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Idén is a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal díszterme adott otthont a Magyar
Kultúra Napjának méltó megünneplésére.
Ráduly Zsolt alpolgármester úr az ünnepi
beszédében értelmezte, hogy valójában mi
is az a kultúra, hiszen az értelmező szótár
erre három magyarázatot is ad. Ezek: az
emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége, a művelődésnek
valamely területe, illetve valamely népnél,
valamely korszakban történő megnyilvánulása. „Kultúránkat örököltük, de rajtunk
múlik, hogy mit adunk tovább, mire tanítjuk gyermekeinket, hiszen mennyire fontos
a kultúra iránti igény és szeretet. Beszédében kitért Kodály Zoltán szavaira, miszerint: „Nincs megalkuvás magyarságban és
művészetben!”
Az ünnepség résztvevői nagy tapssal jutalmazták a Hankó László Zeneiskola növendékeinek színvonalas műsorát, majd Varga
Bálin szavalatát.

2019. január 12-én Ostorháziné dr. Kórik
Zsuzsanna jegyzőnő ünnepi köszöntőjét
követően komolyzenei, és könnyedebb
hangvételű darabok is felcsendültek a
Városi Fúvószenekar tolmácsolásában a
Találkozások Házában megtartott Újévi
koncerten. A színháztermet teljesen megtöltő közönség az előadás végén szűnni
nem akaró tapssal köszönte meg a másfél
órás zenei élményt. Ez az esztendő egyéb-

ként is fontos dátumot tartogat a zenekar
számára, hiszen 2019. április 27-én tartja
25 éves jubileumi nagykoncertjét, amelyre
számos meglepetéssel és szólistákkal
készül. Ezzel egy időben egy négyrészes
összeállítást láthatnak a Városi Televízióban a zenekar 25 éves múltjáról, melyben
mindazok megszólalnak, akik segítették a
csapat munkáját, vagy esetleg aktívan részt
is vettek a zenei munkában.

Önkormányzati Hírek
Visszatekintés az elmúlt (negyed) évre

Amint azt már több fórumon is elmondtam,
polgármesterségem első időszakában
az volt a legfőbb feladatom, hogy a
„múltból megörökölt” hiányosságokat
helyrehozzam. Nem lett volna szerencsés,
ha panaszkodással kezdem a munkámat,
de így utólag már elmondhatom, hogy
milyen „csontvázak potyogtak ki a
szekrényből”: Úgy érzem, muszáj
tájékoztatnom a Tiszavasváriakat, hogy
nem volt itt minden olyan fényes, ahogy
egyesek próbálták beállítani. Néhány
gondolatban röviden beszélnék ezekről
a hiányosságokról: elsőként mondanám
a Tanuszoda kérdését, mely hosszú időn
keresztül halódott, és túl nagy törődés
nem volt körülötte. Mi árajánlatokat
kértünk be, előkészítettük a testületnek az
előterjesztést, mely alapján a képviselők
döntést hoztak. Levelet írtunk a sportért
felelős államtitkárnak, hogy a kivitelezés
során felmerülő ránk eső részt támogatás
formájában megkapjuk. Sikerült a
helyszínt is kiválasztani, mely a strand
felé vezető úton a valamikori gázcsere
teleppel szembeni rész. Az előző vezetés
beszélt egy 90 milliós összegről, melyet a
városnak kellett volna kifizetni önrészként
– mi elkészíttettünk egy pontos felmérést,
és ez mindjárt csak 21 millió forint körüli
van. Egyébként kellő odafigyelés és
törődés mellett már egy évvel ezelőtt el
lehetett volna kezdeni a munkálatokat.
A következő: Sportkoncepció! Ez nem
egy hobby, hanem egy kötelezettség!
Kiderült, hogy nyolc éve nem volt ilyen
a városnak. Nem lehet e-nélkül verseny
és szabadidősportot tervezni, nem lehet
pályázni. A következő: Helyi Építési
Szabályzat. Elkészítése 2015-óta halódik.
Ennek meglétével az idejövő beruházások,
fejlesztések
sokkal
könnyebben

megvalósulhattak volna. Ezt 2019
decemberéig ki kell dolgozni – nekünk!
Nagy hiányosság volt a Közösségi Térrel
kapcsolatos pályázatunk körül, ami a
Találkozások Háza mellett épülhet meg.
Én szeptember 16-án lettem megválasztva,
október végével már döntést kellett
volna hoznunk a hitelfelvétel, a terület
kijelölésével kapcsolatosan, mert ez volt
az a határidő, amit ha nem tudunk tartani,
akkor a 250 milliós pályázat elvész. Amit
tartalmaz: mobilszínpad, hangtechnika,
fénytechnika, kondi park, valamint civil
szervezetek pályázhatnak ezen belül
különféle programok, rendezvények
megszervezésére. Ez is elveszhetett
volna, de rugalmasan megoldottuk!
Aztán, ami mostanában aktuális, a
GDPR, vagyis egyszerűen lefordítva,
az adatvédelem. 2018 májusában már
adatvédelmi
biztosunknak
kellett
volna lenni – nem volt! Ez kötelező, és
nagyon komoly szankciókat von maga
után, ha nincs – de ezt is megoldottuk.
Folytatom: Vízkár Elhárítási Terv. Egy
esetleges belvízkár esetén az illetékes
hatóságok elutasítják a kárenyhítésre
benyújtott kérelmünket mondván, hogy
a település nem végezte el a kötelező
feladatát, nincs Vízkár Elhárítási Tervünk,
így nem adnak támogatást. Ennek a
kidolgozása is folyamatban van. Aztán:
Polgármesteri keret. Ez egész évre 800
ezer forint. Ebből támogatások adhatók
civil szervezeteknek rendezvényekre,
különféle kezdeményezésekre. Amikor
átvettem a polgármesterséget, mindössze
50 ezer forint volt csak fellelhető – és
volt még az évből három hónap! Mivel
nem időarányosan történt a felhasználás,
ezért ez egy felelőtlen gazdálkodás
volt az előző városvezető részéről. Ami
megmaradt 50 ezer forint – nem titok,
abból a Vöröskeresztet támogattam. Ebből
tudták jutalmazni és megvendégelni a
sokszoros véradókat az ünnepségen. Én
az idén ezt a 800 ezer forintot sokkal
megfontoltabban
és
tervezettebben
szeretném odaadni! Aztán: Kóbor ebek
befogása, patkányirtás! Az elmúlt évben
szeptemberig, tehát kilenc hónap alatt
mindössze 3 alkalommal történt kóbor

Új munkagép a közfoglalkoztatásnak

Beszerzésre került közfoglalkoztatáson
belül a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala által nyújtott
támogatásból egy Belarus 820.4 típusú
traktor, egy Szatmárgép gyártmányú
8 tonnás, három irányba billenthető
pótkocsi, valamint egy Fortschritt
típusú kétsoros traktor után rögzíthető
burgonyakiszedő. A traktor és a pótkocsi

részben a közfoglalkoztatási program
keretében
megvalósuló
beruházások
kivitelezésében,
részben
pedig
a
városüzemeltetési feladatok ellátásában
áll majd rendelkezésre, a burgonyakiszedő
a közfoglalkoztatási programon belül
a Soproni úti telephelyen található
mezőgazdasági terület művelésében kerül
felhasználásra.

ebek befogása, míg szeptembertől mi
havonta rendeltük meg ezt a szolgáltatást.
Nagyon nehéz vállalkozót találni, és nem
is olcsó, hiszen nem csak befogni kell az
ebeket, hanem el is kell szállítani őket.
Ért már támadás emiatt is bennünket,
de ki vállal felelősséget azért, ha ezek
a kóbor ebek megharapnak valakit
ráadásul úgy, hogy a kötelező oltásuk
sem garantált. Patkányirtás korábban
évente 1 alkalommal, 2018 szeptemberéig
2 alkalommal történt, de mi még
decemberben is elrendeltünk egyet,
mert szükségszerűvé vált – gondolok
itt a gyári lakótelep és környékére.
Ruhagyűjtő konténereket számoltunk
fel, ami a patkányoknak nyújtott
menedéket. Ugyan ezért számoljuk fel
a lakótelepen a szelektívgyűjtő szigetet.
Fontos megemlíteni az „Esély és Otthon”
pályázatot. Nagyon sok hiányosság volt
ebben, amit az előző városvezetés nem
végzett el. Mi ezeket pótoltuk, ezáltal
az idén 7 önkormányzati lakás fog
megújulni, melyben 7 fiatal családnak
tudunk lehetőséget biztosítani, hogy
Tiszavasváriban letelepedhessen. Egy
negatívum, amit szeretnék elmondani:
Úgy gondolom, hogy az elmúlt
negyedévben nyugalom volt a városban,
a testületi üléseken, és szépen haladtunk
előre lépésről-lépésre. Aztán jött a január,
és megint aktivizálta magát két facebook
oldal, ahol lejárató kampányba kezdtek
ismét a város ellen, a polgármester ellen,
és néhány köztiszteletben álló személy
ellen. Ezen az oldalon volt olvasható
a választások előtt, hogy ha én leszek
a polgármester, akkor Balogh Sándor
(Hurkás) a szerk. - lesz az alpolgármester,
XY lesz a jegyző, nem fog működni a
város, katasztrófahelyzet fog kialakulni!
Nem így lett! Ezek után ki az, aki még
elhiszi ezeket a híreszteléseket? Arra
kérek mindenkit, hogy minden nemű
kérdés, kétség esetén forduljanak hozzánk,
hozzám bizalommal, kérjenek tőlünk
információt, - mindenről tájékoztatni
fogjuk az érdeklődőket. Mindent el fogok
követni, hogy senkit ne érjen alaptalan
rágalmazás, valamint meg fogom tenni
a szükséges lépéseket a rágalmazókkal
szemben. A jövőben nem szeretném a
lakosságot negatívumokkal terhelni, de
úgy gondolom, ezekről most beszélni
kellett.
Most akkor nézzük a pozitívumokat
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– abból azt hiszem, több van – hogy
mit is sikerült megvalósítanom eddig a
választások során felmerült ígéreteimből:
amint azt akkor is elmondtam, csodák
nem fognak történni, de apró, megfontolt,
hatékony lépésekkel fogunk előrehaladni.
Helyhiány miatt csak felsorolás szerűen:
- új kézilabdapálya épült a Kabay iskola
udvarán, - megépült a Streetball pálya
a lakótelepen, - éves szinten 1 millió
forinttal csökkent az alpolgármesterek
tiszteletdíja, - a szombat esti szemetelést
követően vasárnap délelőtt közmunkások
tisztítják meg a várost, - útépítésre,
felújításra 22,5 millió forintot nyertünk, létrejött az első vállalkozói,- és civilfórum,
- a kapcsolatrendszer kiépítésére,
működésére civilreferense lett a városnak,
- megszűntek a patkánytanyáknak otthont
adó ruháskonténerek, - megrendezésre
került az I. Városi Mikulásnap, Karácsonyi rendezvények voltak kibővült
koncertekkel, - útpadkák gréderezése
történt a vízelvezetés érdekében,megújult, letisztult, politikamentessé
vált a Vasvári Hírmondó, - megindult a
fejlesztés a járó beteg szakrendelőben, az útfelújításáig megoldódott a bejárás
a sportcsarnokba, - 11,5 millió forint
támogatást kapott a Tiva-Szolg Kft.,
melyből egy újszerű traktort, pótkocsit,
és burgonyaszedő gépet sikerült venni,
- az eddig 3 millió forint helyett 8,5
millió forintot sikerült nyerni fogyatékos
ellátásra, - új közmunkavezető lett Simon
István személyében, - bált szervezünk
február 23-án, melynek bevételéből
civilszervezetek munkáját szeretnénk
segíteni, - januárban létrejött a II.
Vállalkozói Fórum, - új baromfifeldolgozó
üzem létesül városunkban. A terület
kiválasztása
folyamatban
van.
–
tárgyalásokat
folytatok
csökkent
munkaképességüek számára munkahely
létrehozására, - folyamatban van a
Tiszavasvári TV Telekom csomagba
történő bekerülése, mely a járás
valamennyi településén fogható majd, - és
egy apró, de fontos dolog: fekvőrendőrök
átfestése fog megtörténni a jobb láthatóság
érdekében!
Ezt a néhány gondolatot szerettem volna
elmondani! Fontos volt ezekről beszélni,
és fontos nem elfelejteni!
Szőke Zoltán
Polgármester

Tájékoztató

A
több
évtizedes
szakmai
tapasztalattal
rendelkező
fővárosi
Nadray
Ügyvédi
Iroda
2018.
szeptemberétől
megnyitotta
fiókirodáját
Tiszavasváriban.

A Nadray Ügyvédi Iroda

várja minden leendő Ügyfelét (Cégeket és Magánszemélyeket egyaránt) az alábbi jogi szolgáltatások vonatkozásában:
• Ingatlan adásvétel (szerződéskötés, földhivatali ügyintézés, jogi tanácsadás),
• Cégképviselet GDPR – adatvédelmi szakjogi tanácsadás
• Média szakjogi tanácsadás- Polgári,- Büntető és munkajogi jogi tanácsadás, peres képviselet
Keressen minket Bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Fiókiroda: 4440, Tiszavasvári, Kossuth utca 34.
Telefon: 06/1 202-2256 ; 06/20 311-5899
E-mail: nadray@nadray.hu
honlap: www.nadray.hu
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Önkormányzati Hírek

A 2019. január 31-ei testületi ülés fontosabb döntései
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézmény heti és éves nyitvatartási
rendjének meghatározása
Nyári szünet: 2019.06.17.- 2019.08.30
Varázsceruza Óvoda tart nyitva:
2019.06.17. – 2019.07.12.
Fülemüle Zöld Óvoda tart nyitva:
2019.07.15. –2019.08.09.
Lurkó- kuckó Óvoda tart nyitva:
2019.08.12. - 2019.08.30.
A nyári időszakban ügyeletet biztosító
óvoda kiírásban változás történhet abban
az esetben, ha intézményi költségvetésben
a felújítási, karbantartási ütemezés másként
alakul.
A Tiszavasvári Bölcsőde nyári
nyitvatartási rendjének meghatározása:
2019. június 24-től 2019. július 12-ig az
intézmény zárva tart.
Nyári szünet utáni első nyitvatartási nap:
2019. július 15.
A Fogyasztóvédők Magyarországi
Egyesületével kötendő bérleti szerződés
jóváhagyása
A
Fogyasztóvédők
Magyarországi
Egyesülete (1053 Budapest, Henszlmann
Imre u. 9. fsz/1.) 2018.11.22-én
helyiségbérlet iránt nyújtott be kérelmet az
Önkormányzathoz, melyről a Képviselőtestület a 345/2018. (XII.19.) Kt.
számú határozatában úgy döntött, hogy
szándékában áll az Egyesület részére
bérbe adni a Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatal külön bejáratú épületrészében
lévő Vasvári Pál termet pénzügyi
fogyasztóvédelmi tevékenység végzése
céljából. E tevékenység során az Egyesület
a lakosság részére 2-3 havi rendszerességgel
kihelyezett tanácsadást, igény szerint
pénzügyi
tudatossággal
kapcsolatos
tájékoztató előadást tartana munkanapokon,
6 órás időtartamban bármiféle fizetős
szolgáltatás, vagy értékesítési tevékenység
nélkül. A tanácsadás időpontjáról, melyre
márciusban már valószínűsíthetően sor
kerül az önkormányzati honlapon és a

közösségi oldalakon tájékoztatással fogunk
élni.
„Konyhakerti program megvalósítása
Tiszavasváriban” című pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő pályázatot hirdetett a
Konyhakerti és kisállattartási szociális
földprogram
megvalósításának
támogatására. A felhívás a bevont
családok önellátó képességének, valamint
önfenntartó képességének kialakítását és
fejlesztését célozza. A kiskert művelésére
és kisállattartásra irányuló folyamatos
tevékenység komoly munkatapasztalatot
eredményez és egyben felelősséget is ró
a család tagjaira. A pályázat keretében a
termesztéshez, tenyésztéshez szükséges
anyagok, alapvető eszközök megvásárlására
nyílik
lehetőség.
Háztartásonként
40.000 Ft számolható el erre a célra.
Ebből az összegből vetőmagokat és
burgonya vetőgumót, palántákat, kis
értékű eszközöket (locsolókanna, ásó,
kapa, gereblye) biztosítanak. A családok
emellett előnevelt 20 db csirkét kapnának
indítótáppal, etető és itató biztosításával. A
program kötelező elemeként folyamatsegítő
mezőgazdasági szakember bevonására
és tájékoztató előadás szervezésére is sor
kerül, melyekre 100-100 ezer Ft vehető
igénybe. A felmérések és a pályázati kiírás
feltételei alapján 20 család bevonását
tervezzük. A projekt teljes összköltsége így
1.000.000 Ft, melyet nyertesség esetén 100
%-os támogatási előlegként folyósítanak. A
pályázat megvalósításához saját forrás nem
szükséges.
Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.17.4.1.2-16 kódszámú felhívásán elnyert
pályázat
Önkormányzatunk 2018. évben nyert el
támogatást a fenti kódszámú pályázaton
külterületi út felújítására és mezőgazdasági
géppark beszerzésére. Azóta a Képviselőtestület többször tárgyalta a projekt

KÖZELEG AZ ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ!
1. Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az
esedékes 2019. I. félévi
építményadó, magánszemélyek
kommunális adója (üdülőterület;
belterületen az adóhátralékkal
rendelkezők), helyi iparűzési adó,
gépjárműadó
pótlékmentes befizetési határideje 2019.
március 18. napja (hétfő).
2. Az önkormányzati adóhatóság a
befizetések teljesítéséhez február és március
hónap során minden Adózónak kézbesíti
az „ÉRTESÍTÉS”-t, amely tartalmazza a
pótlékmentesen fizethető I. félévi adókat és
a 2018. december 31. napjáig be nem fizetett
hátralékokat adónemenként, valamint a
felmerült késedelmi pótlékot továbbá a
talajterhelési-, és a szennyvíz-csatornázási
díjhátralékokat, és egyéb adók módjára
behajtandó köztartozásokat.
3. Akik 2018.12.31. napján nem
rendelkeztek adóhátralékkal és/vagy az
esetleges részletfizetés teljesítés miatt
az „ÉRTESÍTÉS” kézhezvétele közötti
időszakban befizetést teljesítettek, azoknak
a számlaegyenleg sorból le kell vonni
a befizetett összeget, és a fennmaradó
különbözetet kell csak szeptemberben
megfizetniük.
Akiknek hátralékos tartozásuk van
2018.12.31-én, azoknak az időközben
befizetett összeggel az „ÉRTESÍTÉS”
kézhezvételekor fizetendő sorban” található
összeget kell csökkenteni, és befizetni.

Akiknek nincs hátralékuk, azoknak az
időközben befizetett összeggel csökkenteni
kell a „2019.03.18-ig pótlékmentesen
fizethető” összeget.
4. Az „ÉRTESÍTÉS”-hez minden adózónak
a fizetendő adójához adónemenként
mellékelünk csekkeket, amelyeken a
fizetendő összegeket a megfelelő csekken
- lehetőség szerint az OTP Tiszavasvári
Fiókjánál - fizessék be, illetve aki
pénzforgalmi számlával rendelkezik a
megfelelő számlára utalja át.
5.
Az
adónemenként
részletezett
„ÉRTESÍTÉS”
 számlaegyenleg sora a teljes fizetendő
összeget tartalmazza,
 a kézhezvételkor fizetendő sorban
a korábbi időszakról fennmaradt
hátralék található (akinek nincs
hátraléka, annak 0 Ft szerepel),
 a 2019.03.18.-ig pótlékmentesen
fizethető sor a 2019. I. félévi esedékes
adót tartalmazza.
(figyelembe véve a 3. pontban leírtakat)
6. Akiknek számláin hátralékot tartunk
nyilván, mielőbb rendezzék tartozásukat,
a 2019. I. félévi adót március 18. napjáig
fizessék be, mert adóhatóságunk a fizetési
határidő letelte után végrehajtást foganatosít,
illetve a hátralékosokról az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény 130. § (1)
bekezdése alapján kimutatást tehet közzé.
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

megvalósítását. A 275/2018. (X.25.) Kt.
számú határozattal született döntés a pályázat
1. célterületére (Sopron utca felújítása)
megítélt
támogatás
felhasználásáról
és a 2. célterület (gépbeszerzés)
megvalósításától történő elállásról. A
fentiek érdekében az októberi döntést
követően haladéktalanul kezdeményeztük a
támogatói okirat módosítását. A módosított
okiratot mostanáig nem kaptuk kézhez a
Magyar Államkincstártól. A pályázattal
kapcsolatban kötelezettségünk ugyanakkor,
hogy a támogató döntést követően 1 éven
belül legalább a megítélt támogatás 10%ával el kell számolnunk, mely határidő
2019. február 28-án telik le. Ezt követően
15 napon belül kell kifizetési kérelmet
benyújtanunk, kiegyenlített számlákkal
alátámasztva azt. A fenti határidő betartása
érdekében szükséges a Sopron utca
felújításának február hónapban történő
megkezdése.
Az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására
elnyert pályázatról
Mint ismeretes, a 2018. évben az
önkormányzati fejlesztésre megvalósított
pályázatunk
a
Belügyminisztérium
október végi döntése alapján elnyerte az
igényelt 19.431.000 Ft-os támogatást. A
Képviselő-testület a 308/2018. (XI.22.) Kt.
számú határozatával döntött a támogatás
igénybevételéről és a megvalósításhoz
szükséges 3.429.000 Ft biztosításáról az
önkormányzat 2019. évi költségvetésében.
A fejlesztés megvalósítása során a város
4 részén újulnak meg az utak az alábbi
bontásban:
•
Mikszáth Kálmán, Hankó László és
Wesselényi utcák,
•
Budai Nagy Antal és Alkotás utcák,
•
Könyves Kálmán, Február 1., Thököly
Imre, Bacsó Béla, Illés Béla, Mártírok
utcák,
•
Petőfi utca volt csokigyár melletti és
mögötti része.

A beruházás során 1.811 fm út újul meg,
összesen közel 7.000 m2-en. A beszerzési
eljárás eredményéről a februári rendes
testületi ülésen születhet majd döntés.
Külterületi belvízelvezető csatornák
üzemeltetési és fenntartási feladatinak
átadása
Az önkormányzat az önkormányzati
kiadások és a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.
terheinek csökkentése érdekében, továbbá a
jogszabályban foglaltak betartása érdekében,
az önkormányzat tulajdonában lévő
belvízelvezető csatornák vonatkozásában
kezdeményezte
az
üzemeltetési
és
fenntartási feladatok átadását a Tiszántúli
Vízügyi Igazgatóság részére. A folyamat
2015. évben indult el, azóta előrelépés nem
történt az ügyben. Bízunk benne, hogy a
vízügyi igazgatóság kedvező válasszal él
felénk. Tiszavasvári Város Önkormányzat
honlapján megtekinthető, hogy melyek az
említett csatornák.
A Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatt
megvalósult kézilabdapályára vonatkozó
vagyongyarapodási megállapodás
elfogadása
A Magyar Kézilabda Szövetség által
indított Kézilabdapálya fejlesztési program
keretében a Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
szám alatt 2018 novemberére elkészült
a kézilabdapálya. A pálya kivitelezési
munkáinak műszaki átadás-átvétele 2018.
november 15-én sikeresen lezárult. A
pálya megvalósítása érdekében született
megállapodásban rögzítésre került, hogy a
kivitelezés munka elvégzése eredményeként
létrejött vagyongyarapodással a tulajdonos,
azaz önkormányzatunk fog gazdagodni.
Szakértő tanácsadók bevonásával a
vagyongyarapodás fennálló értéke nettó 24
millió Ft összegben került meghatározásra.
A vagyongyarapodást maga a megvalósult
kézilabdapálya, annak borítása és a pálya
tartozékai, mint dologösszesség testesíti
meg.

Közérdekű közlemény!
Az önkormányzat várja azok jelentkezését, akik államigazgatási
főiskolai szakirányú végzettséggel, jogász szakképzettséggel, főiskolai és/vagy középfokú szociális szakirányú szakképzettséggel
rendelkeznek.

Önkormányzati Hírek
2019
Fontosabb eseményeink az elmúlt hónapban:
Lakossági Fórum 2019.01.29.
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Tiszavasvári
új
településrendezési
eszközeinek
készítése
témakörben
célirányos lakossági fórumot hirdetett,
melyen több fontos lakossági felvetés
hangzott el. Kiemelendő, hogy a településrendezési eszközök készítése alatt kizárólag
a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát
értjük. Azaz a város övezeti besorolása
vonatkozásában lehet javaslattal élni. A
korábbi szabályozási tervek jogszabályi
előírás alapján le fognak járni, így új
terveket kell készíteni. Ennek a határideje
2019.12.31. A rendelet elkészítése nem
kötelező, de a beruházások megvalósítása
szempontjából elengedhetetlen. Tehát
2020.01.01-től már az új település rendezési eszközöknek kell létrejönnie,
azaz az új helyi építési szabályzatnak
kell hatályba lépnie. Ez természetesen
nem jelenti azt, hogy eddig az időpontig
kell kihúzni az új helyi építési szabályzat
megalkotását. A fontosabb kérdésekről
a képviselő-testület közbenső döntést
fog hozni. A rendelet megalkotásának
előkészítő szakasza már folyamatban van,
reményink szerint a nyár folyamán kora
ősszel megalkotásra kerülhet. A tervkészítés
célja, hogy a lakosok sajátjuknak érezzék
a települést, korszerű, jól működő
szabályzattal. A lakossági fórum időpontját
követő 8 napon belül lehet még véleményt
formálni, és azt a Polgármesteri Hivatalban
a polgármesterhez címezve benyújtani.
Vállalkozói Fórum 2019.01.31.
A fórum témái a következők voltak:

megvalósítása (Új ösztönző
támogatások, lakhatási támogatás
rendeleti szintű bevezetése)
A fórum keretében a Tiszavasvári területén
működő és gazdasági tevékenységet
folytató vállalkozások képviselői és a
potenciális munkavállalók, munkavállalás
előtt állók megismerkedhettek egymással, a
munkaadók tájékoztatták az önkormányzatot
a település hiányszakmáiról. A fórumon
5 vállalkozó bemutatta tevékenységét,
megosztotta a résztvevőkkel a vállalkozása
vezetése során szerzett tapasztalatait.
Az önkormányzat rendeletet alkot több
típusú ösztönző támogatásról, valamint
lakhatási támogatásról, melyekre döntően a
rendeletben meghatározott hiányszakmával
rendelkezők pályázatot nyújthatnak be.
II. Tiszavasvári Város Önkormányzata
A Helyi Építési Szabályzata
felülvizsgálata
A felülvizsgálat keretében a városban
működő
vállalkozások
módosító
javaslatokat tehettek a helyi építési
szabályzattal és településrendezési tervvel
kapcsolatban, ezzel segítve a vállalkozói
beruházásokat tiszavasváriban. A helyi
építési szabályzat határozza meg döntően,
hogy a város különböző övezeteiben milyen
beruházások valósulhatnak meg. Az egyes
vállalkozói elképzelések alapján már
többször került módosításra a rendelet eseti
jelleggel. Most azonban az önkormányzat
lehetőséget teremt valamennyi elképzelést
összefogva egy új rendelet elkészítésére.
III.

I. Esély otthon pályázat céljainak

Tiszavasváriban megvalósuló
kardiológia szakrendelés

Á L L Á S H I R D E T É S
Műszerész munkakör
betöltésére

Feltételek: Műszerész végzettség.
Előny: Nyomásmérők, távadók
mérésében szerzett tapasztalat.
Egyéb feltétel: Felhasználói
Windows, Excel ismeretek.
„B” kategóriás jogosítvány.
Munkakör rövid leírása: Mérőeszközök,
elsősorban nyomásmérők laboratóriumi
és helyszíni kalibrálása, dokumentálása,
ahhoz kapcsolódó szerelési munkák.

Értékesítési menedzser
munkakör betöltésére

Feltételek: Felsőfokú végzettség.
Előny: Műszaki menedzser (ipari)
végzettség, méréstechnikai ismeretek.
Egyéb feltétel: Felhasználói
Windows, Word, Excel ismeretek.
„B” kategóriás jogosítvány.
Munkakör
Akkreditált

rövid
leírása:
Kalibráló, Vizsgáló

Az
és

Hitelesítő Laboratórium tevékenységével
kapcsolatos
értékesítési,
pénzügyi
műszaki és logisztikai feladatok ellátása.
Árajánlatok, árkalkulációk, megrendelés
visszaigazolások, teljesítés igazolások
számlák készítése.

Kvalifikáló mérnök
munkakör betöltésére

Feltételek: Felsőfokú végzettség.

Előny: Műszaki vagy természettudományi
karon szerzett oklevél.
Egyéb feltétel: Felhasználói
Windows, Excel ismeretek.
„B” kategóriás jogosítvány.
Munkakör rövid leírása: Az Akkreditált
Vizsgáló Laboratórium tevékenységével
kapcsolatos műszaki és szervezési feladatok
ellátása.
A Vizsgáló Laboratórium
Vizsgálati jegyzőkönyveinek ellenőrzése,
kiadványozása. A társaság kvalifikálási
feladatainak
elvégzése,
validálási
protokollok, riportok készítése.

Jelentkezés:

Fényképes önéletrajz beküldésével. E-mail: info@tiszateszt.hu Tel.: 42-520-250
TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. Tiszavasvári, Kabay János u. 29.

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Eszközkezelő megkezdi az
ingatlanok
visszavásárlásáról
szóló
tájékoztató levelek postázását Első
körben a NET programba tavaly
évvégén jelentkezők kapják meg
A

kormány

célja,

hogy

lehetőleg

minden család saját otthonban élhessen.
Ennek érdekében 2018. november 21én törvényjavaslatot nyújtottunk be,
amely szerint visszaadjuk lakásaikat,
házukat
a
Nemzeti
Eszközkezelő
Program résztvevőinek. A törvényjavaslat

A Rojkó-Med Kft-vel együttműködve több egyeztetési folyamat eredményeként
- az önkormányzat a szükséges hatóság
bevonásával megvizsgálta a kardiológia
szakrendelés bevezetésének lehetőségét.
Az előzetes állásfoglalás és javaslat
rendelkezésre áll, és az új szakrendelő tárgyi
minimum feltételei is ismertetésre kerültek
a vállalkozók részére, akik jelezték, hogy
akár hozzá is járulnának egy ilyen fontos
cél megvalósításához. Az önkormányzat
mérhetetlen köszönettel vette a tenni
akarásukat és önzetlen segítőkészségüket a
témával kapcsolatban.
Informális megbeszélés háziorvosainkkal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
„Három generációval az egészségért”
címmel
alapellátás
fejlesztésre
és
prevencióra ösztönző pályázati programot
indít, 5,8 milliárd forintos keretösszeggel.
A kezdeményezésben 50-80 millió
forintos vissza nem térítendő támogatásra
pályázhatnak felnőttek és/vagy gyermekek
ellátását végző háziorvosi praxisok, illetve
ilyen praxisokat működtető önkormányzatok
társulásai. A pályázat keretében cél egy
szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási
program, egy a rosszindulatú daganatos
betegségek szűrését és korai felismerését
elősegítő program, valamint a gyermekek
körében
végzett
egészségfejlesztési
programok megvalósítása. További cél a
magyar lakosság egészségértésének javítása
és egészséges életmódjának elősegítése,
különös tekintettel a gyermekek körében a
rendszeres fizikai aktivitás és az egészséges
táplálkozás elterjesztésére, valamint a
dohányzás megelőzésére és a leszokás
támogatására. A pályázat megvalósításának
benyújtásáig a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.hez (NET Zrt.) vagy a pénzintézetekhez
beadott szándéknyilatkozatokat a NET Zrt.
még befogadta, ennek keretében további
1850 bajba jutott devizahiteles részére
biztosított a programba való bekerülés. A
NET Zrt. első körben nekik kezdi postázni
azt a tájékoztató levelet, amelyre 60
napon belül kell válaszolniuk a megfelelő
nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével.
A leveleket az első körben
érintetteknek január 31-ig
küldik meg. Fontos tudni,
hogy az utolsó pillanatban
jelentkező ügyfelekkel a
NET Zrt. már nem köt bérleti
szerződést, ugyanakkor a
felajánlott
lakóingatlant
megvásárolja, az ingatlan
vételárát
a
jelzáloggal
rendelkező
hitelezőnek
kifizeti, a tartozás így
megszűnik, az ügyfél pedig
kedvezményes
feltételek
mellett,
egyösszegben
vagy
részletfizetéssel
visszavásárolhatja ingatlanát.
Az
érintetteknek
60
napjuk van arra, hogy erről
nyilatkozzanak,
ellenkező
esetben a NET Zrt. nem
vásárolja meg az ingatlant.
A programba már korábban
bekerült, közel 32 ezer
határozatlan
időre
szóló
szerződéssel
rendelkező
ügyfél részére
a NET
Zrt. a következő körben,
március 31-ig juttatja el
azt a tájékoztató levelet,

február

végső határideje: 2020. június 30.
További elnyert támogatások,
többletszolgáltatási díj az önkormányzat
részére
Kiemelt fontossággal bír számunkra, hogy
Tiszavasvári Város Önkormányzata a 2018as évben a települési önkormányzatok
rendkívüli
támogatása
központi
költségvetési
keretből
6.500.000,-Ft
támogatásban
részesült.
Ugyanilyen
örömmel fogadta továbbá, hogy a
fogyatékos személyek ellátására megkötött
szerződésben foglalt összegen felül további
8.359.420 Ft-ot kapott a 2018-as évben.
Vezeték nélküli internet-hozzáférési
pontok telepítésének pályázata
Önkormányzatunk sikerrel vett részt
az Európai Bizottság által meghirdetett
WiFi4EU kezdeményezésen. Az Európai
Unió ennek keretében támogatja a
településeket
abban,
hogy
vezeték
nélküli
internethálózatot
építsenek
ki közterületeken. A korszerű wifiberendezések
közterületeken
történő
üzembe állítására 15.000 euro támogatást
kaptunk. Ebből az összegből a berendezések
és a hotspotok (vezeték nélküli internethozzáférési pontok) telepítésének költségeit
fedezhetjük, az önkormányzat pedig az
internet-előfizetést és a berendezések
karbantartásának a költségeit biztosítja
legalább három évig. A hozzáférési
pontok kijelölésére hamarosan sor kerül; a
létrejövő WiFi4EU-hálózatot ingyenesen
használhatja majd legalább 50 egyidejű
felhasználó.
amelynek megválaszolására szintén 60 nap
áll majd rendelkezésre. A 2011 óta működő
NET Program a kitűzött célokat elérte és
a legkritikusabb időszakban mentőövet
nyújtott a rászorultaknak. Így minden
olyan bajba jutott devizahiteles, aki akart
és a jogszabályi feltételeknek megfelelt,
bekerülhetett a programba.
NVTNM
Sajtó és Kommunikációs Főosztály

Közérdekű információk
KOR-TÁRSAKKAL NAGYCSALÁDOSAN
HORGÁSZHÍREK
2019 február

Az EFOP-5.2.2-17-00106 „KOR-TÁRS”
– TÁRS a FIATAL CSALÁDOK mellett
határon innen és túl” című projekt
keretében
három
tevékenységünk
is megvalósult januárban. 12-én sor
került az első Tapasztalatintegráló
rendezvényünkre, ahol beszámoltunk
eddigi eredményeinkről, eseményinkről,
s a szombathelyi, dunaszerdahelyi és
brüsszeli utak tapasztalatairól. A 7.
műhelymunka keretén belül egyesületünk
Uzsalyné dr. Pécsi Rita nevelés- és
gondolkodáskutatót hívta meg előadóként,
aki január 19-én két igazán tartalmas
előadást tartott. Elsőként a délelőtt
folyamán a fiatal generációt szólította
meg „ Férfinak és nőnek teremtette…”
hasonlóságaink és különbözőségeink
című interaktív előadásával, majd a
délután folyamán a családok férfi és női
tagjaihoz szólt a „Miért nem működik a
SZÁZSZOR MEGMONDTAM..” kezdetű
mondataink
megmagyarázásával,
az
érzelmi intelligencia fejleszthetőségéről. A
délelőtti előadás végén azt a következtetést
vonhattuk le, hogy nincs szükségünk a
szerepcserére, a férfiak maradjanak férfiak
és a nők nők. Belemehetnek harcba, de
férfiként vagy nőként tegyék azt. Nem kell
átvennünk a nemi szerepeket. Legyen ez
szeretet, vezetési stílus, gondolkodásmód,
stb. A délutáni előadás témája az érzelemi
intelligencia fejlesztésének fontosságáról
szólt. Hogy miért fontos, mi a szerepe
a személyiség formálásában. Hogyan

működik az ember? Hogyan válik a
tudásból élet? Ezekre a kérdésekre
kerestük és kaptuk meg a választ a
nevelés- és gondolkodáskutatótól. Január
16-20-ig 6 tagú szakértő TEAM vett részt
Tiszavasváriból egy 5 napos tanulmányúton
Budapesten és Lakitelken. A szakértők
között volt pedagógus, a szociális
szférában dolgozó, ifjúságsegítő és
családsegítő civil szférában közreműködő
szakember, egy ifjúsági tagozatos diák, s a
projekt szakmai vezetője. Igen mozgalmas
programot mondhattak magukénak a
résztvevők: - vendégként részt vehetett a
Családszervezetek VI. konferenciáján, beszámolót tarthattak a NOE központjában
a transznacionális pályázatról, - a Lekiteleki
Népfőiskolán egész napos Ifjúsági Kárpátmedencei találkozó részese lehetett a
fiatalság, majd a „Valósítsd meg önmagad!”
program keretei között készültek egy
divatbemutatóra, s megismerték a Romani
Design kollekcióját, egy más kultúrát a
stílus és a ruhák által. - a felnőttek közéleti-,
kommunikációs- és házaspároknak szóló
képzés során sajátíthattak el praktikákat nagycsaládos konferencián hallgathattak
előadásokat,
beszámolókat.
Ismét
megvalósult a szakmai programok során
elsődleges célunk, azaz a család társadalmi
szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése
és cseréje, a családbarát közgondolkodás és
közösségépítés népszerűsítése, a családi
értékek pozitív megjelenítése, a családok
önkéntes tevékenységének ösztönzése.

LEGYÜNK EGYÜTT EGY NAGYCSALÁD!
A Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 24 éve működik városunkban. Települési
szinten az egyik legtöbb értéket felmutató, működő szervezet vagyunk. A Nagycsaládosok
Országos Egyesülete (NOE) és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetség (KCSSZ)
egyik tagegyesületeként működünk, számos országos és határon túli kezdeményezéshez
is kapcsolódva ezáltal.

Tisztelt Tagtársak!
Egyesületünk 2019. február 23-án 8:30
kezdéssel tartja éves rendes közgyűlését
a Városháza házasságkötő termében. A
szokásos beszámolókon túl a Kacsás tó
üzemeltetésének változtatása is téma
lesz! Talán már mindenki értesült róla a
városban, hogy év végén Szekeres Sándor
bejelentette, hogy nem tudja és nem is
akarja kinyitni a Kacsást ebben az évben
bizonyos okokból. A Közgyűlés feladata
lesz kiválasztani a legjobbat a pályázók
közül. Személyi kérdések: Csabai Roland,
a Felügyelő Bizottság elnöke jövőbeli
összeférhetetlenségét jelentette be, így
lemond a FEB elnöki címéről, viszont
jelezte, hogy tagként továbbra is szívesen
részt vesz a munkában. Gödöny Gábor, a
FEB jelenlegi tagja elvállalta az elnöki
jelöltséget, így mindkét posztra van jelölt
a 2019-es évre. Amennyiben valakinek
van más jelöltje a FEB elnöki posztjára, a
Közgyűlésen jelezheti.
Állami horgászjegy, horgászkártya,
fogási napló leadás: leadási határidő:
2019.02.28
Az állami horgászjegyek forgalmazását
Egyesületünk idén a Harcsatanya
horgászboltban (Bocskai utca eleje)
kezdi meg február elejétől. Ez a hely
egyben horgászkártya regisztrációs pont
is, valamint a fogási naplókat is itt lehet
leadni. Leadni az Alkaloida Gyár portáján
elhelyezett dobozban is lehet, de amíg
az feldolgozásra nem kerül, addig nem
lehet kiváltani az új állami horgászjegyet.
Tehát akinek sürgős a kiváltás, az a
horgászboltban adja le.
2019-es állami horgászjegy kiváltásának
feltételei:
1. leadott 2018-as fogási napló (Ha volt
kiváltva. Ha elveszett, megsemmisült,
nyilatkozni kell.)
2. horgászkártya befizetett regisztráció
(tehát nem akadály, ha nincs még meg

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesüle

Egyesületünk céljai:
•
•
•
•

Az élet és az anyaság tiszteletére való nevelés, a házasságért és a jövő
generációjáért érzett felelősség erősítése.
A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata.
Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok
képviselnek.
A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése.

Közösségi kezdeményezéseket támogató programjainkat folyamatosan valósítjuk meg,
nyitottak vagyunk mindenki számára. Sok eredményt elértünk már, de még nagyon sok
tennivalónk van. Tagcsaládjaink nagycsaládos tagkártyájukkal országszerte egyre több
helyen vehetnek igénybe kedvezményeket. Egyesületünkben teljesíthető az 50 órás
iskolai közösségi szolgálat is.
Két pályázatunk rendezvényei, programjai, képzései várnak minden tagcsaládot:
EFOP-5.2.2-17-2017-00106 „KOR-TÁRS” – TÁRS a FIATAL CSALÁDOK mellett határon
innen és túl
EFOP-1.3.5-16-2016-00738 Az önkéntesség erősítése a nagycsaládosok körében
Szeretettel várunk TÉGED is egyesületünkben, ha céljainkkal egyetértesz, akár
kiscsaládban, akár nagycsaládban élsz.
Elérhetőségeink:
Egyesületünk honlapja: http://www.tivane.hu/
A NOE honlapja: http: //www.noe.hu/
Címünk: Tiszavasvári 4440 Bethlen Gábor u. 4. Civil Ház
Telefon: 06-20-449-89-22 06-70-375-95-00
E-mail: civilhaz.tv@gmail.com , vagy keress bennünket facebook oldalunkon (Civil Ház
Nagycsaládosok), ahol megláthatod felhívásainkat, betekintést nyerhetsz programjainkba
fényképes beszámolókon keresztül.
Egyesületünk várja 2019-ben is az adó 1%-okat. A befolyt összegből kulturális
programjainkat, családi foglalkozásainkat, gyermekeink táboroztatását, úszásoktatását
Adószámunk: 18807503-1-15
támogatjuk.
Köszönjük szépen!
Lévai Andrea
a Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületének elnöke

maga a kártya, az aláírt nyilatkozat is
elég, de a befizetést bizonyítani kell)
(Horgászkártya
regisztrációhoz
adókártya
szükséges,
úgyhogy
feltétlenül vigyék magukkal!) Tehát a
horgászbolti kártyaregisztráció után
el kell menni befizetni a csekket (2200
ft) és utána azzal visszamenni a boltba.
3. horgászvizsga igazolása (amennyiben
horgászvizsgára
kötelezett
a
személy és nem volt 2018-ban
kiváltott állami horgászjegye, akkor
valamilyen módon igazolnia kell,
nyilatkozni kell a horgászvizsga
meglétéről.
Vizsgabizonyítvány,
régi állami horgászjegy vagy régi
horgászigazolvány.)
További részletek és friss információk az
Egyesület honlapján és Facebook oldalán:
www.tv-horgasz.info és
www.facebook.com/KacsasHorgaszto/
HORGÁSZSULI SZAKKÖR
Egyesületünk már 4. éve foglalkozik a
gyermekek oktatásával iskolai szinten is.
Mindig láttuk, hogy a gyerekeknek milyen
nehéz a hétköznapokon időt szakítaniuk a
horgász szakkörre. Idén ez sokkal nagyobb
problémának látszik. Szerintem mindenki
előtt ismerős ez, hogy a gyermekek
túlságosan le vannak terhelve az iskolában.
Felvetődött egy olyan lehetőség is, hogy
a hétköznap délutáni foglalkozás helyett a
Hétvégi Horgászsulit hirdetnénk meg, így
nem ütközne az iskolai foglalkozásokkal,
legfeljebb a sportversenyekkel, amikhez
talán könnyebb igazodni.
Kérem a Kedves Szülőket, Nagyszülőket,
Gyermekeket, hogy a véleményüket,
ötleteiket írják meg a Horgász-Suli
facebook oldalán:
www.facebook.com/tvhorgaszsuli/
Az Alkaloida Lombik Horgász Egyesület
Elnöksége

MEGHÍVÓ

A 2019. FEBRUÁR 23-ÁN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE
Helyszín: Tiszavasvári Önkormányzat házasságkötő terme (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)
Időpont: 8:00 kezdettel (határozatképtelenség esetén 8:30 újra összehívásra kerül, mely
időpontban a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes lesz).

A Közgyűlés napirendi pontjai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az Elnökség beszámolója a 2018-as évről.
Bizottsági beszámolók a 2018-as évről.
A Kacsás tó 2019 évi változásai. Üzemeltető választás.
2019 évi munkaterv ismertetése.
Személyi kérdések. Tisztségviselő-választás lemondás miatt.
Egyéb szervezeti és működési kérdések.
H.E. elnöksége nevében:
Fejes László Ádám elnök

Van egy kutyám Boldizsár,
Vajon miért sántikál?
Megbotlott talán egy kőbe’
Valahol, s a lábát törte?

Boldizsár

Azt a kutya, teringette,
A talpadban egy nagy tüske.
Hol szerezted, merre jártál?
Bokrok alján sünt találtál?

Az is lehet, szegbe lépett,
Vagy egy rózsa tövis végett…?
Egyik lába nagyon fáj,
Arra bizony rá sem áll.

Mert bizony ez sün tüskéje,
Ugye, játszottál is véle?
Kihúzom hát, egy-kettőre,
Te pedig tanuljál belőle.

Gyere Boldi, megvizsgállak,
Mutasd csak a fájós lábad.
Derítsük ki bajod okát,
Ne sántikálj nekem tovább.

A kis sün egy békés állat,
Máskor ne nézd őt labdának.
Nem játékszer, szúrós nagyon,
Kerüld el őt, tanácsolom!
Dr. Bónis László

Iskoláink életéből

IV. „Kedvenc könyvem”

Az olvasóvá nevelés folyamatában nagyon
fontos tényező, hogy milyen könyvet
adunk a gyerekek kezébe, mert a választott
mű tartalma meghatározza, hogy milyen
élmények érik őket olvasás közben. Nagyon
fontos, hogy számukra érdekes történetről
szóljon, megfelelő mennyiségű legyen az
olvasott szöveg, és jól érthető, befogadható
legyen annak szókincse. Annak érdekében,
hogy segítsük a sikeres választást 2018.
november végén „Kedvenc könyvem”

címmel könyvajánló – plakátkészítő
versenyt hirdetett iskolánk könyvtára
3-4. évfolyamos diákjaink számára,
azzal a céllal, hogy a gyerekek saját
maguk által készített ajánló plakátjukkal
népszerűsítsék
olvasmányaikat.
A
pályázók alkotásaikban megpróbálták
átlátni és összefoglalni olvasmányaikat.
Saját szavaikkal és rajzaikkal mutatták be
azokat úgy, hogy kedvet csináljanak annak
elolvasáshoz, miközben nem árulhattak
el mindent róla – hogy meglepetés
legyen annak, aki elolvassa. Olvasni
jó, olvasni öröm! Bizonyítéka ennek az
idén beérkezett 75 pályamunka, melyek
valóban érdeklődésfelkeltőek lehetnek
nem csak iskolai közösségünk számára.
A zsűri értékelése alapján a következő
eredmények születtek:
Arany fokozat - Kotroczó Roland 4.d,
Ezüst fokozat – Fegyveres Flóra 3.c
Sándor Hanna Barbara 4.d
Bronz fokozat – Tóth Gergő László 3.d
Ábri Mária 4.a
Steiner Bence 4.b
Szabó Sára 4.d
A díjazott munkák megtekinthetők iskolánk
weboldalán, valamennyi plakát pedig a
tanév során könyvtárunk faliújságján.
Köszönjük mindenkinek, hogy értékes
munkájával gazdagította pályázatunkat!
Gulyás Krisztina
könyvtáros
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A K T Í V O LVA S Ó K

Intézményünk
gyermekközpontú
könyvtárában
munkám
alapvető
meghatározója az olvasóvá nevelés az
aktuális igényekhez igazodó változatosság
és
folyamatosság
elveit
követve.
Törekszem a könyvtári rendezvények
sokszínűségére, szem előtt tartva az
ismeretterjesztés, kompetenciafejlesztés
és a lemorzsolódás megelőzésének
központi szerepét. Igyekszem hagyományt
teremteni évente visszatérő jelleggel
meghirdetett programokkal, versenyekkel,
melyek közt mindenki metalálhatja a
maga egyedi személyiségéhez illőt. Ilyen,
a könyvtárunkban szabadon választható,
a gyermekek művelődését segítő program
az AKTÍV OLVASÓK pontgyűjtő
akciója is. Azok a diákok, akik olvasnak
vagy kreatív alkotásukkal gazdagítják a
könyvtár dekorációját, vagy könyvajánlóilletve információs plakátot készítenek,
vagy könyvtári feladatlapokat oldanak
meg, rejtvényt fejtenek –különböző

súlyú pontokat szerezhetnek pontgyűjtő
könyvjelzőjükre.
Évfolyamonként
a -dobogós helyen- legtöbb AKTÍV
OLVASÓ pontot összegyűjtő tanulók
tárgyjutalomban, az első helyezettek
pedig könyvtáros-segéd kitüntetésben
is részesülnek. A könyvtáros-segéd
tanulók előre egyeztetett alkalommal a
könyvtárossal közös munkadélutánon
vesznek részt az iskolai könyvtárban.
2018.
október-november
hónap
könyvtáros-segédei a következő tanulók
lettek, akikkel január hónapban kellemes
délutánt töltöttünk együtt:
Ábri Lolita 3.a – KÖNYVTÁROS-SEGÉD
Ábri Mária 4.a – KÖNYVTÁROS-SEGÉD
Paronai Anna 5.a – KÖNYVTÁROSSEGÉD
Gratulálok
minden
résztvevőnek,
februártól újra gyűjtünk!
Gulyás Krisztina
könyvtáros

Kedves Szülők!

A Kabay János Alapítvány kuratóriuma nevében azzal a kéréssel
fordulunk Önökhöz, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
támogassák gyermekük iskoláját.

Kabay János Alapítvány adószáma: 18797734-1-15

Támogatásukat előre is köszönjük.
Kabay János Alapítvány kuratóriuma

Látta a címlapon a plakátunkat???

2019 szeptemberében újra tárt kapukkal
várja a leendő első osztályosokat a
Tiszavasvári Általános Iskola. Az iskolát kezdő gyerekek szülei komoly döntés
előtt állnak. Szeretnék megtalálni gyermekeik számára azt a helyet, ami nekik a
legjobb, ahol biztonságban vannak, ahol
jól érezik magukat, ahol eredményeket és
sikereket tudnak elérni, ki tudják bontakoztatni tehetségüket. Ebben szeretnénk
Önöknek segíteni iskolaválasztást segítő
programjainkkal mi, a Tiszavasvári Általános Iskola pedagógusai.
SZÍVESEN LÁTLAK: A leendő első
osztályos tanító nénik már márciusban az

óvodákba látogatnak, ahol délelőtti óvodai
játszóház keretében ismerkednek, és együtt
játszanak a gyerekekkel.

MEGHÍVLAK: Jó szívvel ajánljuk a leendő elsőseinknek és szüleiknek szánt, iskolakóstoló délutáni játékos foglalkozásainkat, amelyeknek helyszínt már az iskola
barátságos tantermei adnak.
MEGHALLGATLAK elnevezéssel szülői fórumot rendezünk a leendő elsősök
szüleinek, az egyházak képviselői, az intézményvezetés és az elsős tanító nénik
részvételével, melynek fontos eleme a
Hogyan élünk? - séta az iskolában, beszélgetés az iskola rendezvényeiről, képzési

SPORT,
A Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
intézményében már három éve működik a
Farkas János Program, amelynek keretében
a hátrányos helyzetű tanulókat segítjük a
Járóka Lívia Tehetségmentő Egyesület támogatásával. A sport nevelő erejével, az
edzések és a meccsek jó hangulatával és az
azokon történő fegyelmezett viselkedéssel
próbálunk meg közösséget építeni. A fiatalok a testnevelés órákon és a tanórán kívüli
edzéseken ismerkedhetnek meg a labdarúgás fortélyaival. Nemcsak fizikai és technikai, hanem mentális képzést is adunk a diákoknak. A társadalmi integrációhoz ugyanis
ez utóbbi tényező is szükséges. Az iskolában Szabó Pál testnevelő, iskolán kívül
Rostás János asszisztens egyengeti a gyerekek útját. János a focistapalánták családjait
rendszeresen látogatva, a szülőkkel folyamatosan egyeztetve segít a célok megvalósulásában. Szabó tanár úr pedig az edzéseken motiválja a tanulókat, jó hangulatot és
megfelelő képzést biztosítva a fejlődéshez.
Az első végzős osztályunknak most volt a

ÉS

szalagtűzője, a fiúk a 3/11.C osztály berkeiben ipari gépésznek tanulnak. Remélhetőleg sikerrel veszik majd az év végi szakmai
vizsgát. A srácok közül ketten már a TSE
felnőtt focicsapatában is bemutatkoztak
az őszi szezonban, és nem is okoztak csalódást a teljesítményükkel. Járóka Lívia,
a program ötletgazdája és megvalósítója a
szalagavató ünnepségen egy Brüsszelből
küldött videóüzenetben köszöntette a program végzős diákjait, sok sikert kívánva
nekik a további tanulmányaikhoz. Lívia
személyesen is ellátogatott Vasváriba, és
tárgyalt Szőke Zoltán polgármester úrral.
A program sikeres folytatásának érdekében
kölcsönös segítségnyújtásban, a program
kiterjesztésében állapodtak meg. Az EU-s
parlamenti képviselő asszony a középiskola segítségével olyan programot dolgozott
ki, amelyet több településen is alkalmazni
lehet az iskolai lemorzsolódás csökkentésének és a hátrányos helyzetű, gyengébb
képességű tanulók felzárkóztatásának,
munkára nevelésének érdekében. A programban részt vevő gyerekek Budapestre

típusairól, a diákoknak felkínált számtalan
érdeklődést felkeltő program lehetőségről.
KINYITLAK: Áprilisban „nyitott kapuk”
várják a szülőket, ahol barátságos légkörben megismerhetik pedagógusaink személyiségét, az általuk alkalmazott tanítási
módszereket.
RAJZOLLAK: A nagycsoportos óvodásoknak szánt „Iskolás leszek!” rajzpályázat
keretén belül nagy érdeklődéssel várjuk az
elkészült pályaműveket. Leendő kis művészeink munkáit kiállításon tekinthetik meg
az érdeklődők a nyitott kapuk nap keretében.
MEGMUTATLAK:

Családias

légkör-

ben ismerkedhetnek meg a gyerekek
évfolyamtársaikkal és szüleikkel, miközben
kellemes szórakozást biztosítanak az iskola
tanulói színes, változatos produkciói.
RÁHANGOLLAK: Augusztus utolsó hetében egy napra csak az elsősöké lesz az
ISKOLA. Elsőként vehetik birtokba a tantermeket, a tornatermet, az iskolaudvart, a
játszóteret.
Beiskolázási programjaink részleteiről,
pontos időpontjairól tájékozódhatnak
az
óvodai
faliújságokon,
a
http://tiszavasvari-iskola.hu
weboldalunkon, valamint az iskola
Facebook oldalán.

INTEGRÁCIÓ
utazhattak, ahol a Ferencváros klubvezető-

volt számottevő igazolatlan hiányzásuk az

ségétől kaptak karácsonyra Fradi-mezeket.

iskolában, és a tanulmányi eredményük is

Az Ökumenikus Segélyszervezettől tartós

megfelelő. Bizakodunk a program sikeres

élelmiszereket és tűzifát vehettek át. Ezeket a dolgokat azonban csak az olyan felsőbb éves tanulók kaphatták, akiknek nem

folytatásában.
NYSZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma
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Hírek-Információk

NTP pályázatok a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola, és AMI Tiszavasvári Tagintézményében

2018 nyarán nagy örömmel értesültünk
arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma teljes mértékben támogatta
a Magiszter Alapítványi Iskola Nemzeti
Tehetség Programra benyújtott pályázatait.
A 2018/19-es tanévet már úgy indíthattuk
el, hogy diákjaink számára több kompetencia-területen is felkínálhattuk a tehetségük
kibontakoztatását célzó műhelyprogramjainkat. A négy nyertes pályázatnak az
alábbiakban bemutatott tematikával folyik
jelenleg is a megvalósítása:
NTP – KNI – 18 - 0044 Kobaktörő Tehetséggondozó Műhely:
Tehetséggondozó műhelyünkbe a matematika, logika területén jó teljesítményt
nyújtó, a műhely iránt érdeklődő tanulók
kerültek be. A tehetségazonosítást pszichológus végezte, aki 30 fő 1. osztályos
tanulót vizsgált, akik közül 16 fő került
kiválasztásra. Programunk célja, hogy a
szociális hátránnyal rendelkező tehetséges
gyermekeinknek olyan matematikai tevékenységekre ösztönző, motiváló környezetet és eszközrendszert biztosítsunk, amely
megfelel a XXI. századi digitális kihívásoknak. A foglalkozásokon lehetőség van
egyéni, és mikrocsoportos fejlesztésre, a
játék, az izgalmas problémamegoldás élményével társuló tapasztalatszerzésre. A
logikus- és kreatív gondolkodás fejlesztésén túl a következő készségeket szeretnénk
fejleszteni: lényegkiemelés, memória,
koncentráció, emlékezet, figyelem fejlesztése, kommunikáció, együttműködés,

alkalmazkodás, konszenzus, vitakészség,
egymásra figyelés stb. Lazító programként
a Nyíregyházi Vadasparkba tervezünk kirándulást.
NTP – KTK – 18 - A – 0011
ÜgyeskedŐK Tehetséggondozó Műhely:
Tehetséggondozó programunkban ugyanúgy, mint az iskolában, támogató, integrált
környezetet biztosítunk azzal, hogy a fogyatékkal élő fiatalok ép társaikkal együtt
vesznek részt a foglalkozásokon. A 60 órás
tehetséggondozó műhelyben irodalmi alkotásokat, ismeretterjesztő szövegeket dolgozunk fel képzőművészeti és drámapedagógiai módszerekkel, sok-sok készség
– képességfejlesztő játékkal (eszköz nélkül
és eszközzel). A megvalósítás színterei:
műhelymunka, múzeumpedagógiai foglalkozás, könyvtári foglalkozás, kiállítás,
kirándulás, Családi nap. Mivel a program
megvalósítása a délutáni idősávban történik, lehetőség van arra, hogy több korosztályhoz tartozó gyermek munkálkodjék
együtt. Az együttmunkálkodás, a közösen
létrehozott alkotás adta sikerélmény óriási közösségformáló erő, nagymértékben
elősegíti a szociális kompetenciák fejlődését, az elfogadást. A másság értékelését
gyakorolják az alkotások közös értékelése
során is, ahol szükség van arra, hogy a másik gyerek alkotásában megkeressék mi az,
ami értékes.
NTP-KTK-18-B-0007 Álomutazás Európában:
A projekt közvetlen célcsoportja az 5. év-

folyamból, 10 fő képzőművészeti és 10
fő drámapedagógiai 11 éves, tehetségígéret. Tanulóink tehetség kibontakoztatását,
egyrészt a képzőművészet, másrészt a
drámapedagógia eszközeivel akarjuk kibontakoztatni, melybe egyben beépítünk
innovatív tanulási technikákat, a tanulók
életkori sajátosságára, roma identitásukat,
hátrányos helyzetüket, szükségleteiket és
egyéni érdeklődésüket is figyelembe vevő
módszereket. Célunk, hogy a tartalmak
széles választéka, és a nevelési módszerek gazdagsága, kínálata felszabadítóan
és ösztönzően hasson rájuk, segítse őket
identitásuk keresésében, öntudatuk fejlesztésében, tehetségük kibontakoztatásában. Projektünket a tábor előtt kiállítással
zárjuk, mely erősíti a részt vevő diákok
önbizalmát, a családok iskola iránti motivációját. Projektmódszerrel biztosítjuk,
hogy a gyerekek partnerek legyenek az
alkotási folyamatban. A projekt tantárgyi
és művészeti komplexitása mindezt még
fokozza. A projekt keretében 3 napos, tehetséggondozó szaktábort tervezünk a
Tiszalöki Sportcentrum helyszínén. Itt
a projekt átélt élményeit dolgozzuk fel
játékos formában. Terveink között 4 órás
interaktív foglalkozás is szerepel, ahol
kooperatívan, játékosan a szülőket és a
családokat is bevonjuk.
NTP – MTTD – 18 - 0056 „Számlálók és
nevetők” Matematika Tehetséggondozó
Műhely:
Programunkban a matematika iránt fo-

Rendőrségi

Búcsúzunk, de nem felejtünk

Szabó Károlyné Tündik Éva - Éva néni diplomája megszerzése után, első és utolsó
munkahelyeként a Vasvári Pál Általános
Iskolában dolgozott, ahol Hunyadi József
igazgató úr, és a tantestület nagy szeretettel
fogadta. Jó közösségbe került, a közösségi
szellemet ápolta beosztottként, majd
később vezetőként is. Tanítványai életére,
értékrendjére - a pályaválasztásukon túl
is - nagy hatást gyakorolt. Szabadidejében, nyári szabadsága alatt táborozásokat
szervezett, hogy a gyermekek tudását,
látókörét bővítse. Neki köszönhetjük az
erdélyi kapcsolatokat Körösfővel, a cseretáborozásokat a Vasvári Pál Társaságon
keresztül, a Bűdi vigasságokat a „boszorkányokkal”. Munkatársai és tanítványai
mindig számíthattak megértésére, segítségére. Következetes vezető, pedagógus,
önzetlen munkatárs, és igaz barát volt. Hivatását küldetésként élte meg. A megemlékezésben Éva néni családjának barátja,
Szántó Laci bácsi nyugalmazott igazgató
úr segített. Búcsúznak tőle:
a Tiszavasvári Általános Iskola dolgozói.

A
Tiszavasvári
Rendőrkapitányság
nyomozói
gyanúsítottként
hallgatták
ki azt a 21 éves tiszavasvári férfit, aki
társaival 2018. december 22. napján
Tiszavasváriban
található
élelmiszer
boltból különböző tárgyakat tulajdonított
el,
valamint
Tiszavasvári
BajcsyZsilinszky utcán található ingatlanhoz
tartozó garázsba több alkalommal
bementek és onnan szeszesitalt vittek el.
2019. január 15. napján ajtókifeszítés
módszerével behatoltak Tiszavasvári,
Attila úton található lakatlan lakásba, majd
onnan különböző értéktárgyakat, műszaki
cikkeket tulajdonítottak el. Az eljárás
alá vont személy a bűncselekmények
elkövetését elismerte. A további két
társának büntetőjogi felelősségre vonása
a nyomozás további szakaszában történik.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság lopás
vétség kísérletének megalapozott gyanúja
miatt folytat büntetőeljárást egy 17 éves
tiszavasvári lakos ellen. A nyomozás
adatai szerint a fiú 2019. január 15-én
betört egy tiszavasvári lakóházba, ahonnan
különböző
értéktárgyakat,
műszaki
cikkeket kísérelt meg eltulajdonítani. A
fiatalt cselekménye közben a tulajdonos
tetten érte és a rendőrök kiérkezéséig a
helyszínen visszatartotta. Az intézkedés

gékony, de súlyos szociális hátránnyal
rendelkező negyedik évfolyamos tanulók
vesznek részt. A pályázat segítségével
működtetett tehetséggondozó műhely 12
diákunk számára nyújt komplex képességfejlesztést, tehetségnevelést. A foglalkozásokon a tehetségígéretek veleszületett
adottságainak fejlesztését, megerősítését
végezzük. Tesszük ezt, a korosztálynak
és az egyéni érdeklődésnek megfelelő játékos formában; gyakorlatorientált, aktív
munkát igénylő, felfedeztető tanulás során.
A matematikai és logikai kompetenciák
fejlesztésén túl nagy hangsúlyt fektetünk
az inter- és intraperszonális készségek,
valamint a környezeti kompetenciák
fejlesztésére is. Mivel a problémamegoldó
gondolkodást fejlesztő-, összefüggések
megláttatását elősegítő játékok és
eszközök a gyermekeink számára csak
az iskolában érhetőek el, így e pályázat
forrásai segítségével is igyekszünk olyan
matematikai tevékenységekre ösztönző,
motiváló
környezetet
biztosítani,
amely megfelel a XXI. század digitális
kihívásainak. A tanév folyamán 30X2
órás foglalkozások során mélyedünk el
a matematika rejtelmeiben, ezt követően
pedig a nyár elejére tervezett háromnapos
tábor segít kipihenni a tanév fáradalmait.
A Tehetséggondozó Programok szakmai
megvalósítói: Baloghné Birgán Anita,
Bodai Antalné, Magyar Hajnalka, Nagyné
Czikó Julianna, Román Erika, Rozsnyai
Györgyné, Tündik Zita

Hírek

során a rendőrök azt is megállapították,
hogy a 17 éves fiú a Nyíregyházi
Járásbíróság körözése alatt áll, ezért
a rendőrkapitányságra előállították és
őrizetbe vették.

Az elmúlt időszakban a Tiszavasvári
Rendőrkapitányság
illetékességi
területén több figyelmetlenségből eredő
közlekedési baleset történt, mely részben
a gyalogosok, részben a járművezetők
hibájából következett be. A balesetek
bekövetkezésében nagy szerepet játszott,
hogy a közlekedők nem az elvárt
körültekintéssel és figyelemmel, illetve
nem a megváltozott időjárási-, látási- és
útviszonyoknak megfelelően vettek részt a
közúti közlekedésben.
Fogadják meg a gyalogosbalesetek
megelőzése érdekében az alábbi
tanácsokat:
• A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a
járművekkel a gyalogosok részére
elsőbbséget kell adni.

• A járművezetők számoljanak mindig

azzal, hogy a járművek féktávolsága
jelentősen megnőhet a hőmérséklet
csökkenése,
a
leesett
csapadék
mennyisége, és az útviszonyok
kedvezőtlen
megváltozása
miatt!

•A

kijelölt
gyalogos-átkelőhelyeket
csak fokozott óvatossággal és olyan
sebességgel szabad megközelíteni, hogy
a járművel, amennyiben szükséges, a
gyalogos-átkelőhely előtt meg is lehessen
állni.

• A gyalogos az úttestre csak akkor
léphet,
ha
meggyőződött
veszélytelenségéről.

annak

• A gyalogosok győződjenek meg mindig

arról, hogy az elsőbbséget megkapták- e,
és adott esetben tudjanak akár lemondani
is arról!

• Ne rutinból, hanem mindig körültekintően
és figyelmesen közlekedjenek!

A gyalogos-átkelőhelyen
átkerékpározók számára a
legfontosabb, hogy:

•A

kijelölt gyalogos-átkelőhelyen amennyiben nincs kerékpáros átvezetés
-, csak gyalogosan szabad átkelni,
amennyiben kerékpárral közlekednek,
arról le kell szállniuk, és azt tolva kell
áthaladniuk az út túloldalára.
… hogy mindenki hazaérjen!

Város életéből

Van-e szükség mezőőrségre?

Valamivel
több
mint
egy
éve,
amikor megalakult a Tiszavasvári
mezőőrség, többen megkérdőjelezték
létjogosultságukat. Sőt! Egyesek ezt is
politikai döntésnek vélték. Aztán teltmúlt az idő, és a legszkeptikusabbaknak
is be kellett látniuk, hogy erdeink-mezeink
védelme a legjobb kezekben van. Most
egy rövid visszatekintés következik Bakti
Péter szolgálatvezető segítségével: - Ha
csak a száraz tényeket nézzük, abból
is kiderül, hogy nem tétlenkedtünk. Az
elmúlt évben 556 esetben igazoltattunk,
és 129 db gépjármű ellenőrzést végeztünk.
Helyszíni bírságot 17 esetben róttunk ki,
míg szabálysértés miatt 72, bűncselekmény
miatt pedig 24 esetben indítottunk eljárást.
A horgászási szabályokkal kapcsolatos
szabálysértésekből 38 ügyünk már
lezárult, 9 még folyamatban van. 4esetben
akadályoztuk meg a szárazság miatt
kialakult tarlótűz elterjedését. Az idén
is volt már 26 igazoltatásunk, amiből 3
esetben helyszíni bírságot szabtunk ki.
Szabálysértést 9 fő, bűncselekményt pedig
1 fő követett el. Azt pedig, hogy hány
kilómétert tettünk bele a Lada Nívánkba,
szinte meg sem lehet mondani. Sikerült
szinte teljesen visszaszorítani az egyéni
vagy csoportos falopást. A határban a
termények beérését követően sem jellemző
már a lopás – ami azelőtt bizony napi
rendszerességgel előfordult. Olyanok
árultak zöldborsót, vagy csemegekukoricát,
akiknek még virágföldjük sem volt. Még
Hajdúdadházról is jöttek több utánfutóval
csemegekukoricáért. És most? Meg
kell nézni az idén – nem valószínű,
hogy találkoznak velük. De nem csak a
lopások töltik ki a munkaidőnket. Sikerült
jobb belátásra bírni az engedély nélküli

horgászokat is. Aztán beszélni kell még
az illegális hulladék lerakatokról. Ha kell,
belenézünk, és megpróbáljuk kideríteni
az elkövető személyét. Sok esetben
sikerrel járunk. - Gondok, problémák?
- Mivel éjjel-nappal, hóban-fagyban
dolgozunk, kevesen vagyunk hárman.
Talán most kapunk még egy fő létszámot.
– Nem féltek az esetleges támadásoktól?
Elég régen űzöm ezt a szakmát ahhoz,
hogy megrettenjek. De egyébként nem
jellemző. Vannak nagyszájú bűnelkövetők,
de a videó kamera láttán általában
visszafogják magukat. Tudják, hogy
kiváló
munkakapcsolatban
vagyunk
a rendőrséggel, és úgyis ők húzzák a
rövidebbet. – Mi lesz a kivágott, de
lefoglalt fával? – Visszakapja jogos
tulajdonosa. Ismerjük a határt, az
erdőket. Tudjuk, hogy melyik kié, így
tudjuk értesíteni a tulajdonosokat. – Ha
kerékpáron fát toló személyeket látunk,
feltételezhetjük a lopás tényét? – Nem
feltétlenül. Amennyiben a tulajdonos
névre szóló írásos engedélyt ad, abban az
esetben nyugodtan elvihető a megállapított
fa mennyisége. De nem feltétlenül csak
kerékpáros fatolvajokkal találkoztunk már.
Erre a célra átalakított személygépkocsiban
4 mázsa fa pedánsan berakva! Ez volt
az igazi fogás! - Mindenki beletörődik
az intézkedéseitekbe - főleg ha büntetés
a vége? – Voltak már hivatkozások,
fenyegetőzések, de az alapos rögzítésnek
köszönhetően a végén úgy is mi győzünk!
– Nagy a fluktuáció nálatok! Mi kell
ahhoz, hogy valaki hosszú ideig tudja ezt
a fajta munkát végezni? – Elhivatottság, a
munka és természet szeretete. Ha ez nincs,
akkor csak átutazó lehet, aki közénk áll!
Fülöp Attila

2019 február

Megvalósulni látszik Bakó Barnabás álma!
Mire ezek a sorok megjelennek, addigra a Szegedi Egyetem Kutatócsoportja – kielemezve a mérési eredményeket - teljes biztonsággal kijelenthetik,
hogy létezik-e az a bizonyos Kuruc-kori
alagútrendszer, amit Bakó Barnabás
már évek óta kutat. Nem ez volt az első
próbálkozása, de ez lesz a legbiztosabb.
Néhány szó az előzményekről Bakó Barnától: - Az elmondások alapján a Reformátustemplom déli oldalán indult el az
alagút, és a Veres Feri bácsi portája alatt
megy egészen a Tóaljáig. Ezt Oláh Imre
is megerősítette, mert annak idején munka
közben Ő ütötte át az alagút falát felülről,
és így bukkantak rá a boltíves alagútrendszer ezen részére. Sajnos akkor nem kutattak tovább! Most a Balogh Laci bácsi féle
leírásokra hagyatkozva történik a kutatás.
Most érkeztünk oda, hogy a mai modern
technikával sikeres lehet a feltárás. Ezt
most kell bebizonyítanunk, hogy a több évszázados mendemondáknak van-e alapja.
A szegedi Minorita templom alagútrendszerét is ezzel a módszerrel sikerült feltárni. Egy évtizedes munkát fektettem bele.
Ha most nem lesz eredmény, akkor abba
is hagyom a további kutatásokat. – Nem
kevés pénzbe kerül ez a mostani vizsgálat. Közadakozásból jött létre. Mennyire
voltak az emberek segítőkészek? – Kaptam viszonylag nagyobb összeget is, volt,
aki pár ezer forinttal segített, de volt olyan
is, hogy kerek-perec elutasítottak. Pedig
elkülönített számlán lett kezelve a pénz. –
Mi van akkor, ha kiderül, hogy tényleg

van itt alagút? – Azt majd a szakhatóság
eldönti. – A vizsgálatot végző csoport
vezetőjétől, Dr. Sipos György egyetemi
docens, a Szegedi Tudományegyetem
Geoinformatika Tanszék vezetőjétől
kérdem, hogy lehet-e már most valamit
tudni az alagút létezéséről? – Nem, most
még nem mernék semmit kijelenteni mindaddig, míg az egyetemen nem elemezzük
a számítógépes adatokat. Ez a vizsgálat
arra irányul, hogy egyáltalán bizonyítsuk
az alagút meglétét és nyomvonalát, tehát
kb.: úgy 2 hetes elemző munka van még
előttünk. - Mennyire biztosak a majdani
eredmények? – A mérés fizikai törvényszerűségeken alapul. Sok helyen alkalmazták már a Világon, és ennek köszönhetően
tártak fel különféle elveszettnek hitt barlangot, alagutat, régi építményt. – Milyen
pontossággal lehet meghatározni dolgokat? – A felszíni pontosságot drónról,
GPS-ek segítségével állapítjuk meg. Itt
centiméteres pontosságról beszélhetünk,
mélységben pedig olyan 10 centiméteres
pontossággal tudunk mérni 6-7 méterig az
itt alkalmazott georadarral. A helyszínről
3D-s képeket is tudunk alkotni, hogy siker esetén megkönnyítsük a feltátást. Még
egyszer mondom, hogy majd az elemzést
követően derül csak ki, hogy valósak-e a
régi állítások! – Legyen bármi is a vége,
csak gratulálni lehet Bakó Barnabásnak
mindahhoz, amit ennek érdekében tett!
Köszönjük!
Fülöp Attila

…Megjelent…

A természetesség akusztikája
Azt tartják, a jó bor minél öregebb, annál
finomabb. Úgy tűnik ez a közel öt évtizede született progresszív rock irányzat mai
napig aktív képviselőire hatványozottan
igaz. Egy-egy új albumuk megjelenése
manapság is eseményszámba megy az
igazi természetes zenét kedvelő közönség körében. Bevallom, a Mini zenéje
évtizedekig maradt ki számomra, ezért is
hallgattam bele az új albumba nagy érdeklődéssel. Egy letisztult, sallangoktól
mentes zenei világ tárult fel. A Mini zenéje tudatosan vagy ösztönösen leírta azt az
ívet, mely a műfajra nemzetközi szinten
is jellemző. A kezdeti nyersség, a merész,
később önmagába forduló kísérletezés,
majd az ezt követő szünet után letisztultan, a múlt eredményeit sok helyen újra
értelmezve tért vissza. A hetvenes évek
túlburjánzó elektronikus hangzását felváltotta a természetes, akusztikus megszólalás, melynek alapján kaphatta az album a
címét. A lemezről egy valami hiányzik és
ez a hiány szerencsésnek mondható. Vala-

hogy nem éreztem azt az önsajnálatot, ami
egy csomó régebbi banda rendszerváltás
utáni anyagát jellemezte. Más bandák i s
kiadták azokat a lemezeket, melyek valami
oknál fogva a szocialista korszakban nem
jelenhettek meg. Sok korongon viszont
érezni lehetett azt a fajta erőlködést, ami
az egészet lapossá tette. Sokszor kellett
beismerni magamnak, hogy bizony azokat
a produkciókat nem a politikai, sokkal inkábba művészi színvonal okán nem adták
ki. Persze utólag könnyű okosnak lenni. Az
Acustic Worldről ellenben inkább az jutott
eszembe, hogy négy veterán leült, elővette
a fiókból a pihenő ötleteket és fiatalokkal
szövetkezve a világ legtermészetesebb
módján feljátszott 64 perc színtiszta zenét.
A felvétel két változatban is elérhető A CD
kiadás a mai rohanó világ vándorainak ad
könnyű hozzáférést, míg a dupla bakelit
verzió, melynek a borítója is egy külön
történetet mesél el ráadásként az ínyencek
számára készült.
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Kultúra-Szórakozás-Kikapcsolódás

KÖNYVTÁRI HÍREK

2019. januárjában is egymást váltották
a programok az EKIK – Városi Könyvtár intézményegységében. Január 15-én
Mesedélelőtt foglalkozáson vettek részt
a Fülemüle „Zöld” Óvoda Fülemüle Csoportjának tagjai. A foglalkozás második részében már a farsangi készülődés jegyében
állatfigurás farsangi álarcokat készítettek a
gyerekek.
Aznap délután a Kreatív Olvasóink
Klubjának tagjai találkoztak, s dekupázs
technikával készítettek ajándéktárgyakat.
Január 16-án a Baba-Mama Klub keretében Munkácsi Ágnes a helyi bölcsőde
intézményvezető-helyettese tartott tájékoztató előadást „Bölcsis leszek” címmel
az érdeklődő szülők számára. Sok család
számára nagy dilemmát jelent, amikor a
gyermek elér egy bizonyos életkort ,mi a
legjobb a gyereknek és a szülőnek! Legyen
bölcsis vagy maradjon otthon a szülővel,
esetleg nagyszülővel az óvodai évkezdésig? A foglalkozás keretében értékes információkhoz jutottak az érdeklődő szülök,
s bepillantást nyerhettek a bölcsisek mindennapjaiba.

Januárban a TELSE tagjai is rendszeresen vettek részt könyvtári foglalkozásokon.
Január 30-án Teremtő gondolatok címmel tartott nagyszerű előadást Bakó Marianna. Ha gondolatainkra összpontosítunk,
legmerészebb álmainkat is meg tudjuk
valósítani. Sokszor azonban éppen a „korlátok” szabnak gátat ezek megvalósításában. Nagyon fontos a pozitív hozzáállás, a
pozitív gondolkodás. Bakó Marianna havi
rendszerességgel tart meditációs foglalkozásokat könyvtárunkban, melyre várjuk az
érdeklődőket.
2018-ben is folyamatosan érkeztek az új
könyvek könyvtárunkba. Közel 1800 db
új dokumentummal gyarapodott állományunk, melyben megtalálhatók a legújabb
sikerkönyvek, mesekönyvek, ismeretterjesztő - és szakkönyvek egyaránt. Próbáljuk az új könyveket minél hamarabb beszerezni, s olvasóink számára hozzáférhetővé
tenni. 2019-ben is Találkozzunk a Könyvtárban!
Kulcsár Lászlóné

A Vasvári Pál Múzeum programjai
Állandó kiállítások
Sz.-Sz.- B. megye orvos- és gyógyszerészet története
7000 év titkai- A Nyíri mezőség régészeti kincsei
ALKALOIDA ANNO
Néprajzi gyűjtemény
A szűrtől a vegyvédelmi ruháig
Időszaki kiállítások
Karácsonyi játékok a Langamétában
A kiállítások a téli nyitva tartás szerint hétfőtől péntekig 9,00-17,00 óráig látogathatók.
Belépőjegy árak: diák/ nyugdíjas: 300.-Ft, felnőtt 600.-Ft.
Múzeumpedagógiai foglalkozások bejelentkezéstől függően kerülnek megrendezésre.

PÁRATLAN KLUB

Nemrégiben felmerült az igény a klub indítására, amely a magányos emberek számára nyújt reményt, akik megtették az első
lépést azért, hogy változtassanak.

Évről évre több a hosszantartó egyedülléttől
szenvedő ember, akik között nagy számban
lelki betegséggel, depresszióval küzdenek.
A lelki betegségek okai között szerepel a
rohanó világ, gyerekeik, családjaik távolléte valamint a szeretett társ elvesztése
miatt is sokan szenvednek a magánytól.
– Egyedül élők klubja! – Férfiak és
nők beszélgetnek, kötetlenül, őszintén, tabuk nélkül. Idegenekként ér-

keztek,
sorstársakként
távoznak.
Várjuk hölgyek, urak jelentkezését akik
szeretnének kis időre magányuktól megszabadulni, társaságban eltölteni szabadidejüket. Lehetőség van arra, hogy akár
hobbijaikkal megismertetik a másikat, akár
kártyáznak, kötnek, horgolnak vagy csupán receptet cserélnek.
Az első találkozás időpontja: 2019. február
21. 15.00 Találkozások Háza
A további időpontok
igényeihez igazodnak.

a

résztvevők

Információ kérhető személyesen a helyszínen vagy az 520 – 000 telefonszámon.

Hadházi László Megyünk a levesbe című
önálló estjét mutatta be a Találkozások
Házában 2018. január 1-én. Mindkét
előadást, a színháztermet teljesen megtöltő
közönség, vastapssal jutalmazta.

Közlemények-Információk
AMIT AZ APRÓHIRDETÉSRŐL TUDNI KELL
Lakossági hirdetés 25 szóig ingyenes, az
ettől hosszabbak a keretes fizetős hirdetési kategóriába tartoznak. Hirdetéseiket
minden hónap utolsó napjáig bedobhatják a Polgármesteri Hivatal portáján lévő
gyűjtődobozba, vagy elküldhetik mailben
a vhirmondo@gmail.com címre. FIGYELEM! Apróhirdetéseiket minden hónapban
meg kell újítaniuk. Ezek tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-es
építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és csatornacsonk, fúrt kút, 12m2-es melléképület.
Ár: megegyezés szerint. Érd: 42/275-170,
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 Adria utcán családi ház eladó.
Irányár 8.900.000.- Ft Érd: +36 30/7086282

Polgármesteri Hivatal általános
ügyfélfogadási rendje:

a hívást az orvosi ügyeletre, illetve a
mentőszolgálathoz!

Hétfő: 8:00-12:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00 óráig és 13:00-17:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00 óráig
Tel.: 06 42/520-500
Polgármesteri fogadónap: 2019.03.04.
hétfő

Tűzoltóság
06 42/520-304

Jegyzői fogadónap: 2019.02.20. szerda
2019.03.06. szerda
2019.03.20. szerda
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható) 06 30/585-3140
Posta Nyitva tartás
Hétfő
08:00 - 16:00
Kedd
08:00 - 16:00
Szerda
08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek
08:00 - 15:00
Szombat 08:00 - 11:00
Vasárnap Zárva
Kéményseprőipari Kft. központja
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
telefon: 06-42/411-515; 06-42/411-516

Eladó egyszemélyes ágyneműtartós heverő, irányár: 10.000,- Ft, Telefon: 30/2147473, vagy 30/945-9358

Tiszavasvári Polgárőr Egyesület
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6.
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható!
Tel: 06 20/919-1793

Eladó családi ház Tiszavasváriban, Kinizsi utca 37/a szám alatt. Érdeklődni:06-30-585-3669

Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó
számot, ahonnan a diszpécser továbbítja

Eladó gáztűzhely, bőrhuzatos sarokülő,
asztal két székkel, női és gyermekruhák,
cipők, játékok, párna, takarók, ágybetét 2
db, aluvázas ülőke 2 db, kerékpár 2 db.Érdeklődni: 06 30/352-5791

Sajnos múlt havi számunkban téves dátummal – december helyett október - jelent
meg az elhunytak névsora. Ezúton kérünk
elnézést a hozzátartozóktól!

Helyreigazítás

Anyakönyvi Hírek
Akiktől búcsút vettünk:

Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Balogh Dániel
Lakatos Delani Aisa
Makula Lajos Medox
Lakatos Mária Nelli
Ábri Medox
Balázs Alíz
Balogh Petra Margaréta
Kovács Alisa Linett
Oláh Milán Dominik
Balogh Hanna

Lakatos Eisa Linetta
Lakatos Elena
Szabó Elif Lorina
Ábri Zejnep Szofia
Balogh Szabolcs Rodrigó
Vadász Elizabet
Lakatos Csaba Miklós

Juhász Béla / Szoc.otthon
Mónus Gábor / Bajcsy-Zs. u.
Poczkodi Ferencné sz. Kovács Irén
Déryné u.
Köblös István / Vas Gereben u.
Borivó Józsefné sz. Tóth Márta
Szoc.otthon
Lakatos Béla / Széles u.
Huszár Béla Györgyné sz. Balázsi Irén
Erdő u.
Veres Károlyné sz. Kató
Piroska / Bajcsy-Zs.
Kozák Györgyné sz. Kozák Erzsébet
Szoc.otthon
Tóth Sándorné sz. Lévai Juliánna
Gyár u.
Eszenyi Ferenc / Szoc.otthon
Balázs László / Pethe F. u.
Bozó Józsefné sz. Csengeri Katalin
Szoc.otthon
Forgács Jánosné sz. Varga Margit
Szorgalmatos
Kiss Gábor Sándorné sz. Bak Juliánna
Jolán / Szoc.otthon
Nagy Gábor / Bercsényi u.
Nagy Károly / Március 21.u.
Róka Lajosné sz. Mezei Margit
Hankó L. u

Akik házasságot kötöttek
Jóni Barbara Szabina – Rézműves Gergő

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:
Hétfő:
7.00 - 17.00
Kedd:
8.00 - 16.00
Szerda:
8.00 - 17.00
Csütörtök:
8.00 - 18.00
Péntek:
8.00 - 15.00
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
hétfő:
8.00-12.00 / 13.00- 15.30
kedd:
8.00 - 12.00
szerda:
8.00 - 12.00 13.00 -15.30
csütörtök: 8.00 - 12.00
péntek:
8.00 - 12.00
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.
Telefon: (42)520-510 Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Állatorvosi ügyelet:
Február 16-17: Dr. Bodnár József
06-30/324-3023
23-24: Dr. Erdélyi Béla 06 30/324-2750
Március 2-3: Dr. Bónis László
06 30/978-0410
9-10: Dr. Bodnár József
16-17: Dr. Magyar Károly 06 70/570-0904
Gyógyszertári Ügyelet:
Február 15-21: Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
Tel.: 06 42/520-057
Február 22-28: Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
Tel: 06 42/520-012
Március 1-7: Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Március 8-14: Kelp Ilona Gyógyszertár

„Betegségben
türelmes
voltál,
Fájdalmadban
is
csak
hallgattál.
Az idő sem gyógyítja sebeinket,
Mert te igazán szerettél bennünket.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre!”
Fájdalommal emlékezik
ID. KABAI GÁBOR
halálának 40. évfordulójára
Szerető felesége, lánya, veje és unokái.

Köszöntöm a 30 éves
Va s v á r i H í r m o n d ó t

Egyéni beszélgetésünk során 1988 vége
felé javasoltam Jávor Zoltán úrnak, hogy
jó lenne egy havonta megjelenő városi lap,
amely az itt élő embereket részletesen tájékoztatná az épp aktuális eseményekről.
Próbáltam arról is meggyőzni, hogy legyen
Ő a lap főszerkesztője. Kedvezően fogadta javaslatomat, és jelezte ezt az akkori
önkormányzat felé, ahol anyagilag hozzá
is járultak a lap elindításához. Így 1988
decemberében elkészült egy „mutatványszám”, és 1989 januárjától folyamatosan,
havonta jelenik meg a lap, Vasvári Hírmondó címmel. (Több javaslat is volt a lap
nevére: Tiszavasvári Város Lapja, Vasvári
Hírek, Vasvári Hírmondó, Vasváriak Lapja, valamint a Hírek Tiszavasváriból…) Az
itt javasoltak közül a Vasvári Hírmondó
lett elfogadva.
Az eltelt évek
során néhai Jávor Zoltán után
a lapnak több
főszerkesztője
is volt. A rendszeres újságolvasók tapasztalhatták, hogy
a lap tartalma
az utóbbi évek
során
milyen
irányban változott. Esetenként
velem is előfordult, hogy olyan
cikket vittem,
ami
hasznos
lett volna az olvasók számára,

de előre közölték velem, hogy nincs neki
hely, mert a lap terjedelme korlátozott, és
lennének ezen kívül más cikkek is, de ezek
sem férnek bele. Örömmel tapasztalom,
hogy az utóbbi 1-2 hónapban a Vasvári
Hírmondó formailag is megváltozott, és
tartalma pedig igyekszik a város lakosságát mindenről részletesen tájékoztatni.
Nagyon jó, hogy amennyiben szükséges,
akkor az oldalszáma is bővíthetővé válhat.
Azt hiszem, most már a megújult lap a tiszavasvári lakosok havilapjaként szolgál.
A szerkesztőség minden tagjának a további
munkájukhoz sok sikert kívánok!
Tisztelettel: Luczák András
egy régi olvasó
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Kézilabda

Férfi csapat

Január 3-án kezdte a csapat a felkészülést
a tavaszi szezonra. Heti 4 edzés szerepel a
felkészülésben és persze mellette folyamatosan edzőmérkőzések színesítik a munkát,
ahol képet kapunk, hogy igazából hogy is
halad a felkészülés. A csapatban személyi változás nem történt, habár szerettünk
volna belső poszton erősíteni, de a téli átigazolás közben ez nagyon nehéz. Jó hír a
csapat háza táján, hogy csapatkapitányunk
(Kiss Krisztián) vállsérülése után újra
edzésbe állt. Pályára lépésének ideje még
kérdéses, de már az is egy plusz motiváció
a csapatnak, hogy újra köztünk van. A bajnokság tavaszi küzdelmeit február közepén
kezdjük, de előtte lesz még egy mérkőzés,
amelyet újra le kell játszanunk a Salgótarján csapatával.

Női csapat

A lányok is elkezdték a munkát a tavaszi
időszakra. Náluk nagyobb játékosmozgás
tapasztalható, mint a fiúknál, de egyelőre csak a távozók oldala biztos. Van, aki
munkahelyi elfoglaltság, sérülés és családalapítás előtt áll így tavasszal nem fognak pályára lépni. Most azon dolgozunk,

hogy az érkező oldalon is legyen játékos,
nagy szükségünk van egy kapusra és belső
posztra is kellene kettő játékos. A lányok
sorsolása úgy alakult, hogy a tavaszi szezon elején folyamatosan idegenben fognak
szerepleni, majd a bajnokság véghajrájában pedig hazai pályán fognak szerepelni.

Utánpótlás

Utánpótlás csapataink a téli szünet után kipihenten, felfrissülten kezdték el a munkát.
Nekik januárban még nincs bajnoki küzdelem, de folyamatosan edzőmérkőzéseket
játszanak, valamint az általános iskolás
tanulók diákolimpiai mérkőzéseken szerepelnek. Különböző utánpótlás tornákon
vesznek részt csapataink, ezzel is készülve
a bajnoki küzdelmek folytatására. Tavas�szal nagyon sok utánpótlás korosztályban
rendezünk Tiszavasváriban aktuális fordulót, ahová várjuk a szurkolóinkat.
Február 16.: Lány U14-es korosztály
Február 23.: Fiú U15-ös korosztály
Március 10.: Lány U11-es korosztály
Március 31.: Lány U13-as korosztály
Április 13.: Fiú U13-as korosztály
Május 12.: U12-es korosztály

Férfi NB II felnőtt Észak- Keleti csoport 2018/2019 évi bajnokság
tavaszi fordulóinak időpontjai
február 16. 19.00 Tiszavasvári – Nyírbátor
március 02. 18.00 Tiszavasvári – Hajdúböszörmény
március 16. 18.00 Tiszavasvári – Berettyóújfalu
március 30. 18.00 Tiszavasvári – Füzesabony SC
április 07. 18.00 Tiszavasvári – Hatvani KSZSE
május 11. 18.00 Tiszavasvári – Hajdúnánás
május 18. 18.00 Tiszavasvári – Kisvárdai KC

…MIT NEKEM SZTRÓK?

Bűdön a Széchenyi utcában született, és
gyerekeskedett olyan emberekkel, mint
Redela József, a későbbi világhírű kajak-király, Papp R. Géza, aki a sportegyesület elnöke volt sokáig, azon a környéken nőtt fel Dr. Simicskó István, volt
Honvédelmi Miniszter, és ott született
jelenlegi polgármesterünk, Szőke Zoltán
is. Innen indult el az a sportkarrier, ami
mind a mai napig tart. De miért pont a
súlyemelés lett Nagy Béla lételeme?
Bódor Sanyi mondta egyszer, hogy látta
emelgetni a srácokat. 65 kg volt rekord, és
szerinte azt én is meg tudnám emelni. Ekkor 15 éves, és olyan 55 kg lehettem. Egy
hétig gyakorolgattam, és utána sikerült. Ez
megpecsételte további sorsomat! Az élet
úgy hozta, hogy elkerültem Szegedre, és
egyszer az utamba került a súlyemelő szakosztály edzőterme. Sokáig csak leskelőd-

tem befelé, de aztán bemerészkedtem. Innentől kezdve versenyszerűen sportoltam.
Persze voltak kitérők is az életemben, de
a vége mindig a súlyemelés lett. Amikor
már úgy gondoltam, hogy elég volt az
aktív sportéletből, edző lettem – nem kis
sikerrel. Itt aztán lehetne az eredményeket
sorolni, de nincs annyi hely a papíron. Országosan elismert súlyemelő szakosztály
lettünk, de aztán egyik napról a másikra
megszüntettek bennünket, mert kellett a
pénz a tiszavasvári labdarúgásra. Ekkor azt
hittem, hogy végleg vége! Aztán egy utazásom alkalmával véletlenül összefutottam
régi ismerősömmel, aki Nyírbátorban volt
edző, és elmondta, hogy a Masters Magyar
Bajnokságról jött haza, és bronzérmes lett.
Amikor megtudtam, hogy mennyit emelt,
elgondolkodtam. Úgy gondoltam, hogy
erre még én is képes lennék. Teltek-múltak
az évek, és én voltam Országos Bajnokságokon, Európa Bajnokságokon, Világbajnokságokon, és egyre-másra hoztam a
helyezéseket, az érmeket, plaketteket, okleveleket. Aztán jött az az esemény, amire
senki nem számított: egyik délután lepihentem egy kicsit. Aztán amikor keltem
volna fel – nem ment! Szerencsére otthon
volt a feleségem, aki szakember, és egyből
diagnosztizálta a sztrókot. A gyors kórházi beavatkozásnak köszönhetően
sikerült idejében elcsípni, de igen
ám: 3 hét múlva Budapesten Európa Bajnokság! Orvosaim erről
hallani sem akartak. Nem úgy Dr.
Malinák Gyula, aki erőt adott, és
megerősített
elképzelésemben.
Na, így lettem a sztrókból kigyógyulva 3 hét után Európa Bajnoki
hatodik!
Fülöp Attila

Sportélet
Labdarúgás

A téli pihenő után megyei 1 osztályú focicsapatunk január 7-én elkezdte a tavaszi
fordulóra való felkészülést. A jelen pillanatban 16. helyen álló csapatunk 22 helyi
fiatallal heti 4 alkalommal edz, Nagy István edző irányításával. Az őszi 13 vereség
és 2 győzelem után a csapat elsődleges célja a bent maradás kiharcolása, amelyhez az
egyesület vezetősége egyre jobb feltétele-

ket próbál biztosítani. A csapatnál nagyon
jó hangulat és annál nagyobb összhang
uralkodik, amiből remélhetőleg csak jó
sülhet ki. Ehhez már csak minél több néző
és még nagyobb biztatásra lenne szükségük a srácoknak, hiszen ne feledjük ők Tiszavasváriak, saját neveléseink, városunk
szülöttjei... Hajrá Tiszavasvári!

Megyei I. osztály hazai tavaszi sorsolása
március 02. 14.00 Tiszavasvári – Nagyhalász
március 23. 15.00 Tiszavasvári – Mándok
április 06. 16.00 Tiszavasvári – Nyírgyulaj
április 20. 17.00 Tiszavasvári – Mátészalka
május 04. 17.00 Tiszavasvári – Balkány
május 18. 17.00 Tiszavasvári – Fehérgyarmat
június 01. 17.00 Tiszavasvári – Tiszakanyár

Mi is az a Spartan?

A Spartan több mint egy verseny: egy
életforma! Hisszük, hogy erős test nélkül
nincs erős lélek, ami nyomás alatt képes
acélosodni. Az akadályok segítenek
a határok feszegetésében és sokkal
rugalmasabbá tesznek. Hisszük, hogy
célul kitűzni egy versenyt motiváltan tart,
és egészségesebb táplálkozásra ösztönöz.
Évente több mint 200 eseményt rendezünk
a világ több mint 30 országában - nincs
kifogás, hogy megtedd az első lépést!
MISSZIÓNK: FELÁLLÍTANI 100 MILLIÓ EMBERT A KANAPÉRÓL!

Azt hiszem ez a bevezető mindent kifejez
erről a különlegesen embert próbáló
sportról. De valójában mit is kell átélni
egy verseny alatt csak az tudja, aki ott
van. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy
városunk egyik legjelesebb képviselője:
Szabó Pál tanár úr! Kaphatunk egy rövid
ízelítőt? – Egyszerűen megfogalmazva
- az, amit mi csinálunk, úgy néz ki, mint
régebben voltak az akadályversenyek. Itt
is különféle akadályokat kell leküzdeni,
csak annyi a különbség, hogy sokkal
nehezebbek, hosszabbak, több mindent kell
csinálni, és minden elrontott feladatnál 30
db négyütemű fekvőtámaszt kell nyomni.
Futva kell végigcsinálnod a távot, és itt
egyéni versenyt vívunk. Az akadályokon
kívül le kell küzdenünk a magasságot,
szintkülönbséget,
és
természetesen
egymást. Ugyan abban a ruhában kell
végigmenni úgy, hogy közben úsznunk
kell, sáros talajon kell kúsznunk, és végig
vinnünk kell a kis batyunkat, amiben adott
esetben az ivóvizünk is van. – Mennyire
költséges ez a sportág? – Nem olcsó! A
nevezési díj lehet 80-100 Euro, ehhez jön
az utazási költség, a szállásdíj, és nem
beszélve a felszerelésről, mert az sem

mindegy, hogy miben versenyzel. De ez
jelentősen megdrágul, ha mondjuk, külföldi
versenyre megyünk. – Mennyire kell
felkészülni egy-egy versenyre? – Nagyon!
Általában 7 és 10 kilométer egy verseny, és
ehhez jön még kb.: 20 akadály! Legalább
fél év szükséges a felkészüléshez. Biztos
sokan látták a TV-ben a Ninja Varriort.
Több versenyző is volt, aki a Spartan-on
edződött, és onnan ment Ninjáskodni.
– Mivel éves szinten sok verseny van,
ezért sokat is vagy távol. Hogy bírja
ezt a feleséged? – Szépen, fokozatosan
sikerült beoltanom a családomba ezt
a remek sportot. Már a feleségem, a
fiam és a kislányom is jár, így közösen
versenyzünk.
Versenyekre
általában
egy-két nappal hamarabb megyünk el,
így felfogható nyaralásnak is. – Melyik
volt a legextrémebb versenyetek? –
2018 szeptemberében voltunk a fiammal
az
USA-ban
a Világbajnokságon.
Tengerszint felett 2000 méteren 25 fok
volt, és ahogy felértünk 3500 méterre,
ott fogadott bennünket olyan 7-8 fok.
Fél csupaszon, rövidnadrágban nem volt
melegünk. Jeges vízben kellett úsznunk
úgy, hogy a hajunkra majd ráfagyott a
víz. Itt a versenyzők összeölelkeztek, és
egymást melegítették. A fiam egyszer el
is ájult a hidegvíz miatt, de aztán tudta
folytatni a versenyt. - Ilyenkor mi van a
hölgyekkel? – Aki nem tudja teljesíteni
a távot, egyszerűen kiesik a versenyből!
És még azt nem is mondtam, hogy 30
kg-os homokzsák volt a nyakunkban,
20 kg-os az ölünkben… Egy kilométert
kellett cipelnünk! – Még hallgatni is elég!
Gratulálunk, és kívánunk további jó
egészséget és kitartást!
Fülöp Attila

Utolsó oldal
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Közérdekű Felhívás
Kedves Tiszavasvári Lakosok!

A támogató szolgálat segítségre szoruló fogyatékkal élő gyerekek és felnőttek szállításával,
és számukra személyi segítségnyújtással foglalkozik. Ha nem tud beállni a garázsba a
kisbusz, nem tudnak reggel sem időben indulni. Ha Pesten élnénk, kerékbilincs és büntetés
járna érte egy ilyen parkolásért. Itt és most megkérem a gépjármű vezetőket, hogy a
kijelölt mozgássérült helyekre, mentő beállókra (orvosi rendelő, járó beteg szakrendelő)
és a támogató szolgálat garázsára ne álljanak rá, mert akadályozzák a munkavégzést.
(piros autó!!!) Így nem tudunk időben segíteni!!! Előre is köszönjük a közreműködést!
Kornisné Központ
Támogató szolgálat nevében

ALKALOIDA „LOMBIK” HORGÁSZ EGYESÜLET
KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL EGYESÜLETÜNK MŰKÖDÉSÉT!

ADÓSZÁM: 19861425-1-15

Köszönjük a 2018-ban nyújtott támogatásokat!
Az így befolyt 61.563,- Ft-ot a Horgász-Suli programokra, horgásztáborra és a Kacsás
fejlesztésére fogjuk fordítani, hogy még kellemesebben teljenek a horgászatok!

A Tiszavasvári Mazsorett
Egyesület
ezúton szeretné megköszöni azon
személyek támogatását, akik
személyi jövedelem adójuk 1%-át az
Egyesületnek ajánlották fel.
Kérjük a kedves lakosokat, hogy
amennyiben tehetik, személyi
jövedelem adójuk 1 % -át az idei
évben is Egyesületünk részére
ajánlják fel, hogy munkánkat még
sikeresebben és színvonalasabban
végezhessük! Az anyagi támogatást
előre is köszönjük!
TME adószáma: 19211882-1-15

„Kunfajta, nagy szemű legény volt”
100 éve halt meg Ady Endre

A
szilágysági
Érmindszent szülötte korszakalkotó, stílus, fogalom - és
modernitásteremtő
zseni
volt, nem véletlen, hogy
az 1906-os Új Versek - től
számítja a magyar irodalomtörténet a modern lírát. Oly
döbbenetes fénnyel, erővelés stílussal világított rá a
magyar állapotokra és sorsproblémákra, hogy sokan a
szakmából sem értették meg
Őt / vagy csak nem akarták..
/ és iszonyú viharok csaptak fel körülötte...
Nem beszélve politizáló, meglehetősen markáns állásfoglalásait is tartalmazó cikkeiről.
„Modern” életvitele, szinte folyamatosan tabudöntögető munkássága és - a világháború

felé közeledően egyre súlyosabb
- függőségei, jellemgyengeségei megosztó személyiséggé is
emelték egyben. Mégis, minden
kor-és szakmatársának el kellett
ismernie, vagy legalábbis belül
tudták, ha már nem vallották be,
hogy Ady pótolhatatlan művészi
kinccsé és szellemi vezéregyéniséggé vált már - sajnos nem
túl hosszú - élete során is. Lírája
gyakorlatilag az emberi élet teljességét felöleli, rengeteg „igazsága”- és üzenete korunkban is érvényes.
Ma, az okos telefonos, online-világunkban
vajon mennyi magyarnak számít, hányan értik és értékelik ezt a „kunfajta, nagy szemű
legény”-t, Ady Endrét??

Ifjú szívekben élek

Ifjú szivekben élek s mindig tovább,
Hiába törnek életemre
Vén huncutok és gonosz ostobák,
Mert életem millió gyökerű.
Szent lázadások, vágyak s ifju hitek
Örökös urának maradni:
Nem adatik meg ez mindenkinek,
Csak aki véres, igaz életű.
Igen, én élni s hóditani fogok
Egy fájdalmas, nagy élet jussán,
Nem ér föl már szitkozódás, piszok:
Lyányok s ifjak szívei védenek.
Örök virágzás sorsa már az enyém,
Hiába törnek életemre,
Szent, mint szent sír s mint koporsó, kemény,
De virágzás, de Élet és örök.
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