó
Madármegfigyelés-madárgyűrűzés,
Petrilláné Bartha Enikő.
Időpont: október 3-8., 8:00-17:00óra
Helyszín: Tiszalök, Arborétum
Madármegfigyelés
Időpont: október 3. 9:00
Helyszín: Fehér-szik, Halastavak
További információ: Polyák Ferenc 06 30/683-2061,
vagy Szabóné Balázs Beáta 06 30 /295-8056.

Intézkedések a Kabay János Általános Iskolában
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a Nemzeti Népegészségügyi Központtal
és az Operatív Törzzsel együttműködve,
intézkedési tervben foglalta össze a
szükséges intézkedéseket a 2020/2021.
tanévben a köznevelési intézményekben
a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről.
A Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskolában az alábbi eljárásrendet
alkalmazzuk a 2020-2021. tanévben a
járványügyi készenlét idején
1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI
ÉVRE, TANÉVKEZDÉS
 Az intézmény épületeiben alapos,
mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás
történik a tanév megkezdése előtt.
 Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó
2020 címen aloldalt alakított ki, amelyen
keresztül az aktuális információk
mellett a járvány elleni védekezésre
való felkészüléssel kapcsolatos és
a köznevelési intézményeket érintő
kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok
kerülnek közzétételre.
2. AZ INTÉZMÉNYEK
LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK,
KIRÁNDULÁSOK
 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag
egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja.
 Bejáratok használat iskolába érkezéskor:
főbejárat – alsó tagozat, oldalsó bejárat
5. 6. évfolyam, testnevelés folyosó
bejárata: 7. 8. évfolyam.
 Kérjük a szülőket, hogy amennyiben
gyermeküknél tüneteket észlelnek, a
NNK aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A
szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van.
 A szülők az iskola épületébe kizárólag
maszkban hivatalos ügyintézés céljából
léphetnek be, lehetőség szerint telefonon
előre egyeztetett időpontban. Időpont a
következő telefonszámon kérhető: 06
42 275 - 118
 Az oktatásban és nevelésben, illetve
az intézmény működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó
vegyen részt.
 Minden
szükséges
intézkedést
megteszünk
az
intézményben
az
intézményi
csoportosulások
megelőzésére a tanév folyamán mind az
intézmény területén, mind az intézmény
épülete előtt.
 Az osztálytermekben lehetőség szerint
gondoskodunk a tanulók lazább
elhelyezéséről.
 A tanítási órákon, foglalkozásokon
a maszk viselése lehetséges, de nem
kötelező.
 A közösségi terekben egyszerre csak
annyi tanuló tartózkodhat, hogy
betartható legyen a 1,5 méteres
védőtávolság.
 A folyosó csak közlekedésre használható,
a tanulók szünetben, az osztályteremben,
illetve az udvaron tartózkodhatnak.
 Amennyiben a védőtávolság nem
tartható be a közösségi tereken, úgy az
általános iskola felső tagozatában és az
ott tartózkodás idején a szájat és orrot
eltakaró maszk viselése ajánlott.
 A tornaterem, tornaszoba, a nyelvi
bontó termek, az informatika és
vizuális kultúra termek kivételével
az osztályok ugyanazt a tantermet
használják. Ezekben a tantermekben a
felületfertőtlenítést minden szünetben

elvégezzük,
az
osztálytermekben
naponta történik a fertőtlenítés.
 A testnevelés órákat az időjárás
függvényében szabad téren tartjuk. Az
órák során mellőzni kell a szoros testi
kontaktust igénylő feladatokat.
 A megfelelő védőtávolság betartása
különösen fontos a mosdókban, illetve az
öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti
és utáni öltözésnél az öltözőkben történő
csoportosulás elkerülése érdekében a
következő kerül bevezetésre: a lányok
a két öltözőt használják, a fiúk az
osztályteremben öltöznek át, utcai
ruháikat a szekrénybe, iskolatáskájukat
a tanterem hátsó részébe helyezik.
 Az iskolai büfében történő vásárlásra
a következő szabályok vonatkoznak:
sorban állás a felfestett matricákon a
védőtávolság megtartásával. Az 1. órai
szünet után kizárólag alsó tagozatos
tanulók, a 2. óra utáni szünettől
kezdődően a felső tagozatos diákok
vásárolhatnak.
 Az iskolabuszra vonatkozó előírások:
o Az iskolabuszon a maszk viselése
KÖTELEZŐ!
o Minden tanuló csak arra a járatra
szállhat fel, amelyen az előzetes
beosztás alapján szerepel.
 Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus
egyidejű
jelenlétével
járó
(pl.:
tanévnyitó
ünnepség,
kulturális
program) rendezvény megszervezése
során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
létszámkorlát szigorú betartása – a
résztvevők körének korlátozása, az
alapvető egészségvédelmi intézkedések,
szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés,
kézfertőtlenítés,
szellőztetés).
 Az osztálykirándulások és tanulmányi
kirándulások belföldi megvalósítását is
mellőzzük.
 Személyes megjelenéssel járó szülői
értekezleteket nem tartunk, a szükséges
információkat elektronikus felületeken
küldött üzenet formájában juttatjuk el a
szülőkhöz, valamint az osztályfőnökök
folyamatosan tájékoztatják a szülőket az
aktuális információkról.
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL
BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású
kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek
használata minden belépő számára
kötelező. Az intézményben, étkezések
előtt és után, alaposan mossunk kezet
vagy fertőtlenítsük a kezünket (a tanulók
esetében inkább javasolt a szappanos
kézmosás).
 A szociális helységekben biztosítjuk a
szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
kiegészítünk a folyosón elhelyezett
vírusölő
hatású
kézfertőtlenítési
lehetőséggel.
 Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
A
személyi
higiéne
alapvető
szabályairól a tanulóknak részletes,
az adott korosztálynak megfelelő
szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk
a tanulók figyelmét az úgynevezett
köhögési etikettre: papír zsebkendő
használata köhögéskor, tüsszentéskor,
majd a használt zsebkendő szemetes
kukába dobása és alapos kézmosás,
kézfertőtlenítés.
 A fertőtlenítő takarítás során kiemelt
figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel
gyakran érintett felületek (a padok,
asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek,

korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
informatikai eszközök (billentyűzet,
monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók
csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint
a padló és a mosható falfelületek
vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére
kerüljenek.
 Zárt
térben
a
kórokozók
koncentrációjának
csökkentése
érdekében kiemelt figyelmet fordítunk
a folyamatos vagy rendszeres, fokozott
intenzitású természetes szellőztetésre,
mely vonatkozik minden zárt térre,
így a folyosókra, valamint a szociális
helyiségekre is. A helyiségek ablakát
időjárás függvényében lehetőség szerint
nyitva tartjuk.
 Az iskolában használt taneszközöket,
sporteszközöket
rendszeresen
fertőtlenítjük.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
 Fokozottan ügyelünk az étkezés
helyszínének
tisztaságára,
a
rendszeres fertőtlenítésére. A felületek
tisztításakor törekszünk a környezet
vírusmentességének a megőrzésére.
 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet
fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására és kézfertőtlenítésére.
 Ebédeltetésre vonatkozó szabályok:
o Az ebédlőben egyszerre maximum 80
fő tartózkodhat.
o Az ebédeltetés osztályonként történik,
az előzetesen kialakított beosztás
szerint. Minden tanuló az osztályára
vonatkozó 20 perces idősávban
ebédelhet.
o Sorban állásnál és ebédelés közben is
kötelező a védőtávolság betartása.
o Az ebédeltetési idősávok között
gondoskodunk
a
felületek
fertőtlenítéséről.
 Rendkívül fontos a gyermekek által
használt
edények,
evőeszközök,
poharak, tálcák megfelelő hatásfokú
fertőtlenítő mosogatása, a tiszta
evőeszközök,
poharak,
tányérok,
tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása,
tálalásnál az evőeszközök, tányérok,
poharak gyermekek általi tapogatásának
elkerülése.
5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS SZABÁLYAI
 Az iskolai szűrővizsgálatok és az
iskola-egészségügyi ellátás során az
ide vonatkozó szabályokat szükséges
betartani.
Ennek
megfelelően,
amennyiben az egészségügyi ellátás
korlátozásának elrendelésére nem kerül
sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb
feladatokat maradéktalanul el kell
végezni.
 A személyes találkozást igénylő teendők
esetében – védőnői szűrővizsgálatok,
tisztasági vizsgálatok, védőoltások,
védőnői fogadóóra – a feladatok
elvégzése a járványügyi óvintézkedések
(személyi higiéné, a használt eszközök
fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság
kerülése, maszkhasználat) figyelembe
vételével történjen.
 Amennyiben az egészségügyi ellátás
során a gyermeknél fertőzés tünetei
észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők
beteg személy esetén” pontja szerinti
intézkedések megtétele szükséges, mely
egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok
felfüggesztésével, a helyiség és az
eszközök fertőtlenítésével, és alapos
szellőztetéssel.
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6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK
KEZELÉSE
 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását,
aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós
betegsége vagy pl. immunszupprimált
állapota miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.
Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá,
ha a tanuló hatósági karanténba kerül,
a részére előírt karantén időszakára. A
karantén időszakban a tanuló az otthona
elhagyása nélkül, a pedagógusokkal
egyeztetett
kapcsolattartási
és
számonkérési forma mellett, részt vehet
az oktatásban.
 A tanuló távolmaradásával kapcsolatos
valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről
és
a
köznevelési
intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint
érvényes, azok betartása szerint járunk
el.
7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY
ESETÉN
 Amennyiben
egy
gyermeknél,
pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál
fertőzés
tünetei
észlelhetők,
haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük
az iskolaegészségügyi orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a
további teendőkről. Gyermek esetén
értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a
figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül
keressék meg telefonon a gyermek
háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt
követően az orvos utasításainak alapján
járjanak el.
 A beteg gyermek felügyeletét ellátó
személynek kesztyű és maszk használata
kötelező.
 A tanuló az iskolába – hasonlóan más
megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az
intézmény elfogad, azt saját hatáskörben
nem bírálhatja felül.
 Amennyiben krónikus betegséggel
élő gyermek az új koronavírus okozta
járványügyi helyzet miatt speciális
eljárást, védelmet igényel, erről a
kezelőorvosnak kell döntenie, mely
alapján tesszük meg a szükséges
intézkedéseket.
8. KOMMUNIKÁCIÓ
 Felhívjuk az iskola közösségéhez
tartozók – szülők, pedagógusok,
tanulóink – figyelmét, hogy hiteles
forrásokból tájékozódjanak. Az
oktatással kapcsolatos híreket a www.
kormany.hu és a www.oktatas.hu
felületein lehet/kell követni.
 Az aktuális intézményre vonatkozó
információkat folyamatosan közzé
tesszük:
o az iskola honlapján: http://www.
tiszavasvari-iskola.hu/
o az iskola facebook oldalán:
https://www.facebook.
com/Tiszavasv%C3%A1riKabay-J%C3%A1nos%C3%81ltal%C3%A1nosIskola-419827208139173
o Az intézmény bejáratánál
kiffüggesztve.
o További információért fordulhatnak
a szülők az osztályfőnökökhöz,
valamint érdeklődhetnek az
intézmény telefonszámán: 06 42 275
– 118

Kultúra - szórakozás
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ÉLMÉNYTÁBOR A TALÁLKOZÁSOK
HÁZÁBAN
Gyerekzsivajtól hangosan indult az
augusztus a Találkozások Házában, ahol
élménytáborba hívtuk azokat a gyerekeket,
akik közösségbe vágytak és egy hétig
színes programokon szerettek volna részt
venni.
Az érdekes kézműves foglalkozások
mellett a gyerekek ellátogattak a Városi
Televízió stúdiójába, a vállalkozó
szelleműek riportot is készíthettek
egymással. A zenei élmény is garantálva
volt Bánhidi Krisztián és Veres Tibor
által. A kis énekesek stúdiókörülmények
között tanulták meg a Bagossy Brothers
nagy slágerét, igaz csak egy délelőtt állt
rendelkezésükre, ám nagy vidámság
közepette hamarosan el is készülhetett a
felvétel.
A filmvetítés sem maradhatott el, a
színházteremben a mozivászonra kivetítve
tekintették meg a megszavazott filmet,
természetesen pop – corn ropogtatása
közben.
A Pampuch - tanyára is ellátogattunk egyik
délután, ahol Piroska néni várt bennünket

és körbevezetett a területen - melyet sok
gyerek farmnak hívott - meglátogatva a
bárányokat, lovakat, teheneket, pónikat.
Ezt követően a fagylalt különösen jól esett
a nagy melegben.
A Városi Könyvtár vendégei is lehettünk
több délutánon, a virtuális valóság
szemüvegén át izgalmas helyeken
kalandozhattak a gyerekek. A Vasvári Pál
Múzeum munkatársai is körbevezették
a csapatot, ahol Tiszavasvári múltját és
hírességeit ismerhették meg.
A szomszédos kondipark elnyerte a
gyerekek tetszését, élvezettel vették
birtokba a különböző gépeket. Utolsó nap
délutánján a lemezlovasok világába is
bepillantottunk, Póka Nándor segítségével,
aki egy rövid discot is rögtönzött látványos
fényeffektekkel.
Így telt ez az egy hét itt velünk és a
gyerekekkel, a Találkozások Házában,
ahová jövőre visszavárjuk őket és
mindenkit, aki szeretne egy tartalmas hetet
eltölteni.
Szőllősi Ágnes

Nosztalgia este a „pirosingesekkel”
Három név, három zenész, akik sok
fiatal életében részt vettek évtizedekkel
ezelőtt, évtizedeken át. Nosztalgia estre
hívtuk augusztus 8 – án ismerőseiket és
mindazokat, akik egy időutazás részesei
szerettek volna lenni zenéjük által. A piknik
hangulatot megteremtve kezdődött el az
este a Találkozások Háza hátsó udvarában,
akik pedig várták az érdeklődőket, a
legendás „Pirosingesek” : Fintor Ferenc,

Munkácsi Lajos és Papp Gábor. A dobos
szerepét vállalta ezen az estén Munkácsi
Szabolcs, zongorán közreműködött Veres
Tibor.
Könnyes emlékezések, felidézett emlékek,
jókedvű beszélgetések zenei aláfestéssel
és a hangulat máris bensőségessé vált.
Ígéretet tettünk a folytatásra, így zártuk az
estét és szeretnénk megtartani a szavunkat.
Szőllősi Ágnes

MESÉS NYÁR A VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN
A nyári hónapokban gyerekzsivajtól
volt hangos a Városi Könyvtár Gyermek
részlege. Szerdai délelőttönként „Mesés
nyár” foglalkozás várta az kisgyermekes
családokat, s minden héten más-más
mesével, újabbnál újabb kézműves
foglalkozásokkal készültünk a gyerekek
legnagyobb
örömére.
Mesedélőttök

keretében több óvodai csoport is a
vendégünk volt.
Nagy sikert aratott
olvasóink körében a DJP Pont utazó
„digitális élménylaborja” és a 3D-s
nyomtató, melyet nemcsak a táborozó
gyermekek, hanem a könyvtár látogatói is
kipróbálhattak a nyár folyamán.

EMLÉKEKET TOLLHEGYRE!
A Magyar Nemzeti Levéltár SzabolcsSzatmár Bereg Megyei Levéltára 2020.
márciusában, a veszélyhelyzet ideje alatt
„Emlékeket tollhegyre” címmel hirdetett
pályázatot szépkorúak részére. A pályázók
a következő témakörökből választhattak:
- A legszebb családi ünnepek
- Régi húsvéti szokások, versekkel,
képeslapokkal, képekkel színesítve
- A
család
példamutató
tagjának
élettörténete, akikre ma is büszkék
- Báli emlékek

- Régi naplók mai szemmel
- Nagyanyák konyhája (régi receptek ma
elkészítve – fotóval megörökítve).
Összesen a felhívásra 24 pályamunka
érkezett. Legtöbben az Akikre büszkék
vagyunk témát választották. A legtöbb
pályaművet Hankó András küldte
be, összesen 8 írásművet. A pályázat
közönségdíjasa Hankó András lett, Ő
kapta a legtöbb szavazatot az internetes
közzétételben. Gratulálunk!
Kulcsár Lászlóné

„FEL A SZÍVVEL MAGYAROK”
Családiasabban, meghittebben ünnepeltük
az idei augusztus 20 – át. Az est programja
idevarázsolta az ünnep mondandóját,
Szent István üzenetét. Egy ünnep, amely
összeköt minket. Egy kötelék, amely
mutatja, hogy sokkal több bennünk ami
közös, mint ami szétválaszt.
Az ünnepköszöntő est a
Városi
Fúvószenekar és a Tiszavasvári Mazsorett
Egyesület közös műsorával vette kezdetét,
a programot Vikidál Gyula, a nemzet
rocksztárja nyitotta ünnepi műsorával.
Szőke Zoltán polgármester köszöntőjét
követően Dr.Vinnai Győző országgyűlési
képviselő mondott ünnepi beszédet. Ebben
az évben is sor került kitüntető díjak,
elismerések átadására, melyekhez ezúton
is gratulálunk és sikereket kívánunk

mindnyájuk számára.
Az új lisztből készült kenyér az ünnepi
asztal ékessége lett, és jelképévé vált az
államiság ünnepének. Az augusztus 20-i
állami ünnepen a nemzeti színű szalaggal
átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet
és a haza összekapcsolódik. Egyházaink
képviselői, Földes Gábor római katolikus
plébános, Hülvely Zoltán görög katolikus
parokus és Szvoren Attila református
lelkész szentelték meg az új lisztből
készült kenyeret.
Az ünnepi programot Tóth Reni, a
Kormorán és Örökség együttesek egykori
énekesnőjének műsora zárta, aki dalaival
még különlegesebbé és ünnepibbé tette a
magyar állam alapításának emléknapját.
Szőllősi Ágnes

SIKERES PÁLYÁZAT AZ EKIK VÁROSI
KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN
Az EKIK Városi Könyvtár pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Kulturális
Alap
Közgyűjteményi
Kollégiuma
felhívására,
a
koronavírus-járvány
terjedési kockázatának csökkentésére
szolgáló eszközök beszerzésére. A
pályázat támogatásban részesült, melynek
eredményeként beszerzésre került egy
darab ózongenerátor, valamint szenzoros
kézfertőtlenítő adagoló készülékek. Az
ózongenerátort a visszavett dokumentumok
fertőtlenítése mellett
a részlegek

fertőtlenítésére is tudjuk használni, hiszen a
készülék akár 200m2 terület fertőtlenítését
is képes elvégezni egyszerre. Vírus- és
baktériumölő hatásának köszönhetően
hatásosan alkalmazható a koronavírus
járvány
terjedési
kockázatának
csökkentésében,
megteremtve
a
biztonságos könyvtárhasználat lehetőségét.
Bízunk benne, hogy használatával az
könyvtárhasználók
biztonságérzetét
növeljük.
Kulcsár Lászlóné

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Tiszavasvári központjában felújított,
garzonlakás eladó. Érd.: 06 70/236-4160
Bulizni akartok a haverokkal, vagy
családi rendezvényt tartani, de
nincs hol? Hívjatok, és 3 különböző
lehetőséget tudok kínálni! Érd.: 06
30/953-1306
Eladó Tiszavasvári szőlőskertben több
darab kb.: 3 hektár földterület. Tel.: 06
70/319-0770, 06 70/941-5339
Eladó Tiszavasvári Nagybecskerek u.
12. sz. alatti 3 szobás, felújítás alatt álló
ház. Tel.: 06 70/319-0770, 06 70/9415339
Eladó Tiszavasvári, Tompa M. u. 2.sz.
gazdálkodásra alkalmas nagy telek,
melléképületek, régi parasztház.
Tel.: 06 70/941-5339, 06 70/319-0770
Tiszavasvári, Táncsics út 10.sz. alatti
családi ház nagy telekkel eladó! Érd.: 06
70/622-7078
Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton
beépített 1479 m2 ingatlan, családi
házzal, lakható melléképülettel együtt.
Tel: +36 30/397-9024
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és
csatornacsonk, 12m2-es melléképület.
Ár: megegyezés szerint. Érd: 42/275170, 06 30/470-8881
Tiszavasvári Vasvári Pál 152 sz. alatti
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x
5m) gazdasági épülettel, amelyben
állattartás nem engedélyezett, de lakó
épületnek átalakítható. Ipari árammal,
szennyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.Ft. Érdeklődni: 06 30/983-2461
Tiszavasvári, Kinizsi u. 27. sz. alatt
700m2, ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500
m2 építési telek eladó. Tel: 30/213-1712

Munkalehetőség
Azonnali kezdéssel pizza futárt keresünk
a Tiszavasvári Pizza Ferettibe!!!
Jelentkezni a 06 70 631 2096-os
telefonszámon lehet.
Tiszavasvári üzletünkbe keresünk férfi
húsbolti eladót! Jó csapat, igényes üzlet,
korrekt fizetési lehetőség
Érdeklődni: 06-30-9531-924
Pizza szakács álláshelyre
keresünk.70/631 2096

kollégát

Szolgáltatás
Szerkezetlakatos munkát vállalok: trapéz
lemezkerítések, kiskapuk, nagykapuk,
előtetők, fémszerkezetek hegesztése,
javítása. Tel.: 70/322-3546
Földmérés,
megosztás,
épület
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel:
30/ 368-9797

Ez is - Az is
TÖKFUTÁR
HÁZHOZSZÁLLÍT!
Rendelhető tökfélék: - kolbásztök,
cukkini (4féle), sütőtök (3 féle), szárított
és zöld fűszerek: - tárkony, citromfű,
menta, zsálya, (orvosi), kakukkfű,
pirított tökmag. Érdeklődni és rendelni:
06 20/548-4442
220/380 villanymotor
30/4949-939

eladó!

Érd:

Bontott kisméretű tégla eladó! Érd.: 06
70/273-8168

TÖKFUTÁR
HÁZHOZSZÁLLÍT!
Rendelhető tökfélék: - kolbásztök,
cukkini (4féle), sütőtök (3 féle), szárított
és zöld fűszerek: - tárkony, citromfű,
menta, zsálya, (orvosi), kakukkfű,
pirított tökmag. Érdeklődni és rendelni:
06 20/548-4442
Polgármesteri Hivatal általános
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8:00-12:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00 óráig és 13:00-17:00
óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00 óráig
Polgármester fogadónap:
2020.10.05. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadónapjai:
2020.09.16. (szerda) 08.00-12.00
2020.09.30. (szerda) 08.00-12.00
2020.10.14. (szerda) 08.00-12.00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515; 06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6.
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható!
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre,
illetve a mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható.
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó
számot
Tiszavasvári Kormányablak
ügyfélfogadási ideje:
Bővebben a 12. oldalon!
Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti
állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Szeptember 17 - 23
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Szeptember 24 - 30
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Október 01 - 07
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Október 08 - 14
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Október 15 - 21
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Bővebb felvilágosítás telefonon a Járási
Hivatalban!
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.
Telefon: (42)520-510 Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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Képviselői fogadóórák

Tamás Viktor: +36 30 3265394 Fogadóóra időpontja: minden hónap első keddi napja 1617 óráig Vasvári Pál terem , SZURKOS SZILVIA +36 30 3058143 Fogadóórát minden
hónap második keddjén, 16.30-18.00 Vasvári Pál teremben, Balázsi Csilla Telefon:
42/520-120 e-mali: csilla@csip.hu Cím Tiszavasvári Gombás András u. 23/c (könyvelő
iroda) minden hónap második szerda 15-17 óra, Szabó Zoltán Minden hónap első hétfője
17.00-18.30 között. Vasvári Pál terem. +36 70 1980057; szabo.zoltan0829@gmail.com,
Bakné Répási Ágnes bakne.r.agnes@gmail.hu, Minden hónap második keddje 16.00 17.30-ig a Vasvári Pál teremben, Ráduly Zsolt +36 30 2198461 Minden hónap első
szerda 16.00-17.30-ig Vasvári Pál teremben, Volosinóczki Béla Minden hónap első
keddje 16-17-ig Vasvári Pál teremben +36 30 2132327, Balogh Sándor +36 70 5466851
Minden hónap második szerda 17.00-18.00-ig Vasvári Pál teremben

Megemlékezés

El nem múló fájdalommal emlékezünk Drága jó férj, édesapa,
nagyapa
Kovács Sándor
halálának 1. évfordulójára
„Tiéd a csönd és nyugalom,
Miénk a bánat és a fájdalom.”
Hiányzol, Nyugodj Békében
Szerető feleséged, lányaid, vejeid, és az unokák
Gina, Bianka, Zsombor, Zsófia,

Anyakönyvi Hírek

Köszöntjük Tiszavasvári
Akiktől búcsút vettünk:
Legifjabb Lakóit
Balogh Emília Liliána /2020.07.25./
Ábri Melinda /2020.07.31./
Lakatos Miklós
Makula Roxána
Lakatos Kemál Tamás
Rézműves Milán
Rostás Máté Viktor
Lakatos Fatima Brigitta
Ruha Hanna Maja
Sánta Márton István
Rézműves Krisztián Róbert
Jónás Róbert

Akik házasságot kötöttek
Iszály Zsófia – Balázs László
Varga Ilona Erzsébet – Erdei Zoltán
Szklenyár Ilona – Csikós Péter
Mészáros Judit – Fegyveres István
Kis Marietta – Tóth Attila
Ágoston Anita – Mátrahegyi József
Nagy Ágnes – Pető Dávid Béla

Makula János /2020.07.21./ - Keskeny u.
Pente Géza - Kodály Zoltán u.
Virág Lászlóné sz. Balogh Ilona - Bajcsy-Zs. u.
Lakatos Ferencné sz. Horváth Irén
Korondi Béla u.
Bódor Sándor - Géza Fejedelem u.
Gál Sándorné sz. Pásztor Margit - Szabó M.u.
Tóth Lászlóné sz. Lipták Piroska
volt Arany János u.
Rácz István - Széles u.
Huszár Béla György - volt Erdő u.
Nagy Sándorné sz. Bódor Margit - Hősök u.
Mátyási Lajosné sz. Balogh Erzsébet
Árpád u.
Szakos Mihályné sz. Kőszegi Katalin
Egység u.
Bálintné Benyusz Ágnes - Vasvári Pál u.
Olajos Sándor - Bocskai u.
Pente Piroska - Szorgalmatos
Oláh László - Vasvári Pál u.
Papp Miklósné sz. Hegedüs Ilona
Táncsics M. u.
Bánszkiné dr. Mészáros Irén - Bajcsy-Zs. u.

Sport
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Megkezdődött a megye II. labdarúgó
bajnokság

2020. augusztus 23.
Nyírbéltek–Tiszavasvári 1–2 (0–0)
Tiszavasvári: László T. – Szolyka T.,
Tóth L. (Mészáros T.), Kiss T., Bakos T.
(Viszokai K.), Szolyka G. (Kondora K.),
Bolega S., Gyurján R. (Vadász D.), Ujj L.,
Bolgár D., Demkó B. (Gyákum). Edző:
Kiss Gábor. Gól: Balogh Zs., illetve Bolgár
D., Szolyka G. Ifi: 0–2.
Kiss Gábor, edző: – Azt gondolom a
győzelmünkhöz nem férhetett kétség,
azonban az ilyen meccseket hamarabb
le kell tudnunk zárni. Gratulálok a
játékosaimnak.
2020. augusztus 30.
Tiszavasvári-Nyíregyháza Spartacus II.
1-3 (0-2)

Tiszavasvári, 150 néző, v.: Szőnyi.
Tiszavasvári: László – Szolyka T.,
Tóth, Mészáros, Bakos, Szolyka G.,
Bolega, Gyurján, Kondora, Ujj, Bolgár
Gól: Mészáros, illetve Szolyka G. (öngól),
Kovács, Trencsényi.
Kiss Gábor, edző: Azt gondolom, hogy
az első félidőben kicsit berezelve léptünk
pályára, esetenként sikerült passzolni
egyet, kettőt, de inkább csak rúgtuk előre
a labdát. A második játékrészben már
komolyabb ellenállást mutattunk, a jó
erőkből álló ellenféllel szemben. Talán
még keresnivalónk is lett volna, ha ilyen
hozzáállással játszunk végig. Azonban
voltak komikus pillanatai is a meccsnek,
főként, amikor a játékvezető ítéleteit
próbáltuk megfejteni, de nem ment…
Ahogyan neki sem.

TISZAVASVÁRI SE
FELNŐTT
MEGYE II. SORSOLÁS
2020 ŐSZ

A Kelet-Magyarország szokásos évi
versenyén az „Év futballcsillaga” az
olvasók szavazata alapján 2020-ban Szojka
Gergő lett, melyhez ezúton is gratulálunk!
Fotó: Mán László

ÚJ ARCOK A CSAPATBAN
Kiss Tamás

Vantyuch Béla

Legutóbbi csapata
a
Demecser
Kinizsi, ahol főként
a
védelemben
szerepelt,
de
védekező és szélső
középpályásként
is számíthattak rá.
Legnagyobb sikere:
NB III. 3. helyezés.
Mottó:
Tűzzel
minden harcba!

Játszott
többek
között a Záhony, a
Tuzsér csapatában,
de Ő is Demecserből
érkezett.
Posztja:
v é d e k e z ő
középpályás,
de
belső védőként, vagy
jobb
hátvédként
is megállja helyét.
Célja az eredményes
játékon
kívül
a
gyorsaságának
fejlesztése!

Tiszavasváriban edző táboroztatott:

Buzsáky Ákos

Ezt
írják
róla:
Buzsáky
Ákos (Budapest, 1982. május 7. –)
magyar válogatott labdarúgó. A Grund FC 1986
és az MTK ifi csapatában szerezte első élményeit
a labdarúgásról. Tehetségére hamar felfigyeltek,
mind az MTK felnőtt csapatában, mind a magyar
U21-es
labdarúgó-válogatottban
jelentős
szerephez jutott, utóbbinak kapitánya is volt.
2002-ben szerződött külföldre, a portugál FC
Porto együtteséhez, amellyel megnyerte a
bajnokságot, a kupát és az UEFA-kupát is.
Ezeknek a győzelmeknek köszönhetően ő az
egyik legsikeresebb magyar labdarúgó.
Ákos és édesapja már tavaly is Tiszavasváriban
edzőtáboroztak, és igazából akkor ismerkedtünk
össze, mert felhívott és segítséget kért az
egyesülettől. Mi mindent megtettünk, hogy az
Ákos által gardírozott Grund FC U16-os csapata
jól érezze magát nálunk. Ez év júniusában éppen

Budapest felé tartottam kisfiammal, amikor Ákos
felhívott, és meghívott az edzőközpontjába.
Megmutatta a gyönyörű környezetben található
komplexumot, ahol műfüves és élőfüves pályák
is találhatók. Azonnal meg is beszéltük, hogy
újra szeretnének visszajönni Tiszavasváriba,
egy újabb edzőtáborba, és bármikor szívesen
látnának minket is Budapesten. Augusztus elején
eltöltöttek nálunk egy igen tartalmas hetet,
amiben rengeteg edzés és két edzőmérkőzés is
belefért. Mindenképpen szeretném elmondani,
hogy az első találkozástól kezdve egy
hihetetlenül szimpatikus embert ismertem
meg Benne, aki nagyon közvetlen, humoros és
segítőkész. A saját Facebook oldalán ezt írta:
Köszöni a Tiszavasvári legendának a segítséget!
(ez lennék én) - de azt kell, hogy mondjam: ÉN
KÖSZÖNÖM!!!!
Fazekas Viktor

NYÍRBÉLTEK-TSE
08.23-án 17.00-órától
TSE-NYÍREGYHÁZA SPARTACUS 2.
08.30-án 17.00-órától
APAGY—TSE
09.06-án 16.00-órától
TV-NYÍRIBRONY
09.12-én 16.00-órától
GESZTERÉD-TSE
09.20-án 16.00-órától
TSE-BIRI
09.26-án 15.00-órától
NAGYKÁLLÓ-TSE
10.04-én 15.00-órától
TSE-TISZALÖK
10.10-én 15.00-órától
RAKAMAZ-TSE
10.18-án 14.00-órától
TSE-NYÍRLUGOS
10.24-én 14.00-órától
KÁLMÁNHÁZA-TSE
11.01-én 13.00-órától
TSE-KÓTAJ
11.07-én 13.00-órától
LEVELEK-TSE
11.15-én 13.00-órától
TSE-KÁLLÓSEMJÉN
11.21-én 13.00-órától
AZ IFJÚSÁGI MÉRKŐZÉS 2 ÓRÁVAL
A FELNŐTT MÉRKŐZÉS ELŐTT
KEZDŐDIK !!!!!!!
SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES
SZURKOLÓINKAT !!!!!!!

Utolsó Oldal
Most látható a természetben
A SZARVASBŐGÉS

A szeptemberben erdőt, mezőt járó vadász emberszámára
ez az időszak jelenti az ünnepek csúcsát. Ilyenkor a
legerősebb gímszarvas bikák néhány tehénből álló
csapatot gyűjtenek maguk mellé azzal az egyáltalán nem
titkolt szándékkal, hogy szorgalmasan gondoskodjanak a
következő szarvas nemzedék megszületéséről. Érdekes,
hogy a rudlit nem a bika, hanem mindig egy öreg,
tapasztalt tehén vezeti. Tulajdonképpen ő vigyáz arra,
hogy a szerelemtől és a féltékenységtől elvakult bikának
ne legyen baja. Ez persze nem mindig sikerül, mert néha
azért a vadászok lelövik a koronás királyt. Ilyenkor a bika
hangos bőgéssel adja tudtul a világnak és vetélytársainak,
hogy ezek a tehenek az ő tulajdona és egyetlen kódorgó
trubadúr se közelítsen, mert baja lesz. Ezt persze nem
mindig veszik komolyan és ebből nagy verekedések
következnek, aminek eredményeképpen agy elkergetik a
csábító tolakodót, vagy új ura lesz a csapatnak. Ilyenkor
hangos az erdő az epekedő bikák bőgésétől, amelyet bízvást
nevezhetünk a szeptemberi erdők őszi koncertjének. Aki
ebben az élményben szeretne részt venni, az látogasson el
ilyenkor a Zempléni hegységbe.

Sajnálattal tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt
a 2020. szeptember 26-ra tervezett

VIII. Zúzosléfőző verseny
Zúzafesztivál és Pálinkamustra

ebben az évben elmarad.
A 2020. október 2-re tervezett Idősek
Világnapja alkalmából szervezett
programot sem tudjuk megtartani!
Vigyázzunk Magunkra, vigyázzunk
Egymásra!
Szíves megértésüket köszönjük!

2020 szeptember

VÉRADÁS

2020. szeptember 18-án, pénteken szervezünk véradást
az Alkaloidában. A véradókat szeretettel várjuk 8 - 11,00
óra között. Kérünk mindenkit, aki csak tud jöjjön el! Adj
vért és ments meg 3 életet!
2020. szeptember 29-én, kedden véradást szervezünk a
Találkozások házában. A véradókat szeretettel várjuk 10
- 14,30 óra között. Kérünk mindenkit, aki csak tud jöjjön
el! Adj vért és ments meg 3 életet!
MVK Területi Szervezete

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

TANÁCSADÁS

Tiszavasvári
Önkormányzata
díjmentes és személyre szabott
tanácsadást biztosít az
„Esély és otthon - mindkettő
lehetséges! Komplex beavatkozások
megvalósítása
a
fiatalok
elvándorlásának
csökkentése
érdekében Tiszavasváriban”
pályázat keretein belül.

2020. szeptember 30. 10:00-12:00
2020. október 07. 16:00-18:00
2020. október 14. 16:00-18:00
2020. október 21. 16:00-18:00
2020. október 28. 16:00-18:00
2020. november 04. 16:00-18:00

Köszönjük…

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
részére nagy értékű adomány érkezett 2020.09.01.-én.
A Magyar Tartalékosok Szövetségének a Pest megyei
elnöke, Kerekes Sándor - aki Vencsellői születésű önzetlenül ajánlotta fel segítségét. Kerekes Sándor ilyen
jellegű támogatást, segítséget több évvel ezelőtt is nyújtott
intézményünk részére. A nagy értékű adománnyal jelentős
mértékben segíti lakóink és munkatársaink életét, napi
szintű feladatellátását. Intézményünk felé számtalan
olyan megkeresés érkezik mellyel intézményünk
munkáját, lakóink mindennapi életét kívánják segíteni,
melyet ezúton is köszönünk. Fontos számunkra ezen
jellegű segítség , mely jelentős mértékben megszépíti az
intézményben élők mindenapjait, illetve hozzájárul az
intézménybe folyó magas szintű szakmai munkához. Az
adomány a munkánkhoz szükséges többfunkciós ágyakat,
éjjeliszekrényeket,
betegemelőt,
éjjeliszekrényeket,
ágyneműket, ruhaneműket tartalmazott. Nagy tisztelettel,
szertetettel kívánok köszönetet mondani a magam és
kollégáim nevében Dieter Hans Böckli és Kerekes
Sándor úrnak az önzetlen felajánlásáért, nagyvonalú
segítségnyújtásáért, mellyel örömteli pillanatokat, mosolyt
csaltak lakóink és munkatársaink arcára. Külön köszönetem
fejezem ki Balázs Barnabás helyi vállalkozónak, aki az
adományt Németországból az intézményünkbe szállította.
Makkai Jánosné - Intézményvezető

A tanácsadáson való részvétel díjmentes. Előzetes bejelentkezés lehetséges
az eszak-alfold@gwconsulting.hu e-mail címen, vagy a 06 20/345-0096
telefonszámon.

Néptánc a Kör-karéjjal!
Értesítem a Tisztelt Állattartókat, hogy 2020.
november 1-től az állatorvosi tevékenységemet
befejezem. Köszönöm az eddigi bizalmat!
Tisztelettel: Dr. Kokas Gyula, állatorvos

Újra indulnak a néptánc próbák a Találkozások
Házában!
Gyermek és felnőttek részére egyaránt.
Jelentkezés: Szabóné Balázs Beáta 06 30/295-8056.

STIHL RE 90

magasnyomsású mosó

52.900.-Ft

STIHL FSE 31

elektromos szegélynyíró

20.900.-Ft
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