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Lebontásra kerültek a kerítések a Találkozások Terén!
Bár, a járványnak köszönhetően csúszott a hivatalos
átadás, de most végre megtörtént, és birtokukba vehetik
akár a sportot kedvelők, akár csak egy kis pihenésre,
kikapcsolódásra vágyók Tiszavasvári legújabb szabadtéri
létesítményét! A tér megvalósulásának körülményeiről
részletesebben a 3. oldalon
Az idei „Vasvári Pál Ifjúsági Díj” kitüntetettje Kaska
Kíra Sára, a Kabay János Általános Iskola volt 8.
osztályos tanulója, aki a több éven keresztül nyújtott kiváló
tanulmányi eredménye, áldozatos közösségi munkája
és több sportág országos döntőjében elért teljesítménye
alapján szolgált rá a képviselőtestület által évenként
megítélésre kerülő kitüntetésre.

KERÉKPÁROSOK FIGYELEM
Ahogyan azt már a lakosság is tapasztalhatta, az
üdülőterületen és az arra vezető útszakaszon megnövekedett
a gépjármű-, a kerékpáros- és a gyalogos forgalom. A nyári
időszakban az üdülőterületet birtokba veszik a nyaralók,
a turisták, az ifjúsági tábort a gyerekek, a csónakázótavat
pedig a sportolni vágyók. Mindezeket figyelembe véve, és
a közlekedésbiztonságot szem előtt tartva a Tiszavasvári
Rendőrkapitányság javaslatára döntés született arra
vonatkozóan, hogy a Fürdő sorról és a Nyárfa utcáról a
kerékpárosok kitiltásra kerüljenek, azaz a kerékpárosok
és a gyalogosok az úttest mellett lévő „Gyalog- és
kerékpárúton” közlekedhetnek. A közlekedési táblák
még ebben a hónapban kikerülnek, ezért kérjük a
kerékpárosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek
ezen az útszakaszon, és tartsák be a táblák utasításait.
TVÖ

MASZKOT LE
és emeljük kalapunkat!
Egy levegővétel nem elég arra, hogy köszönetet
mondjunk az egészségügyi és egészségügyben
dolgozóknak, a betegeknek és hozzátartozóinak, kiknek
hatalmas, emberfeletti megpróbáltatásban volt részük az
elmúlt időszakban. Mindennap hálát kell adnunk, hálával
tartozunk, hisz pillanatnyi reményvesztettségükben
is tudták, hogy küzdeniük kell, mert van értelme és
célja! Tudták azt, hogy minden út végén, melyen valaha
elindultak, kincseket találtak és sohasem szakadékot!
Munkájukat, tudásukat elismerve, teljesítményük és
kitartásuk előtt meghajolva mondjunk köszönetet és a zöld
utat kapott öleléssel ajándékozzuk meg Őket!
KÖSZÖNJÜK!!!
Balogh-Lácz Klaudia / ROJKÓ-MED Kft.

Bónis László

Az öreg szarvas
Erdő szélén, száraz ágon
Egy vén varjú károg.
A vén varjú figyelmeztet
Jönnek a vadászok.
Menekülnek nyulak, őzek
Rejteket keresni,
A puskáknak dörrenését
Nem tudják feledni.
Félelmükben elrejtőznek
Az erdőnek mélyén,
Csak egy öreg szarvasbika
Áll a tisztás szélén,
Fején gyönyörű korona,
Hatalmas agancsa.
A nagyerdő dísze ő már
Hosszú évek óta,
Nem fut ő el, nem bujdosik
Senki őt nem bántja.
Félelmet már nem is érez,
Mindenki csodálja.
Ámde mégis lövés dörren
A golyót neki szánták,
Földre rogy a nemes állat,
Mert szíven találták.
Szemében a nagy csalódás
Miért is tettétek?
Ha értenék a vadászok,
Így felelhetnének:
Megöregedtél barátunk,
Dolgod elvégezted,
Nincs szükség már az öregre
Fiatalok jönnek.
Körbe állják a vadászok
Kalapot levéve,
Némelyeknek a sajnálattól
Könny szökik szemébe.
Erdő szélén, száraz ágon
A vén varjú károg,
Hirdeti, hogy a szép szarvast
Lelőtték vadászok.

2020. június 27-én Dr. Túrós András, az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke, a polgárőr mozgalomban
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Simon
István polgárőrt, a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület elnökét,
a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozata kitüntetésben
részesítette! – Ez a kitüntetés nem csak nekem szól,
hanem az egyesületünk valamennyi tagjának is, akik
szabadidejüket feláldozva végzik áldozatos munkájukat
a lakosság nyugalma és védelme érdekében! – mondta
lapunknak Simon István egyesületi elnök.

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol
Az eddigi beszélgetéseket mindig úgy
kezdtük, hogy milyen változások történtek
járvány ügyben, de szerencsére lassan ez
a téma elveszti aktualitását. Ha esetleg
lennének új fejlemények, akkor feltétlenül
és soron kívül visszatérünk rá, de most
inkább a lakosság által beküldött kérdések
előtt nézzük meg a „napirend előtti
felszólalásban” a várossal kapcsolatos
aktuális történéseket. – Igen, vannak
történések, így már itt a beszélgetés elején
információhoz juthatnak a Kedves Olvasók!
Az első, és talán a legfontosabb kérés a
lakosság felé: a jó időnek köszönhetően
elkezdtek nőni a ház körüli növényzetek,
és a gaz is, amit van, aki rendszeresen vág,
és van, aki nem. A közterületekkel nincs
baj, hiszen a Tiva-Szolg. Kft munkatársai
ezt gondozzák, viszont sok panasz érkezett
szomszédokra, üdülőtulajdonosokra, akik
ennek a kötelességüknek nem tesznek
eleget. Most el szeretném mondani, hogy
a közterület felügyelőnk nem csak a
közterület bejárásával foglalkozik. Ha ilyen
ügyben bejelentés érkezik, természetesen
mindegyikben eljár, viszont ezeknek is van
átfutási idejük. Megtörténik az ellenőrzés,
ami után megszületik a határozat, amit
megkap a tulajdonos, és az előírásoknak
megfelelően van ideje a felszólításban
leírtakat végrehajtani. Tehát: ha valaki azt
tapasztalja, hogy a bejelentését követően
nem történik semmi, az nem azért van, mert
a hivatal munkatársa nem végzi a feladatát,
hanem azért, amit az előbb elmondtam.
Én külön felhívtam a közterület felügyelő
figyelmét arra, hogy ne egyből büntessen,
hanem legyen toleráns, kedves, és
próbálja meg egy figyelmeztetéssel,
egy felszólítással jobb belátásra bírni az
ingatlantulajdonost. Viszont, ha továbbra
sem tesz eleget kötelezettségeinek, akkor
megírhatja a csekket! De legrosszabb
esetben, amikor a többszöri figyelmeztetés
sem használ, akkor a közmunkások rendbe
rakják a területet, amit aztán kiszámlázunk
a tulajdonosnak!
- Egy közterület felügyelő van a
városban! Bírja ezt a munkát egyedül?
– Nem bírja, épp ezért én már tavaly
elhatároztam, hogy ezen a területen is
változtatásra van szükség. Nagy a város,
több mint négyezer ingatlan van, így
feltétlenül munkába kell állítanunk még
egy embert. Néhány hete meghirdettük az
állást, várjuk a jelentkezőket!
- Van-e még más fontos információ?
– Igen, ami egy kicsit kényes téma,
de a kötelezettségek miatt fontos erről
beszélnünk! A városban vannak különféle
adónemek, amit az érintetteknek be kell
fizetni (Idegenforgalmi adó, Építményadó,
Iparűzési adó, Gépjárműadó, stb.), de sajnos
ennek nem mindenki tesz, vagy tett eleget
az elmúlt időszakban. Az önkormányzatnak
kötelessége az adózó állampolgárokat
ellenőrizni. Itt sem a büntetés a cél, viszont
ha az illetékes adózó nem tesz eleget például
a bejelentési, bevallási kötelezettségének,
vagy éppen nem fizet, vagy nem annyit
fizet, amennyit kellene, akkor sajnos az
eljárást meg kell kezdeni. Arra szeretném
felhívni a városlakók, vállalkozások
figyelmét, hogy nézzék át milyen adónem
vonatkozik rájuk, és ha kell, tegyék meg
egy önrevízió elvégzésével a módosítást.
Így el lehet kerülni a büntetés kiszabását!
– Hol lehet ezeknek utánanézni?
– Minden vállalkozónak van egy
könyvelője, akinek ezt tudnia kell, de utána
lehet nézni az önkormányzat honlapján,
vagy akár telefonon is lehet érdeklődni
kollégáimtól!

- Köszönöm! Akkor térjünk rá a lakosság
által feltett kérdésekre: Korábban kérdés
formájában felmerült, hogy a Zöld városok
pályázat keretei között van-e lehetőség
nyilvános elektromos autótöltő állomás
kialakítására? Akkor Polgármester úr
azt mondta, hogy megvizsgálják ezt a
kérdéskört. Kérdésem, hogy mi lett a
vizsgálat eredménye?
– Ez egy régi pályázat volt, amire meg is
nyertünk 369 millió forintot, de sajnos azóta
az árak emelkedtek. Hiába gazdálkodunk
a lehető legjobban, de sajnos ez most így
sem fér bele, - de nem mondtunk le róla,
keressük a további fejlesztési lehetőséget,
mert a kor előre haladtával mindenképp
szükség lesz rá!
- Az elmúlt hetekben több alkalommal
voltam ügyet intézni a kormányablaknál
és szükségem lett volna NAV-os
jövedelemigazolásra, majd 1 óra várakozás
után kiderült, hogy ez a szolgáltatás nincs.
Azért írom, hogy nincs, mert nem jönnek
ki Nyíregyházáról a járásközpontba.
Ez azt jelenti, hogy ha egy egyszerű
jövedelemigazolást szeretnék lekérni (pl.
kollégiumigénylést szempontjából), akkor
ezt megtehetem személyesen- legközelebb
Nyíregyházán-,
vagy
lekérhetem
elektronikus módon. Ezzel csak az a
probléma, hogy nem mindenki rendelkezik
ügyfélkapuval, illetve a 6 nap (kiküldési
idő) sem 6 nap, mivel annyian élnek ezzel
a lehetőséggel, hogy már megpróbálni
sem érdemes. Észrevételem az üggyel
kapcsolatban az, hogy sorszámot tudok
ugyan kérni, várakozhatok is 1 óra hosszát,
csak nem szólítanak, és amikor megkérdezi
az ember, közlik, hogy erre ne is várjak.
Semmiféle tájékoztatójellegű felírás nem
találtam sem az asztalon, sem az ajtón, sem
az interneten. A dologgal kapcsolatban
feltétlenül meg kell említenem, hogy míg
a dolgozó kiveszi a szabadságát, hogy
bemenjen Nyíregyházára a NAV-hoz, rá
kell jönnie, hogy feleslegesen ment be,
hiszen a sor vége a templomnál van. Az
eljárás úgy működik, hogy időpontot kell
kérni, erről is jó lenne valami információ.
Tehát ott sem tudtam a jövedelemigazolást
elintézni. Időpontot Debrecenbe hétfőre
kaptam. Tiszavasváritól 60km-re lévő
településen tudtam újabb nap, újabb
szabadsággal lekérni az igazolást, ahol
az ügyintézők előtt még plexit üveg sincs,
nem úgy, mint itt. Szeretném megkérdezni,
hogy miért nincsen a lakosság erről
tájékoztatva és a Polgármester
Úr
szeretne-e ez ügyben valamit intézkedni?!
– Ez a bő felvetés több kérdést is tartalmaz.
Nem az én hatásköröm, ezért továbbítottam
dr. Elek Tamás, Járási Hivatalvezető úrnak.
Amennyiben megkapom a választ, úgy
tájékoztatom a Kedves Kérdezőt!
- Kinek a tulajdonában van a
Magiszter Óvoda épülete? Azt tudom,
hogy a fenntartója nem a Tiszavasvári
Önkormányzat, de az útról is lehet látni,
hogy elég rossz állapotban van az épület.
Azt is lehet látni, hogy nagyon sok
gyerek jár oda. A Hírmondóból értesültem
a bűdi óvoda felújításáról. Miért azt kell
felújítani, nem pedig ezt a régi épületet?
– Valóban a város tulajdonában van a
magiszter óvoda is, de más a fenntartója
és más az üzemeltetője. Az új fenntartóval
közösen keressük a felújításának vagy a
kiváltásának lehetőségét. A „bűdi” óvoda
felújítására elnyert (2016-ban lett beadva,
de akkor nem nyert) TOP-os pályázati pénz,
csak arra használható fel. Így is a sírból
sikerült visszahoznunk – ahogy szoktam
mondani - ezt a pályázatot. Rengeteg utána
járásnak és lobbizásnak köszönhetően

lett „leporolva”, és újra értékelve! Ezt az
összeget, amint már mondtam, csak a bűdi
óvoda felújítására tudjuk felhasználni.
Nincs lehetőség ennek a 235 millió
forintnak az esetleges átcsoportosításra!
- Mióta enyhítés lett a járvánnyal
kapcsolatban, a Kabay kézilabda pályát
ismét birtokba vették a Széles úti „focisták”,
esélyt sem adva arra, hogy esetleg az ottani
iskolások játszhassanak! Korábban arról
volt szó, hogy a Széles úton lesz nekik
kispálya körbekerítve, világítással. Valaha
lesz ebből valami?
– Nem tennék különbséget, hogy Széles
úti, városközponti, Kabay-s, vagy milyen
gyerekekről van szó! Tényleg kellemetlen,
ha sportolni szeretnének, de nem szabad
a pálya, és nem tudnak megállapodni
a használatáról. Valamilyen megoldást
biztosan kell találni erre is a jövőben, de
konkrétan a kérdésre visszatérve: késő
ősszel a Széles – Keskeny úton megépült
egy kézilabda méretű aszfaltozott pálya. A
teljes beruházás azért nincs még kész, mert
még nem lettek kihelyezve a világítótestek
és az ülőpadok. Ebben közrejátszott a
kellemetlen tavaszi időjárás, majd utána
a vírus. A kivitelezővel azóta felvettük a
kapcsolatot. A Tiva-Szolg. Kft munkatársai
elkezdték a terület rendezését, (van mit),
szemét elhordását, füvesítését. Amint ez
kész, felkerülnek a lámpák, kikerülnek a
padok, így este is lehet játszani rajta! Amint
ezek megvalósultak, igyekszünk rávenni az
ott élőket, hogy ez nekik készült, inkább ezt
használják!
- Nagyon komoly utánpótlás nevelés
folyik a városban, kézilabda sportágban.
Sajnos azonban a sportolók és az edzők
munkáját is nagyban megnehezíti, hogy
csupán egy kézilabda pálya méretű
fedett létesítmény áll rendelkezésre a 12
utánpótlás korú csapatnak. Nagyon nehéz
beosztani az edzések időpontját; gyakran
fedik egymást az edzések. A folyamatos
váltásoknál a csapatok általában a pályán
kívül tudnak csak bemelegíteni, kevesebb
időt tudnak a pályán tölteni. Van-e
remény arra, hogy a még színvonalasabb
munka és a még jobb eredmények elérése
érdekében egy másik, akár lelátó nélküli
kézilabda pálya méretű terem épüljön
Tiszavasváriban? A legjobb helye a
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola
udvarán lenne, hiszen ezzel megoldódna az
iskola testnevelés órai gondja is.
– Jogos a felvetés, jól látja a kérdező a
jelenlegi gondokat! Viszont, mi – dr.Vinnai
Győző Országgyűlési Képviselő úrral és
Ráduly Zsolt alpolgármester, és egyben
iskolaigazgató úrral - már a tavalyi év során
felvettük a kapcsolatot dr. Szabó Tünde,
Sportért felelős államtitkár asszonnyal,
és egy hivatalos, de baráti hangvételű
beszélgetés során lobbiztunk a tanuszoda,
és más sportlétesítmények felújítása és
építése ügyében. Itt szóba került egy fedett
kézilabda méretű pálya megvalósítása is. Az
előző városvezetésnek
már volt egy beadott
pályázata
ezzel
kapcsolatosan,
de
formai hiba miatt
nem nyert támogatást.
Ez egy 500 millió
forintos
beruházás.
Mivel
a
tervek
megvannak, ezért azt
kértük
államtitkár
asszonytól,
hogy
segítsen
ennek
megvalósításában. A
járvány miatt most ez
a folyamat lelassult,
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de biztató, hogy eleve elindult!
– Egy ilyen beszélgetésből le lehet szűrni,
hogy ez csak egy jó hangulatú tárgyalás,
vagy esetleg ennek érdemi folytatása is
lesz?
– Természetesen! Sokat számít a
személyes kapcsolat, az ismeretség! Akkor
van csak ígéret, ha van reális alapja a
megvalósításnak! Fontos, hogy ezeket
az embereket érdekli is, hogy mi történik
Tiszavasváriban!
- Szintén nagyon fontos feladat lenne az
általános iskola sportudvarán található
salakos futópálya felújítása. Sajnos
nagyon rossz minőségű, szinte már
balesetveszélyes. Kiállnak a kövek és a
szállópor rendkívül egészségtelen. Mivel
a város központi részén helyezkedik el
egy viszonylag zárt udvaron, nem csak
testnevelés órán van használva, szívesen
használják a város sportolni vágyó lakói is.
– Örömmel mondhatom, hogy a
kérdésfeltevő nyitott ajtókat dönget,
hiszen Ráduly Zsolt alpolgármester úr
már benyújtott egy igényt ez ügyben a
tankerület felé. Tehát: a 2020-as felújítási
tervek között szerepel az iskolai salakpálya
is! Minden esetre én örömmel veszem az
ilyen kérdéseket, mert így a látókörünkbe
kerülhetnek olyan dolgok, amik esetleg
elkerülték volna a figyelmünket.
- Szépül a város – utak, virágok, kondi
parkok -, aminek nagyon örül minden
tiszavasvári lakos. Lehetne még ezt tovább
fokozni több fa (hársfa), bokor, sövény
ültetésével? A Kossuth utca városközponti
részén lenne hely a sövényeknek.
Sokat segítene a por megkötésében, a
tisztább levegő elérésében, a több oxigén
termelésében, és védené a nagy gépkocsi
forgalom miatt, a járdán közlekedő
gyalogosokat is. Pl. az úttestről a járdára
csapódó víz és sár ellen.
– Fásításról már a múltkor beszéltünk,
hogy milyen elképzelések, milyen tervek
vannak. Sajnos a közművek nagyban
befolyásolják, hogy hova ültethetünk fákat,
de ugyan ez vonatkozik a sövényekre is.
Csak azt tudom ígérni, hogy megvizsgáljuk
ennek lehetőségét, mert az ötlet tényleg
hasznos, és jó! A Találkozások Terénél is
felvetődött az ötlet, hogy az út közelsége
miatt ott is szerencsés lenne sövényt
ültetni, mert felfogná a port. Sajnos az
eredeti tervekben ez nem szerepelt, ezért
nem lehetett ezt most kivitelezni! Még
egy gondolat: sajnos a viharos időszakban
a szél kettétört egy idősebb fát az Ifjúság
úton a Fülemüle óvodánál – amit ki kellett
vágni. A kivizsgálás során megállapításra
jutott, hogy sajnos több fa is van, ami
balesetveszélyes, és sajnos ezeket is el kell
távolítani! Viszont! A területet meg fogjuk
vizsgálni, hogy a kivágott fák helyére mit
tudunk majd ültetni!
– Köszönöm!
Fülöp Attila

Önkormányzati hírek
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Átadásra került a Találkozások Tere

Talán a jó Isten is így akarta, hogy a
komor tél helyett egy ilyen szép nyárias
napon kerüljön sor az átadásra,mondta beszélgetésünk elején Szőke
Zoltán polgármester. Ennek a térnek
az ötlete 2016-ban pattant ki az akkori
önkormányzat fejéből, amikor is egy
Európai Uniós pályázat lehetővé tette, hogy
közösségi tereket alakítsanak ki városok.
Valójában 2018-ban realizálódott ez a
történet az akkor már az általam vezetett
képviselőtestülettel egy egyhangú döntés
alapján. Mindenki amellett volt, hogy
épüljön, szépüljön a város, gyarapodjanak a
kültéri eszközök, és ebben a pályázatban az
a nagyon sok civilszervezet, aki részt vesz,
ők is programokhoz, rendezvényekhez
jussanak,
és
eszközöket
tudjanak
beszerezni. Tehát 2018 őszétől eljutottunk
a mai napig, amikor is Tiszavasvári
vonatkozásában
az
a
projektelem
realizálódott.
A
sportfelszereléseken
kívül gazdagodtunk egy professzionális
fedett mobilszínpaddal, komplett hang
és fénytechnikával – ami eddig nem volt
a városnak. Alkalmanként több százezer
forintért kellett ezeket kibérelni!
- Mennyire sikerült megvalósítani azt
az állandó elvedet, hogy Tiszavasváriban
csak Tiszavasváriak dolgozzanak?
– Híve vagyok annak, hogy városunk
épüljön, szépüljön, és meghatározó
települése legyen a megyének. Híve
vagyok annak, hogy ne csak nevében,
de kinézetében is megfeleljünk egy
járásközpontnak. Híve vagyok annak, hogy
ha munkáról van szó, akkor Tiszavasvári
vállalkozások, cégek, magánszemélyek,
civilszervezetek jussanak lehetőséghez.
Így volt ez a tér megépítésénél is. Azt még
el szeretném mondani, hogy a Tiva-Szolg.
Kft is részese volt ennek az egésznek.
– Milyen a városlakók részéről a
fogadtatás? Milyen információk jutottak
vissza Hozzád?
– A kezdetekben nagyon sokan
szkeptikusak voltak. Még akkor nem
tudták, hogy is fog ez a tér kinézni, hogy
sikerül a megvalósítás, de aztán az idő
és a munka haladtával egyre többen
jöttek pozitív üzenetekkel. Szerintem
a városlakók többsége egyetért ezzel
a beruházással, mert ezzel is csak
Tiszavasvári
értékeit
gazdagítottuk.
Persze voltak kérdések, hogy miért kondi
parkot kellett építeni mondjuk utak
helyett? Nem volt lehetőségünk mást

kezdeni ezzel a pénzzel, mert erről szólt
az eredeti pályázat, ami 2017-ben készült
el! Kérdésként merült fel az is, hogy az
út mentén miért nem lett sövény ültetve?
Azért, mert az eredeti pályázatban nem volt
odatervezve, és nem lehetett eltérni ettől.
De nem mondom, hogy a jövőben nem
lesz! Néztük azt is, hogy mire ezek a fák
megnőnek, addig itt nincs hova menekülni
nyáron a tűző nap elől! Ötletként felmerült
napvitorlák kihelyezése, - majd meglátjuk!
– Hogy látod, itt a város közepén
mennyire lesz igény erre a kondi parkra?
– A csónakázó tónál lévőnek is nagy a
sikere. Van úgy, hogy ötvenen, hetvenen,
vagy akár százan is ott vannak sportolni.
Ennek sem hiszem, hogy rosszabb lenne
a látogatottsága. Ha nem is kondizni, de
lehet pingpongozni, vagy pihenés gyanánt
sakkozni is ki lehet ülni. A nyugdíjas klub
korábban kérdezte, hogy mikor épül olyan
kondi park, amit Ők is tudnak használni! A
válaszom egy szóval: MOST!
– Mennyire kell, vagy nem kell ezeket az
eszközöket félteni a vandáloktól?
– Mindig vannak olyanok, akik mást
látnak egy eszközben, mint amire azt
kitalálták! Bár, az eszközök tényleg stabilak
és vandál biztosak, de ha valaki körbenéz,
az láthatja, hogy a közvilágításra fel van
szerelve az a kamerarendszer, ami minden
irányban lát, és rögzít a rendőrségen, és
rögzít a Találkozások Házában is.
– Vannak-e elképzelések magával a tér
résszel?
– Tökéletesen alkalmas mobilszínpad
elhelyezésére mindig egy adott rendezvény
lebonyolításakor.
Ahogy
felmértük,
koncerteken akár 4-500 ember is kiválóan
tud szórakozni majd.
– Egy átadási ünnepség nem múlhat
el úgy, hogy ne köszönjük meg azoknak,
akik kivették részüket a munkában!
– Mindenekelőtt köszönet azoknak,
akik
megálmodták,
megtervezték,
megvalósították, és köszönet azoknak
is, akik mindezt támogatták. A
képviselőtestületben nem mindig volt
egyetértés a projekt körül, de ezeket el kell
felejteni! Az idő bebizonyította, hogy ez
egy hasznos beruházás volt! Köszönjük!
Most virtuálisan átvágtuk a képzelt
szalagot, és mindenkit nagy szeretettel
várok ide a térre! Biztos, hogy fogunk
találkozni!

Fejlesztések az egészségügyben
Új diagnosztikai eszközök a járóbeteg szakellátásban

A közelmúltban több, régóta várt
eszközbeszerzés
valósult
meg
a
járóbeteg szakellátás eszközrendszerének
fejlesztése érdekében. A tavalyi álom,
a kardiológiai szakrendelés tízmilliós
nagyságrendű beruházással, a ROJKÓMED Kft vállalásával, az önkormányzat
és
az
egészségügyi
szolgáltató
együttműködésével
megvalósult.
A
szívultrahang berendezés, az ergométer,
és a holter készülék már rendelkezésre
állnak, hiszen városunkban elindult a
kardiológia, mint új szakrendelés, ahol
fogadják a Tiszavasvári, Szorgalmatos,
Tiszalök,
Tiszadada,
Tiszaeszlár
településekről érkező betegeket is. Nagy
szó ez, hiszen megyei szinten egyedülálló,
eddig Nyíregyházán érhették el a betegek
a kardiológiai szakrendelést. Túlzás nélkül
állítható, hogy az orvos páciens közvetlen
viszony, a helyi szintű ellátás életet menthet.
A ROJKÓ-Med Kft. és az önkormányzat
mindvégig egységesen képviselte azt a célt,
hogy egy nagy fejlesztéssel végre olyan
szakellátást tudjunk indítani, ami nagy ugrást
jelent az egészségügyben. Az egészségügyi
ellátás fejlesztése természetesen közös
érdekünk, mi sem bizonyítja jobban,
minthogy városunk vállalkozói is szívükön
viselik ennek sorsát. Vállalkozók egy
csoportja nemes felajánlásából 5.200.000
forint gyűlt össze, mely elősegítette a
járóbeteg szakellátások további fejlesztését.
Már tavalyi évben megkezdődtek a
tárgyalások erre vonatkozóan, melynek
eredményeként körvonalazódott, hogy
melyek azok a szakterületek, ahol új
eszközök beszerzésével még hatékonyabbá,
magasabb színvonalúvá tehető a szolgáltatás.
A lakossági igények még teljesebb körű
kiszolgálása érdekében – figyelembe véve
a járóbeteg szakellátásokban közreműködő
szakorvosok véleményét is – az alábbi,
4.572.000.- forint értékű fejlesztés valósult
meg teljes mértékben a támogató vállalkozói
csoport felajánlásaiból:
1.
Urológiai
cystoscopy:
húgyhólyagtükrözés
(nők,
férfiak),
krónikus hólyaggyulladás, hólyagdaganat
vizsgálatok
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2. Nőgyógyászati endokavitális vizsgálófej:
méh és petefészek vizsgálatára szolgál
(krónikus és daganatos megbetegedések
kimutatása)

A puding próbája…

A felajánlásból maradt több mint
600.000.- forintot a közeljövőben újabb
célok kitűzésével, esetleg az összeg további
gyarapításával szintén az egészségügyben
történő fejlesztésre kívánjuk fordítani. Az
eszközök az önkormányzat tulajdonában és
a járóbeteg szakellátást üzemeltető RojkóMed Kft. használatában vannak, és bármely, a
járóbeteg szakellátás minimumfeltételeihez
szükséges
ultrahang
készülékkel

kompatibilisek. Az új diagnosztikai
eszközök használatával megvalósulhat,
hogy bizonyos esetekben a betegeknek nem
kell külön vizsgálatra, további várakozási
időt követően, más városba utazni, mivel
adott esetben az helyben, egy szakrendelés
keretében elvégezhető. A ROJKÓ-MED
Kft., mint üzemeltető képviseletében Dr
Rojkó László fáradhatatlanul ötletel az
újabb és újabb lehetőségeken. Továbbra
is cél az infúziós szoba bevezetése, ahol
helyben vehetőek igénybe olyan kezelések,
melyek eddig szintén a nyíregyházi
járóbeteg szakellátásban voltak elérhetőek.
Nagy segítség lenne ez a kisgyermekes
családoknak például a hányós hasmenéses
időszakban. A jelenleg üzemben lévő
röntgen készülék közel 50 éves. Atomenergia
hivatallal, egészségügyi eszközforgalmazó
cégekkel egyeztetve, Rojkó dokor úrral
arra az álláspontra jutottunk, hogy
a fejlesztés itt sem várathat magára.
Új digitális műszer kerül hamarosan
beszerzésre
és
beüzemelésre,
így
elmondható, hogy ebben az évben több
tíz millió forintos eszközfejlesztésre
kerül sor az egészségügyben. Mindehhez
elengedhetetlenül szükséges a partneri
hozzáállás, hogy mind az önkormányzat,
mind az üzemeltető azonos célokat
képviseljen. Ezen kívül kellenek olyan
személyek, akik ezekben a célokban közös
érdeket látnak. Nagyra értékelendő így az
az önzetlen vállalkozói hozzáállás, mellyel
közösségi szintű fejlesztés valósulhat
meg. Hogy vannak olyan személyek, akik
meglátják, hol van szükség és tesznek azért,
hogy megismerve a hátteret felajánlásukkal
segítsenek másokon, mindannyiunkon.
Külön kiemelendő, hogy ezeknél a
fejlesztéseknél egységes a – jelen esetben –
vállalkozói akarat, csak a jó cél számít, ami
követendő példa.
Az alábbi vállalkozások pénzügyi
támogatásával valósult meg az urulógiai
cystoscopy, valamint a nőgyógyászati
endokavitális vizsgálófej beszerzése:
Tiszamag Kft.
Tiszavasvári Zöldmező Kft.
Reznek Zoltán Béla
Dr. Lipták József
Dancsné Orosz Katalin
Lipták István
Munka Mezőgazdasági Kft.
Hüse Mihályné
PENTAKER Kft.
GROVI Kft.
SZA-CSÓ 2001 Kft.
LOSONCZI ÉS LOSONCZI Kft.
Doh-Méh Bt.
Moravszki György Zsolt
Balázsi Csilla
TVÖ
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULTAK A KOMPLEX
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
TISZAVASVÁRIBAN

Tiszavasvári Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 keretében kiírásra kerülő
„Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012
kódszámú pályázaton az Európai Regionális Fejlesztési Alap 100%-os támogatási
intenzitású, vissza nem térítendő, 214 128 350 Ft uniós támogatást nyert.
Tiszavasvári Város Önkormányzata az elnyert pályázati projekt keretében a 100%-ban
saját tulajdonú és fenntartású 6 intézményében energetikai korszerűsítést valósított meg.
Térségi Szolgáltató Ház /napelemes rendszer kiépítése, mely az épület villamos energiai
fogyasztását részben fedezi/
Városi Kincstár /talajszondás hőszivattyús, valamint napelemes rendszer kiépítése, mely
a rendszer önműködését és az épület villamos energia fogyasztását fedezi/
Tiszavasvári Általános Iskola, Ifjúság út 8. /napelemes rendszer létesítése, mely az
épület villamos energia fogyasztását részben fedezi/
Hankó László Zeneiskola /talajszondás hőszivattyús és napelemes rendszer kiépítése,
mely az önálló működést és az épület villamos energia fogyasztását fedezi/
Egyesített Óvodai Intézmény, Ifjúság út 8. /talajszondás hőszivattyús és napelemes
rendszer kiépítése, mely az önálló működést és az épület villamos energia fogyasztását
fedezi/
Kornisné Központ, Vasvári P. út /napelemes rendszer létesítése, mely az épület villamos
energia fogyasztását részben fedezi/
A projekt célja volt, az érintett intézmények infrastrukturális és energetikai korszerűsítése,
energiahatékonyság, megújuló energiák felhasználása, hatékony környezetgazdálkodás
és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a környezet megőrzése és védelme,
valamint a forrás hatékonyság támogatása, a megújuló energiaforráson alapuló fűtés, a
közintézmények rezsiköltségének jelentős csökkentése.
A napelemes rendszerek eredmény számszerűsíthető célértéke: 177 kW
A hőszivattyús rendszerek eredmény számszerűsíthető célértéke: 110 kW
A projekt megvalósításának befejezése: 2020. július 27.

5 éves jubileumi évforduló

A Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör
Egyesület kibővített ülést, majd közös
baráti tanácskozást tartott a Magyar
Olimpiai Akadémia, a Sportlétesítmények
Magyarországi
Szövetségének,
valamint a Tiszavasvári Önkormányzat
vezetőivel és képviselőivel június 17-én
Tiszavasváriban a közelgő nagyszabású
eseményről, mely az egyesület 5 éves
ünnepi emléktalálkozója lesz. A következő
döntések
születtek: A rendezvény
időpontja 2020. október 3-a (szombat).
Az esemény helyszínei a Tiszavasvári
Városháza, a Találkozások Háza, majd ezt
követően a Vasvári Pál szakközépiskola.
Kedvcsináló programként megemlítendőek
a következők: Szőke Zoltán polgármester

köszöntő beszéde, majd állófogadás
a
Városházán,
a
Sportmúzeum
meglátogatása, egyedi emléklapkészítés, a
Katonaolimpikonok kiállításának és egyéb
helyi promóciók megtekintése, a meghívott
olimpikonok köszöntése majd bemutatása,
Tiszavasvári fiatal tehetségeinek előadása,
elismerések átadása, a magyar válogatott
Tiszaújvárosi Gimnasztráda bemutatói
a Találkozások Házában, de nem utolsó
sorban ünnepi vacsora a Nosztalgia Band
kíséretében a szakközépiskolában. Külön
érdemleges megemlíteni a meghívott
szakmai szervezetek a Magyar Sport
Tudományi Társaságot és a Magyar Edzők
Társaságát.

2020 július

Kéményseprőipari közszolgáltatás 2020. évi
sormunkaterv
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területén, minden településén a lakossági
tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát
a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el. Tekintettel
az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan
nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük
az eligazodást. A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet
sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két
másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi a
dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik:
• Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak
a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a
kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a
szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente
megnézetni szakemberrel. Az időpont egyeztetését a következő linken – http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat –, vagy a 1818-as telefonszámon,
a 9-es, 1-es melléken lehet kezdeményezni.
• Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor
a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően,
hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente
kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. Ezen a linken – http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35 – a település irányítószámának megadásával
elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a
munkát.
• Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a
kéményseprő és két időpontot ajánl, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. A
társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti bontásban: http://www.
kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020 .
• Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz
kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját
kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták,
akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes
munkadíj tizedét.
A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. Ma sincs
ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése
területén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága.
A szakemberek modern eszközöket, műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen túl
energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az
ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának
szemrevételezése és műszeres ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha a kéményt
tisztítani kell, valamivel hosszabb időbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított időt.
A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy
példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást
is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig
szakemberrel kell kijavíttatni. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet
a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki
felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos,
hanem gazdaságosabban is működtethető. Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen
tudjuk, hogy mikor leszünk szabadságon, a fűtési szezonon kívüli időszakban pedig a
kéményseprők kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben
tudunk gondoskodni. A Katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás,
arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez
biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól
láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük
biztosított. Készpénzt nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre
díjköteles munkát végeznek, azt utólag, számlán kell megfizetni. Tiszavasváriban a
társasházak kéményseprőipari munkálatai: 2020. szeptember 7-29. között várhatóak.

„Nyári konyha”-Nyitva

Szeszélyes tavaszt hagyhattunk a hátunk mögött az idei évben. Sokat megélt, idősebb
lakóink is megdöbbenten és szorongással figyelték a napi híreket, követték folyamatosan a
járványügyi helyzetet. Intézményünk kapuja zárva maradt nappal is, a hozzátartozók csak
telefonon tudták a kapcsolatot tartani szeretteikkel. Az épületek között nem volt átjárás,
szüneteltek a közösségi rendezvények, programok is. Hiányoztak a nagy együttlétek,
beszélgetések, a főzések, a közös étkezések, a zene, a nótázás, a tánc. Szerencsére a
türelem és a kitartás meghozta gyümölcsét. Megbetegedések nélkül vészéltük át az elmúlt
hónapokat és a korlátozások enyhítésének köszönhetően lehetőségünk nyílt arra is, hogy
a már megszokott, hagyományosnak mondható „nyári konyha” rendezvénysorozatunkat
is beindíthassuk otthonunk udvarán. Ennek első programja a” Szent Iván- napi
krumplilángos sütés” volt. 30 kg burgonya és 7 kg liszt állt össze párba, hogy sütés után
fokhagymás tejföllel meglocsolva, 200 lakónknak örömöt szerezhessen. A régi idők ízeit
mindig szívesen fogadják ellátottjaink. A közös étkezések alkalmával megelevenednek az
emlékek, derűs perceket, órákat töltenek el együtt. Talán még azt is hinni tudják egy kis
időre, hogy nincs semmi baj a nagyvilágban. De ha ebben nem is, abban azért biztosak
vagyunk, hogy ezen a napon, itt a Kornisné Központ udvarán, minden a legnagyobb
rendben volt. Derű, jókedv, békesség és nyugalom járt a fák és bokrok között, majd foglalt
helyett lakóink körében. Nekünk, itt dolgozóknak pedig csak egy kérésünk lenne: adassék
meg, hogy ilyen szép nyári napok sorakozzanak még naptárunkban a 2020-as évben.
Mentálhigiénés csoport - Vné K. Ágnes
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Rendőrségi hírek
pénzösszeget ne, vagy csak több helyen elosztva
vigyenek magukkal! Ne hagyják őrizetlenül értékeiket!
 Ha a fiatalok viszonylag késői időpontban megtartott
programon szeretnének részt venni, oda csak
csoportosan, lehetőleg felnőtt kíséretében menjenek, és
kerüljék a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket!
 Meg kell tanítani a gyermekeknek, hogy az idegenekkel
legyenek mindig óvatosak. Ne szálljanak be ismeretlen
autóba, ne engedjenek idegent a lakásba!

Két esetben indítottunk büntetőeljárást hivatalos személy
elleni erőszak bűntette miatt, mivel különböző időpontban,
Tiszavasváriban található földterületről az elkövetők
borsót akartak eltulajdonítani, azonban a mezőörök tetten
érték őket. Az eljárás alá vont személyek megtagadták az
intézkedést, támadólag léptek fel, illetve folyamatosan
fenyegették az jogszerűen intézkedő mezőőröket.
Mindkét esetben kezdeményeztük az elkövetők előzetes
letartóztatását.
Rövid időn belül elfogásra került az a 21 éves férfi, aki
2020. június 27-én a késő esti órákban Tiszavasváriban
található nyitott állapotú lakóházába bement, és
onnan készpénzt tulajdonított el. Tekintettel arra,
hogy az elkövetővel szemben további vagyon elleni
bűncselekmények elkövetése miatt büntetőeljárás van
folyamatban, ezért kezdeményeztük előzetes letartóztatását
a Nyíregyházi Járási Ügyészségen.
Gyanúsítottként került kihallgatásra az a 26 éves férfi,
aki társával 2020. június 17-én az esti órákban bement a
Tiszavasváriban található sportpályára és az ott található
épület faláról a lambériát lefeszítették és eltulajdonították.
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat
büntetőeljárást egy 20 éves férfival szemben, aki 2020.
június 18-án az esti órákban Tiszavasvári gyári lakótelepen
több parkoló autó ajtaját kísérelte meg kinyitni, az
egyik nyitott autóból különböző használati tárgyakat
tulajdonított el.
Előzetes letartóztatása mellett hivatalos személy
elleni erőszak bűntette miatt büntetőeljárást folytat
rendőrkapitányságunk az ellen a 48 éves féri és két
társával szemben, akik 2020. június 23-án Tiszavasváriban
található földterületről borsót akartak eltulajdonítani,
azonban a mezőörök tetten érték őket. A férfi az intézkedést
megtagadta, a mezőőrt több alkalommal meglökte, szóban
fenyegette, és több alkalommal ütött felé, azonban nem
találta el. Ezt követően megpróbált elmenekülni, azonban
a mezőőr utolérte és megbilincselte.

Nyári bűnmegelőzési
tanácsok
Gyermekek biztonsága
 A gyermekek védelmét legmegfelelőbben a szülői
felügyelet szolgálhatja. Ennek alapja a szülő és a
gyermek közötti nyílt, őszinte, szeretetteljes kapcsolat.
Ha a fiatalokkal valamilyen kellemetlenség történik
a nap folyamán, fontos, hogy bizalommal forduljanak
a szüleikhez. Jó, ha tudják, hogy a problémák
megoldásában nem a barátok, hanem a szülők tudnak
valódi segítséget nyújtani.
 Jó, ha a gyermekek nyáron is értelmes elfoglaltsággal
töltik az időt. A csellengés, csavargás hamar
meggondolatlan, esetleg törvénysértő dolgokhoz
tud vezetni. Az elkóborolt gyermek sérelmére akár
bűncselekményt is elkövethetnek. A nála lévő
vagyontárgyakat ellophatják, elrabolhatják, ő maga
pedig akár beteges hajlamú felnőtt áldozatává is válhat.
Fontos, hogy a szülők, nagyszülők nyáron is tudjanak
arról, hogy a fiatalok hová mennek, hol tartózkodnak.
 Tudatosítsák, hogy feltűnő viselkedéssel, értékes
tárgyakkal ne hívják fel magukra a figyelmet! Nagyobb

 Hívják fel a fiatalok figyelmét, hogy a szórakozóhelyeken
ne hagyják őrizetlenül poharaikat, nehogy valamilyen
kábító hatású anyagot tegyenek bele! Tudatosítani kell
bennük, ha valamilyen tiltott szerrel kínálnák meg
őket, nyugodtan mondjanak nemet, és hagyják ott a
társaságot.
 Amennyiben megpróbálna valaki beléjük kötni,
igyekezzenek elkerülni a konfliktust, próbáljanak
meg kitérni a problémás helyzet elől! Ha ez mégsem
sikerülne, őrizzék meg a higgadtságukat és a nézeteltérés
békés rendezésére törekedjenek!
 Napjaink egyik fontos feladata a fiatalok védelme az
internet káros hatásaival szemben. Egyrészt bizonyos
tartalmak jelenthetnek veszélyt a kiskorúakra, másrészt
a chatelés, amikor az ismeretlen beszélgetőpartner akár
személyes találkozóra is hívhatja a gyermeket. Ilyen
esetben is kulcsfontosságú a szülői odafigyelés.
 Tanítsák meg már gyermekkorban a 112-es egységes
európai segélyhívószám használatát! Jó, ha tudják,
hogy ez a szám mind vezetékes, mind mobiltelefonról
ingyenesen hívható az Európai Unió, sőt szinte az egész
kontinens területén. Tudatosítsák a fiatalokban, hogy –
vészhelyzetben – a 112-es segélyhívószámon kérhetik a
Mentők, a Rendőrség és a Katasztrófavédelem segítségét!
Fontos felhívni a figyelmüket, hogy az indokolatlan
hívások túlterhelik a rendszert, veszélyeztetve ezzel
olyan emberek életét, vagyontárgyait, akik valóban
segítségre szorulnak.

kertes házban laknak, a kertkaput se felejtsék el bezárni!
 Ha csak rövid időre hagyják el a lakást, vendéget
kísérnek ki vagy éppen egy ismerőssel váltanak pár szót,
akkor is mindig zárják be az ajtót!
 A szellőztetéssel is legyenek óvatosak! Ne hagyják
kitárva földszinti lakásuk ablakait, ha nem tartózkodnak
a szobában!
 A gépkocsira vonatkozó bűnmegelőzési tanácsok
természetesen a nyári időszakban is érvényesek.
Ne hagyjanak értéket a gépkocsiban, az autó nem
biztonságos tárolóeszköz! Mindig zárják be a jármű
ajtajait, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót,
még akkor is, ha csak pár percre hagyják el az autót!
 Értéket soha ne hagyjanak az autóban, még a
csomagtartóban sem! A tolvaj a gépkocsiba bejutva
kinyithatja a biztonságosabbnak vélt csomagtartót is.
 Értéktárgyaikat, irataikat ne tegyék ruházatuk, táskájuk
külső zsebébe! Azokat mindig belső zsebben vagy
zárható táskában helyezzék el! Táskájukat egyetlen
pillanatra se hagyják őrizetlenül!
 Strandolás közben se feledkezzenek meg a
vagyonvédelmi szabályokról! A fürdőhelyek ugyanis
nem vállalnak felelősséget az őrizetlenül hagyott
értéktárgyakért, a táskára terített törölköző pedig nem
védi meg az értékeket. Amennyiben van értékmegőrző,
feltétlenül vegyék igénybe! Nem célszerű a strandra
nagyobb mennyiségű készpénzt vinni. A feltűnő és
értékes használati tárgyakat tanácsos otthon hagyni.
Kellemes és gondtalan vakációt kívánunk!
Ha bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse
a rendőrséget a
112-es segélyhívó számon!

Vagyonvédelmi tanácsok
 A besurranásos és alkalmi lopások, a gépkocsifeltörések,
illetve a lakásbetörések egy kis odafigyeléssel könnyen
megelőzhetőek!
 Amikor nyaralni indulnak, ne felejtsék el becsukni az
ablakokat, bezárni a bejárati- és a teraszajtót! Ha van
a lakásban elektronikus riasztórendszer, mindenképpen
aktiválják!
 Amennyiben hosszabb időre hagyják el otthonukat,
kérjék meg rokonukat, ismerősüket, hogy rendszeresen
ürítse a postaládát! Ha kulcsot is tudnak neki adni, jó,
ha naponta változtat a
redőnyök állásán.
 Érdemes
beszerezni
programozható
villanykapcsolót.
A
különféle időpontokban
felkapcsolódó lámpa azt
a benyomást keltheti,
hogy
valaki
otthon
tartózkodik.
T á j é k o z t a s s á k
szomszédjukat,
hogy
mennyi időre utaznak
el! Kérjék meg, hogy
figyeljen a lakásra, házra!
A m e n n y i b e n
szabadságukat
otthon
töltik, akkor sem árt az
óvatosság. Ha a lakásban
tartózkodnak, napközben
is zárják be a bejárati
ajtót, hiszen nem biztos,
hogy
észreveszik
a
hívatlan látogatót! Ha

(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztály).

Iskoláink életéből

Ballagás 2020.
2019 szeptemberében nagy lelkesedéssel,
új tervekkel indult diákok és pedagógusok
számára is az új tanév. Rendhagyó módon,
a nagyvilág eseményei miatt azonban
karanténban töltött távoktatással ért véget
a márciusban kialakult koronavírus helyzet
miatt. Ez indokolta, hogy a Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskolában 2020.
június 17-18-án szigorú osztálybeosztás
szerint vehették át bizonyítványaikat a
diákok, majd június 19-én, pénteken szűk
körben ballaghattak el a nyolcadikos
diákok, mely eseménnyel egyben lezárult
a 2019/2020-as tanév is. Kedves Ballagó
Nyolcadikosok! A Ti utatok, melyre
nyolc évvel ezelőtt ráléptetek lassan
véget ér. A diákéletetek egyik korszaka
lezárult. A vállatokra tett tarisznya
megtelt tudással, ismerettel, emlékekkel,
örömteli pillanatokkal. Poggyászként
cipelitek, nagy szükségetek lesz rá, hisz
haladni kell. Induljatok! Vigyétek el
megszerzett tudásotokat, és iskolánk hírét
is a nagyvilágba, de ne feledkezzetek meg
egymásról soha, ha már nem is lesztek
együtt. Mi mindig jó szívvel gondolunk
rátok, a diákéveitek sikereire, örömeire
az itt kötött barátságokra, a közös
élményekre, az osztálykirándulásokra,
iskolai rendezvényekre, a szorongásokra,
a mindennapok nehézségeire is. Beírtátok
magatokat iskolánk emlékkönyvébe. Ne
felejtsétek el megköszönni szüleiteknek
a törődést, a segítést, amellyel utatok

kísérték, különösen a távoktatás ideje
alatt. Hálával gondoljatok mindennapi
áldozatvállalásukra,
fáradságos
munkájukra, amellyel a gondtalan
diákéveket biztosították számotokra.
Kívánjuk nektek, hogy mindig tudjátok,
hogy honnan és merre tartotok! Tűzzetek
magatok elé célokat, alkossátok meg a hozzá
vezető utat, végezzétek el a feladatokat, és
érjétek el kitűzött céljaitokat! Sorsotokat
lassan saját kezetekbe veszitek, fogjátok
tarisznyátok és induljatok. Ám ha szükség
van ránk, vagy egyszerűen csak kíváncsiak
vagytok ránk, vagy meg akarjátok velünk
osztani örömeiteket, bármikor megtaláltok
bennünket. Kívánunk Nektek sok erőt,
jó egészséget és sikeres utat, hogy
megálljátok, megállhassátok a helyeteket
az életben.
„Tiszta szívvel, új tavasszal,
Szép reménnyel lépj, tovább
A vágyak ízét vidd magaddal
Száz úton át
Tiszta szívvel, mint egy angyal
Könnyű szárnyad hófehér
Sorsod felé fúj
Fúj a szél”
/Péter Szabó Szilvia/

Az eseményről készült fotók, videók
megtekinthetők a tiszavasvari-iskola.hu
weboldalon.

Sikeres nyelvvizsgázók…
Rendhagyó tanévet zártunk 2020-ban, hisz, sok új dologgal kellett a diákoknak és
tanáraiknak megismerkedni a karantén időszaka alatt. Mindenki számára emlékezetes
marad a digitális oktatás, a szokatlan búcsú az iskolától. Azonban a most elballagott két
tanítási nyelvű osztály több tanulója számára azért is különleges ez a ballagás, mert már
a kezükben tarthatják középfokú, vagy éppen felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványaikat.
Sőt néhányan közülük rendhagyó módon, online nyelvvizsgán adtak számot tudásukról,
ami a szigorú előírások és feltételek miatt még nehezebb volt. A tanév során szerzett
Origó B2 (középfokú) komplex nyelvvizsgát: Faggyas Flóra, Fehér Anna Kincső,
Kabai Péter Lajos, Kaska Kíra Sára, Kelly Patrick Alexander, Munkácsi Réka és Polyák
Ádám. Sikeres Origó C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsgát tett Kelly Patrick Alexander.
Gratulálunk diákjainknak és büszkék vagyunk rájuk. Kívánjuk, hogy további sikereket
érjenek el középiskolás éveik alatt!
Angol nyelvi munkaközösség
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Kitűnő tanulók a Kabayban

A 2019/2020-as tanév végén több tanulónk is kitűnő bizonyítványt vihetett haza, hiszen
példamutatóan még a tantermen kívüli digitális oktatásban is sikeresen helyt álltak.
GRATULÁLUNK!
1.a: Baráth Lóránt Zsombor, Bodnár Bianka, Burján Dorina, Klézli Veronika, Kóti János,
Krisztofer, Lippai Álmos, Nagy Adél Fanni, Pente Emma, Róka Bálint, Tálas Liliána,
Ujvári Zsolt, Vadász Lujza, Veres Lajos Károly, Vona Boglárka
1.b: Ábri Lina Virág, Barabás Dávid Tamás, Barabás Zoltán Dániel
1.c: Fazekas Letti, Ferencz Emma, Holcz Vivien, Kakócz Henrietta, Kató Dávid, Nagy
Levente, Oláh Zselyke Kamilla, Petruska Míra, Póka Örs, Rácz Kincső, Róka Laura,
Szakácsi Anna, Szvoren Sára, Tamás Zsombor, Terebes Martin, Toma Petra, Turi
Zsombor, Zajácz Alexander, Zajácz Dorka
1.d: Ábri Mirjam, Czibak Endre Csanád, Eperjesi Zalán, Fazekas László Levente, Fekete
Nóra, Gáll József, Kis Ivett, Kocsis Laura, Kövesdi Laura, Nagy Benjámin Róbert, Nagy
Nimród, Orosz Elizabet, Répanszki Noel, Szabó Remény Hanna, Szilágyi Hanna, Szira
Dávid Tibor, Szurkos Szabolcs Sándor, Tóth-Pál Lia, Varga Lilla, Zsoldos Hunor
2.a: Arató Eszter, Baráth Sándor Kristóf, Bódor Károly, Kalapos Nóra, Lekka Lili,
Balogh Tibor Adrián
2.b: Balogh Tamás Erik, Rézműves Kevin Attila
2.c: Agócs Zalán, Badics Boglárka, Balázs Réka, Borivó Brigitta, Fazekas Benett, Kiss
Olivér, Kórik Norina, Magyar Marcell, Munkácsi Eszter, Nagy Tamara Lotti, Soltész
Kristóf, Szarka Eszter, Tóth Lívia, Tóth Noémi
3.a: Dezső Péter László, Héri Hanna, Jakab Ákos, Mészáros Mira
3.c: Csikós Máté, Draviczky Anna, Gazdag Ádám Gábor, Gazdag Eszter, Girincsi Bella,
Hamvas Kíra Tünde, Horváth Gréta, Nagy Janka, Németh Zoltán, Oláh Jázmin, Papp
Olívia, Róka Sebestyén, Szemán Kinga Róza, Szepesi Csongor, Szilágyi Dorka, Vámosi
Dominik
4.a: Chrenkó Vilmos, Maczkó Máté, Mirkó Rebeka, Papp Lilla Flóra, Paronai László
Péter, Pintér Dorina, Utasy Anita
4.b: Bozó Kristóf, Czvetnics Benedek, Gál Emese, Lippai András, Szilágyi Rebeka
4.c: Alacs Panna Valéria, Dankó Dominik, Munkácsi Milán, Munkácsi Szabolcs, Rácz
Réka Blanka, Reznek Lili, Soltész Máté, Zajácz Lorina, Pente Boglárka
4.d: Erdélyi Enikő
5.a: Balogh Emese, Katona Sára, Nácsa Sára, Pethe Cintia, Pethe Márk
5.b: Barabás Barbara Elizabet, Kakócz Marcell, Szikszai Linett
5.c: Gazdag Péter, Kiss Zsófia, Szabó Lili, Szabó Luca, Üveges Milán, Varga Petra Maja
5.d: Bódor Anna, Fazekas Alíz, Kotroczó Roland, Nagy Dorka, Osvai Emma, Osvai
Réka, Sándor Hanna Barbara, Szabó Nóra, Szabó Sára, Szepesi Réka, Tóth Marcell, Tóth
Regina, Török Barnabás, Trázsi Fruzsina, Varga Benedek, Varga Zsolt
5.e: Kóti Gábriel
6.a: Balogh Lili Viktória, Bodnár Eszter, Horváth Hajnalka, Kakócz Lajos Zsombor,
Mészáros Maja, Paronai Anna Luca, Rácz Petra, Petruska Zétény, Szabó Lili, Szemán
Linda Magda
6.b: Vári Orsolya
6.c: Nagy Boglárka
6.d: Dudás Péter, Fekete Hanna, Rozgonyi Dóra, Simon Dániel, Szűcs Nikolett, Csizmár
Dóra, Kicsák Zsombor
7.a: Bárány Eliza, Budai Zsófia, Gombás Míra, Jakab Orsolya, Nagy Kristóf, Gulyás
Vincent, Nyánku Lili Anna, Szabó Emília, Tóth Marcell, Molnár Fruzsina
7.b: Kakócz Alexandra, Tóth Evelin
7.c: Kakócz Bianka
7.d: Balogh István Hunor, Balogh Mátyás Roland, Dankó Roland, Draviczky Ádám,
Kerékjártó Luca, Krusóczki Zsófia, Nádasdi Janka, Róka László, Tóth Fruzsina, Török
Balázs, Terebes Milán, Veres Márk
7.e: Kóti László
8.a: Toma Noémi
8.c: Czifra Ádám, Czifra Levente, Lázár Dávid
8.d: Balogh Panna, Béres Petra, Faggyas Flóra, Fehér Anna Kincső, Kabai Péter, Kaska
Kíra Sára, Kelly Patrick Alexander, Lakatos Petra, Munkácsi Réka, Rozgonyi Márk,
Szécsi Dorka, Veréb Kincső

TRIANON100-Online emlékműsor

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”
Juhász Gyula: Trianon

Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja. Ezen alkalomból 2020-ban a világban
kialakult rendkívüli helyzet miatt szokatlan módon, online, közösen emlékeztünk. A
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola tanulóinak és humán munkaközösségének
pedagógusai jóvoltából az első világháborút lezáró, Magyarország történelmének
legsúlyosabb tehertételét, a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóját idéztük
fel a tiszavasvari-iskola.hu weboldalon ma is megtekinthető produkcióval. Köszönjük
a karantén ideje alatt műsorban együttműködő szülők, gyerekek, pedagógusok és a
Tiszavasvári Városi Televízió stábjának munkáját.
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Megbirkóztunk COVID-19-el

A korona vírus ellenére lezajlottak
a szakmai vizsgák intézményünkben.
Büszkén mondhatjuk, hogy tanulóink
sikeresen vették az akadályokat. Az
eredmények lehettek volna jobbak is,
de most nem volt meg az a lehetőség,
hogy a szóbeli vizsgával javítsanak az
írásbeli eredményeken. Hiszen tudjuk,
hogy a diákok számára nagyobb kihívás
egy központilag kiadott feladatsor, mint
a saját, megszokott tanáraik előtt való
megmérettetés. A gyakorlati felkészülésből
is hiányzott az utolsó 2 hónap, mely alatt
még nagyobb rutinra tehettek volna szert
tanulóink. Az alábbi szakmákban szereztek
képesítést tanulóink: Ápoló, Asztalos,
Gáz-és hőtermelő berendezés- szerelő,
Gépgyártástechnológiai
technikus,
Gyakorló ápoló, Hegesztő, Ipari gépész,
Kőműves, Női szabó, Szociális gondozó és
ápoló, Vegyész technikus, Villanyszerelő.
Nagy
örömünkre
szolgál,
hogy
valamennyi tanulónk el tud helyezkedni
a nálunk megszerzett szakképesítésével.

Iskoláink életéből

Mondhatjuk, hogy a tanulókat szinte az
iskolapadból viszik el a cégek, mivel hosszú
évekre visszamenőleg az a tapasztalat,
hogy ügyesen megállják helyüket a munka
világában. A vírus helyzet nehéz helyzetet
teremtett az oktatás hatékonyságában, de
mind a tanárok, mind a diákok sikereseken
vették az akadályokat. Iskolánkban
lezajlottak az érettségi vizsgák is a szakmai
vizsgákkal párhuzamosan, ahol szintén
minden tanuló sikeres vizsgát tett. Talán
lehet azt mondani, hogy az év „újdonsága”,
hogy az érettségi vizsga részeként mellék
szakképesítést szereztek diákjaink és
Közszolgálati ügykezelő, Férfi fodrászborbély, valamint Irodai informatikus
végzettséggel zárták le középfokú
tanulmányaikat. Bízunk benne, hogy a
szakképzés átalakítása után is hasonló
eredménnyel vagy még jobbal egyre
több szakembert tudunk a munkavállalók
piacára bocsátani.
NYSZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

A 2019/2020 tanév díjazottjai a
Hankó László Zeneiskolában

Iskolánk felterjesztésének jóvoltából két pedagógus rangos oklevelet vehetett át
Pedagógusnap alkalmából. Kásler Miklós EMMI miniszter elismerő oklevelét Kotroczóné
Derecskei Andrea és Nagy Dániel kapta meg kiváló szakmai munkájáért, melyhez ezúton
is gratulálunk! Az alábbiakban szakmai tevékenykedésüket olvashatják.

Kotroczóné Derecskei Andrea
2001 óta tanít a zeneiskolában. Az évek
folyamán egyre sikeresebb szakmai munkát
végzett, kiváló zenetanár vált belőle.
Tanítványaival 2012 óta nemzetközi,
országos, regionális és megyei versenyeken
sorra hozzák az 1. helyezéseket, arany
minősítéseket. Iskolánk oszlopos tagjaként
munkája,
elkötelezettsége
példaértékű
szakmája és növendékei iránt. Különös
érzékkel és alázatos munkával ismeri
fel tanítványaiban a tehetséget, akiket
olyannyira sikeresen készít fel a versenyekre,
hogy neves külföldi és nagyvárosi
zeneiskolákat hagynak a hátuk mögött a
dobogón. Tiszavasvári és zeneiskolánk
hírnevét országosan is elismerik szakmai berkekben, nevünket helyezésekkel, elismert
díjakkal öregbíti.

Nagy Dániel
2013 óta tanít iskolánkban.
Rézfúvós
tanszakát az évek folyamán töretlenül
építette,
melynek
eredménye,
hogy
2016-ban megalakíthatta a Kinder Band
fúvószenekarunkat.
Páratlan
munkát
végez, hiszen 4-5 év hangszertanulás után
optimális zenekarba ültetni a tanulókat, ezzel
szemben 2-3 év után a növendékeink már ott
játszanak. „Dani bácsi” példakép, hiszen
gyermekközpontú, vicces egyéniségével
járul hozzá tanítványai és a zenekar
fejlődéséhez. A városi fúvószenekart
szívügyének tekintve újra élesztette, nagyívű
szakmai fejlődésük évről évre elvarázsolja
Tiszavasvári lakosságát. Növendékeivel a
hangszertanulást olyannyira megszeretteti, hogy két tanítványa is zenei pályát választ.
Szóló hangszeres versenyeken arany minősítésekkel tér haza, zenekaraival arany
minősítést, karnagyi különdíjat, legjobb ütő szekció díjat is hazahoztak a tavalyi tanévben.

Igazgatói dicséretben részesült tanulóink
Kitartó munkájáért és szorgalmáért:
1. Balogh Gvendolin
2. Balogh Panna
3. Pethe Cintia
4. Szavina Viktória
Igazgató dicséretben részesültek, akik 6 éves alapfokú zeneiskolai tanulmányaikat
befejezték és búcsúznak, valamint az évek alatt zeneiskolai életünk színvonalához
nagyban hozzájárultak.
1.
2.
3.
4.

Béres Petra Bianka
Faggyas Flóra
Molnár Levente
Nagy Péter Sándor

Kitartó munkájáért, szorgalmáért és versenyeredményéért:
1. Kósa Réka
Rangos és elismert nemzetközi és regionális versenyeredményeikért:
1. Balogh Emese
2. Kotroczó Roland

Horgászegyesületi hírek
Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület
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Kedves Horgásztársak!

Június 20-án, szombaton a szakadó esőben 15 horgász vágott neki az egyesületi
versenynek. Gyakorlatilag a verseny végéig ítéletidő volt, de mindenki kitartott! Majdnem
mindenki fogott halat, de a megszákolt 15 db ponty nem túl sok, de volt már kevesebb is.
Sajnos „hagyományosan” az egyesületi verseny időjárása mindig kedvezőtlen. Maga az
esemény sem volt teljes, mivel a még érvényben lévő MOHOSZ eljárásrend alapján nem
kínálhattuk meg a versenyzőket egy ebéddel, a távolságtartásra is figyelni kellett. Ezek
ellenére remélem és bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát! Az első 3 helyezett
és a legnagyobb hal fogója 1-1 kupát és különböző horgászfelszereléseket nyertek. A
helyezettek nyereményéhez Szakmáry Ferenc tagtársunk 10.000,- forinttal járult hozzá,
a legnagyobb hal fogójának nyereményét pedig a Kacsás Horgászbolt üzemeltetője,
Szaniszló Pál biztosította. Köszönjük nekik a támogatást!
I.
helyezett: Oláh Róbert
II.
helyezett: Bódis Attila
III.
helyezett: Kórik Norbert
A legnagyobb halat Oláh Róbert fogta: 2,8kg-os ponty
Másnap, 21-én tartottuk a gyermeknapi horgászversenyt a Kacsás tavon. Korábbi
napokban mindig délután esett az eső, most a versenyhétvégére megváltoztatta a szokását
és délelőtt öntötte nyakon a horgászokat. A szombati felnőtt verseny szakadó esőben
zajlott és sajnos a vasárnapi verseny kezdetére is ismét megnyílt az ég alja. Emiatt sokan
nem vállalták a részvételt, viszont a megjelent 9 kis horgász hősiesen kitartott végig
az esőben! Folyamatosan figyeltük az időjárást és a gyerekeket, hogy mikor fújjuk le a
versenyt... Mindenki fogott halat, és volt egy pár izgalmas pillanat a verseny vége felé.
Elég szorosra sikeredett a verseny. A kis pecások ismét értékes nyereményeket kaptak,
melyet az Egyesület pályázat útján szerzett be a MOHOSZ-tól, valamint a Kacsás
horgászbolt üzemeltetőjétől, Szaniszló Páltól is kaptak ajándékot. Az érvényben lévő
MOHOSZ eljárásrend értelmében meg kellett tartani a védőtávolságot a tájékoztató, a
verseny és az eredményhirdetés alatt is és sajnos a szokásos ebéd is elmaradt. De biztos
vagyok benne, hogy mindenki számára emlékezetes marad ez a nap.

Felsős kategóriában:
I.
helyezett: Mászlai Kristóf
II.
helyezett: Maczkó Máté
III.
helyezett: Alacs Márk
Különdíjasok: Mezei Márk és Mászlai Kristóf
Alsós kategóriában:
I.
helyezett: Mirkó Rebeka
II.
helyezett: Szaniszló Csenge
III.
helyezett: Mászlai Adrián
Különdíjasok: Alacs Dávid és Borza Zoltán
Gratulálunk minden gyermeknek az eredményekért és a kitartásért!
Kacsás tó információk:
Megkezdődött az afrikai harcsa szezon a Kacsáson! Június 26-án 3 mázsa bajuszos
került telepítésre, július 2-án újabb 2 mázsát várunk belőle. Terveink szerint minden
csütörtökön lesz telepítés, ameddig igény van rá. Az afrikai harcsát ponty árában lehet
elvinni, az azt jelenti, hogy nincsen szorzó a területi jegyen (akár éves vagy féléves) és
a napijegyen sem. Az engedélyen felüli halelvitelnél egységesen 1250 forint jelenleg a
ponty és az afrikai harcsa is. Sokszor elhangzott már a korábbi években is, hogy kérünk
mindenkit, a megmaradt etetőanyagot, csalit ne a kukába dobják a horgászok! Egyrészt
pocséklás, másrészt a rágcsálókat és egyéb nem kívánatos élőlényeket is odavonzzák.
Most a harcsaszezonban ez különösen érvényes! Már most találtunk csirke belsőséget a
kukában nem éppen friss állapotban! Ebben a nagy melegben nagyon hamar büdösödik,
és ha 1-2 napig ott áll benne, már megmaradni sem lehet a környéken a szagok miatt!
Ha mindenképpen kidobásra van ítélve a csali vagy etetőanyag az állapota miatt, akkor
kérjük, hogy vagy nagyon jól lezárva kerüljön a kukába, vagy inkább vigye haza, ahol
zárt hulladéktárolóba helyezhető. 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

Kultúra - szórakozás
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ÚJRA NYITVA!

Gyere a térre!

2020. június 15-től 3 hónapos szünet után folyamatosan bővülő könyvválasztékkal
újra megnyitotta kapuit a Városi Könyvtár. Kezdetben rövidebb nyitvatartási idővel,
csökkentett szolgáltatásokkal vártuk Olvasóinkat. Eddig a szokásos klubfoglalkozások
szüneteltek, de reméljük hamarosan ismét indulnak azok is. Szombati napokon a
nyári időszakban még nem tartunk nyitva, de helyette hétfő délelőttönként is várjuk
látogatóinkat.

Nyárköszöntő programunk július 5 – én vette kezdetét, fergeteges mazsorett parádéval
és fúvószenekari show – val. A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség döntése
alapján a karantén időszak után a teljes tagságát egy országos közös muzsikálásra és táncra
hívta ezen a napon. Ehhez a felhíváshoz csatlakozott a Tiszavasvári Városi Fúvószenekar,
a Tiszavasvári Mazsorett Egyesület, és a Hajdúdorogi Mazsorett Együttes is, és egyik
helyszín a Találkozások Háza tere lett Tiszavasváriban. A közönség örömmel fogadta az
örömzenélést - és táncot, lendültek a pom – ponok, forogtak a mazsorett botok, a Városi
Fúvószenekar műsora pedig garantálta a jó hangulatot.
A debreceni Kuckó Művésztanya mint utcaszínház éli napjait, tagjai az ország
legtávolabbi bugyraiba is elutaznak, hogy megismertessék a komédiázás üzenetét,
elvigyék a jókedvet, vigassságot. Ez alkalommal is játékuk nagy igazságokat sugalltak,
természetesen a humort híva segítségül.
Szeretnénk, ha további programjainkat is figyelemmel kísérnék, hogy újra miénk legyen
a tér.
Szőllősi Ágnes

2020. június 22. napjától újra fogad látogatókat a Vasvári Pál Múzeum hétfőtől péntekig:
9.00 órától 17 óráig. Csoportos látogatókat továbbra is csak előre egyeztetett időpontban,
s meghatározott létszámban tudunk fogadni.
A Találkozások Házában újraindultak a csoportfoglalkozások, s elkezdődött a nyári
szabadtéri programsorozat is, melyre szeretettel várunk mindenkit. Természetesen
továbbra figyelemmel kísérjük, s betartjuk a járványügyi előírásokat.
Kulcsár Lászlóné

TérZene minden téren
A Filharmónia Magyarország Kft. országos koncertsorozatot indított el kora tavasztól
15 héten át különböző műfajok és együttesek részvételével szabadtéri helyszíneken.
A kialakult vészhelyzet után Tiszavasvári június 5 – től fogadta a programot, pénteki
délutánokon 14.30 – tól volt hangos a Találkozások Háza tere. A következő együttesek
várták az érdeklődőket az elmúlt időszakban: East Brass Rézfúvós Együttes, Nyírbrass
Rézfúvós Együttes, Debrecen Dixieland Band, Ewald Rézfúvós Együttes Bürkös
Zenekar, akiket pedig még láthatnak ezután, Szoroka &Szurasenkó Duó július 10 – én,
17 – én Lítius Quintett és legvégül 24 – én Szabolcsi Koncert Fúvószenekar fellépése
zárja programsorozatot. Ezek az alkalmak kiválóak voltak arra, hogy visszazökkenjünk
a megszokott kerékvágásba, figyelmünk újra a töltődésre, kikapcsolódásra fókuszáljon.
Szőllősi Ágnes

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Tiszavasváriban 2 db garzonlakás eladó!
Érd.: 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
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, több lakható melléképülettel
együtt. Tel: +36 30/968-8795, 06
42/373684
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
Eladó Dobó Katalin út 12-14. sz. közötti
750 nm-es építési telek. Áram, víz,
csatorna a telek mellett, a Szilágyi útra
kis, - és nagykapu bejárattal. Érd.: 06
30/267-1424

Albérlet
Hosszú távra albérletbe kertes családi
ház (gáz, cserépkályha) bútorozottan,
kerthasználattal fizetőképes házaspárnak
2 havi kaucióval (40.000.-Ft/hó) kiadó!
Érd.: 06 30/267-1424

Szolgáltatás
Szerkezetlakatos munkát vállalok: trapéz
lemezkerítések, kiskapuk, nagykapuk,
előtetők, fémszerkezetek hegesztése,
javítása. Tel.: 70/322-3546

Munkalehetőség
Tiszavasvári üzletünkbe keresünk férfi
húsbolti eladót! Jó csapat, igényes üzlet,
korrekt fizetési lehetőség Érdeklődni:
06-30-9531-924
Földmérés,
megosztás,
épület
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel:
30/ 368-9797
Pizza szakács álláshelyre
keresünk. 70/631 2096

kollégát

Középkorú férfi biztonsági őr állást keres intézményekben, ételbárokban, irodai őrzésben. 06 30/436-3211

Állat
Fejős kecske eladó! Érd.: 06 70/2738168

Ez is - Az is
Eladó Napfény szekrénysor, Hajdú
mosógép, fűnyíró, konyhaasztal, 15 l
bogrács, káposztáshordó, egyszemélyes
ágyneműtartós heverő! Érd.: 06 30/9635787
Keresek ingyen elvihető használt
cserepet (kb.: 1500 db-ot) 06 30/2671424

Eladó 1 db hidromasszázs zuhanykabin
újszerű állapotban (70.000.-Ft), 1 db
íróasztal székkel (8.000.-Ft), 1 db 2
személyes ágyneműtartós rekamié
(15.000.-Ft), 1 db Hajdúsági mosógép
(10.000.-Ft) 1 db női kerékpár – 26-os
(16.000.-Ft). Érd.: 06 30/267-1424
Eladó 1 db új indukciós főzőlap, 1 db új
zománcozott bogrács! Érd.: 06 20/2195348
220/380 villanymotor
30/4949-939

eladó!

Érd:

Polgármesteri Hivatal általános
ügyfélfogadási rendje:
Érdeklődni lehet telefonon a
Polgármesteri Hivatalban!
Tel.: 06 42/520-500
Polgármester fogadónap:
2020.08.03. hétfő 08:00-12:00
Jegyző fogadónap:
2020. 07.22. szerda 08:00-12:00
2020.08.05. szerda 08:00-12:00
2020.08.19. 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:
Az állatorvosi ügyelet a járvány ideje
alatt szünetel. Sürgős esetben mindenki
hívja a körzeti állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Július 09-15:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Július 16-22:
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Július 23-29:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Július 30-Augusztus 05:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Augusztus 06-Augusztus 12:
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Augusztus 13-Augusztus 19:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

2020 július

Képviselői elérhetőségek
Tamás Viktor: +36/30 326 5394, Szurkos Szilvia: +36/30 305 8143
Balázsi Csilla: 42/520-120 e-mail: csilla@csip.hu
Szabó Zoltán: +36/70 198 0057 e-mail: szabo.zoltan0829@gmail.com
Bakné Répási Ágnes: e-mail: bakne.r.agnes@gmail.hu
Ráduly Zsolt: +36/30 219 8461, Volosinóczki Béla: +36/30 213 2327
Balogh Sándor: +36/70 546 6851,
Szabó Zsolt: +36/20 395 8982 e-mail: zsoltszabo1979@gmail.com
Dr. Kiss Krisztián: +36/30 613 0012 e-mail: drk.ugyved@gmail.com

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Lakatos Rudolf Bence /2020.05.29./
Sáránszki Dorottya
Mészáros Eszter
Ferenczi Sándor
Dankovics Dominik Donát
Ábri Ájlin
Lakatos Sándor Emir
Balogh Mária Ájlin
Sajti Linett Csenge
Ábri Richárd
Orgován Olivér
Hunyadvári Sára
Rostás Ájlin Sanel
Balogh Elif Paula
Vadászi Brájen Krisztofer
Balogh Zselyke
Lakatos Mirella Johanna
Káté Lilien Erika

Akik házasságot kötöttek
Szalánczi Viktória – Sarudi Krisztián
Pásztor Ágnes – Csermák József
Rácz Judit – Kabai Attila László
Kórik Edina – Fazekas Zsolt
Csorba Renáta – Pintér Szabolcs
Oláh Andrea – Szolyka Róbert
Anga Mónika – Sepsi Sándor
Sipos Annamária – Berki Péter
Nagyházi Mária Viola – Szabó Lajos

Akiktől búcsút vettünk:
Kovács Zoltánné sz. Rézmüves Anna
Éva /2020.05.30./
Attila u.
Ujvári István Mihály /2020.05.30./
Redela József u.
Matiz Jánosné sz. Hegedűs Ilona
Ifjúság u.
Kacsó Sándor
Madách u.
Dezső László
Honvéd u.
Póka Ferenc
Hősök u.
Jasku Istvánné sz. Munkácsi Anna
Szoc.otthon
Szabó Lajosné sz. Volosinovszki
Borbála
volt Erdő u.
Szarka Péter
Krúdy Gyula u.
Volosinovszki Géza
Egység u.
Szilcz Sándorné sz. Vezendi Margit
Zsófia
volt Kőrösi Cs. S. u.
Kiss Imre Istvánné sz. Bak Piroska
Juliánna
Kelp Ilona u.
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A hosszú szünet után újra megnyitottuk irodánkat a NOE
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete székhelyén, a
Civil Házban, ahol munkanapokon 7.30-17.00-ig várjuk
a tagcsaládjainkat ügyintézés céljából, illetve szeretettel
fogadjuk azokat a kis- és nagycsaládokat, akik érdeklődnek
egyesületünk, programjaink, rendezvényeink iránt, s
szívesen csatlakoznának hozzánk. (Elérhetőségeink: 4440
Tiszavasvári, Bethlen Gábor út 4. Telefon: 06 20 449 8922,
email: civilhaz.tv@gmail.com) Júniusban több alkalommal
vártuk tagcsaládjainkar ruhabörzével, ahol térítésmentesen
jó állapotú használt ruhákból válogathattak. Csatlakoztunk
a „Szeretet íze” programhoz, így a januárban pályázat útján
elnyert befőzőautomatával készített finomságokból néhány
üveggel jótékony célra ajánlunk majd fel. Nyáron és ősszel
folyamatosan készítjük a finom befőtteket, lekvárokat,
szörpöket a gép segítségével. Egy szép átadó ünnepséget
szervez a Nagycsaládosok Országos Egyesülete az ősz
végén a program keretében, s a felajánlásokat egy nagy,
terített asztalon láthatjuk majd a meghívottak körében, s
adhatjuk át azoknak a családoknak, akik csak boltban,
drágán megvásárolva juthatnak ilyen termékekhez, s

Közlemények

ÚJRA A CSALÁDOKÉRT
ez anyagi okokból csak ritkán adatik meg számukra. Az
„Angyali csomagküldő szolgálat” és a Magyar Nemzeti
Bank jóvoltából 38 családunk kapott élelmiszercsomagot
vagy ajándékutalványt. A Vita Plus Kft felajánlásaként
tagcsaládonként 13 doboz vitamint (kalcium, magnézium,
B- komplex folsavval) tudtunk minden családunknak
átadni.
Nagy örömünkre szolgált, hogy sikeresen
pályáztunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület „Édes
száj” elnevezésű projektjén: a napközis táborunkra
vegyes édességet (kekszek, csokik, aprócukorkák) kapunk
nagy mennyiségben. Bízunk benne, hogy sikeres lesz
ugyanezen szervezet felé benyújtott másik pályázatunk,
s így évente több alkalommal szállíthatunk majd
élelmiszert tagcsaládjaink számára. Az Esély Budapest
Alapítványt jóvoltából 25 gyermekkel veszünk részt július
13-18-ig az „Élmények tábora Tatán” című „ottalvós”
táborban, melyet nagy-nagy izgalommal várunk. Nyári
pályaorientációs program keretében Agrárérdeklődésű 5.
6.-7.-osztályos gyerekeknek szóló táborba jelentkezhettek
tagcsaládjaink gyermekei. A napközis jellegű tábor július
13.-17 között kerül megrendezésre Hajdúböszörményben,

a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnáziumban. Gőzerővel készülünk saját, augusztus
eleji napközis táborunkra is. Rengeteg programmal
várjuk a gyerekeket: vetélkedők, közös játék, kézműves
foglalkozások, könyvtári- és múzeumi interaktív
foglalkozás, napi 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna),
egy strandolós nap és egy nap biciklitúra Tiszalökre (KisTisza Ökocentrum, természetvédelmi játékos feladatok,
piknik, grill-party). Ezen táborok mindegyike ingyenes
a gyerekek számára. Június 22-től július 1-ig zajlott
idei nagycsaládos úszótanfolyamunk 13 kisgyermek
részvételével, akik kezdő- és haladó csoportban
sajátíthatták el oktatónk és iskolai közösségi szolgálatos
asszisztenseink segítségével a megfelelő vízbiztonságot,
az különféle úszásnemek összes fortélyát.
Kedves tiszavasvári nagycsaládosok! Kérünk Benneteket,
hogy figyeljétek folyamatosan a kör emaileket, a zárt
csoportunkban a megjelenő információkat! Kérdések,
bármilyen probléma esetén kereshettek bennünket
személyesen vagy telefonon is.
Lévai Andrea

Lobogott az Összetartozásunk Tüze Tiszavasváriban
A Civil Ház udvarán családias hangulatú programra vártuk
a Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete tagjait június
elején. 1996-ban a Millecentenárium alkalmából a Kárpátaljai
Magyar Cserkészszövetség máglyagyújtási akciót szervezett
a Kárpátok gerincére, a valamikor ezeréves határra. Több tucat
tűz égett egy időben. 2003 augusztusában a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség felújította ezeket a kezdeményezéseket, és
ennek nyomán, Magyarországon, a Kárpát-medencében, az egész
világon fellángoltak a cserkész tábortüzek vagy gyertyácskák,
időzónánként körbejárva a Földet. 2020. június 4-én 20:20-kor

(budapesti idő) sok helyen, szerte a nagyvilágban, ahol magyarok
élnek, meggyújtották az Összetartozásunk Tüzét. Több országban,
településen, közösségben, családban csatlakoztak ehhez az
eseményhez azok az emberek, akik a magyar nemzethez tartozónak
érzik magukat. Mi, tiszavasvári nagycsaládosok is emlékeztünk
zenével, verssel, történelmi gondolatokkal, beszélgetéssel és
végül Szvoren Attila, református lelkészünk imájával.
Lévai Andrea
elnök

MEGEMLÉKEZÉS
Lácz József
1963-2016
„Kicsiny falum ott születtem én,
Nincs ott gyertya, nincs ott lámpafény,
Házunk előtt vén eperfa áll,
Engem anyám mindig haza vár...”
Nótás kedvű volt az Apám...
4 éve, hogy nem dalol már!
Hiányzol: Szerető családod

Utolsó Oldal
Most látható a természetben
(Fehér-szik országos jelentőségű
védett terület)

Ősszikes, amely a jégkorszakot követő szeles időszakban
alakult ki homokos löszben. Vízkészlete az időjárás
függvénye, mert a száraz periódusokban kiszárad, ami
a szikes tavak egyik jellemzője. Ilyenkor „kivirágzik”
a szikes, a felszínre kirakódik a sziksó, amit korábban
összesöpörtek és mosószerként használtak. A XVIII.
században itt is egy „Zóda fabrika” működött. Az élővilág
úgy vészeli át ezt az időszakot, hogy tartós petéket rak,
vagy betokozódik, és amikor megjönnek az esők, napok
alatt újra indul a mikrovilág élete. Szemmel alig látható
élőlények nyüzsögnek a vízben, ami aztán ide csalja az őket
fogyasztó állatokat is. Megjelennek a tőkésrécék, sirályok,
sőt egy-egy elszánt szürkegén és gólya is szerencsét
próbál. Nem ritka, hogy a rétisasok is tiszteletüket teszik
egy kis kacsa, vagy liba pecsenye reményében. A Fehérsziknek az őszi és tavaszi madárvonulás idején van nagy
jelentősége, mert pihető és táplálkozó helyet jelent az úton
levő madarak számára. Jelentőségét mi sem bizonyítja
jobban, mint, hogy a 36-os út mentén egy remek betekintőt
építettek, hogy a természet iránt érdeklődők távcső
segítségével megismerkedhessenek a tó életével.

Kedves Betegeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Járóbeteg
Szakrendelő szakrendelései újra
elérhetőek!
Időpontfoglalás, - egyeztetés
személyesen, illetőleg a 06 42 520-080-as
telefonszámon
(hétfő-csütörtök: 08:00-16:00 óráig,
péntek: 08:00-12:00 óráig) lehetséges.
Köszönjük eddigi együttműködésüket,
türelmüket!
						
		
Dr. Rojkó László

2020 július
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

Tiszavasvári Üzemigazgatóság
4440 Tiszavasvári, Ady Endre út. 8
1 emelet
Telefon: 42/275-425, fax: 42/275-425
E-mail: tiszavasvari@hbvsz.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
NYITVATARTÁSI RENDJE
HÉTFŐ: 0800 - 1530
KEDD: 0800 - 1530
SZERDA: 0800 - 1200
CSÜTÖRTÖK: 0800 - 1200
PÉNTEK: SZÜNETEL
Telefon/Fax: 06-42/275-425
E-mail: tiszavasvari@hbvsz.hu
Vízhálózat és rendszer hibabejelentés:
06-42/372-547
Szennyvízhálózat és rendszer hibabejelentés:
06-30/303-6123

Az idén is…
Bohács Sándor emléktorna
Szeretettel várunk minden sportot kedvelő
érdeklődőt a már hagyománynak számító labdarúgó
tornára, melynek helyszíne a „Lombik pálya”!
A lebonyolítás menetrendje:
Július 25-én 15:00-tól
Ibrány-Sajószöged,
17:00-tól
Tiszavasvári-Rakamaz
Július 26-án 15:00-tól
a két vesztes játszik a 3. 4. helyért
17:00-tól
a két győztes játszik az 1. 2. helyért

STIHL RE 90

magasnyomsású mosó

52.900.-Ft

STIHL FSE 31

elektromos szegélynyíró

20.900.-Ft
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