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Július végén aláírásra kerültek a kivitelezőkkel a
szerződések a Kossuth u. - Ifjúság u. kereszteződésben
kialakítandó 2 db gyalogos átkelőhelyre és járda
építésére. Ez a kivitelezési munka nem csak annyit
jelent, hogy felfestésre kerülnek a zebracsíkok, az csak
az építési folyamat végén lesz. Először is a terepmunkát
kell elvégezni, azt követően kerülnek kialakításra
a járdaszigetek, amelyek aszfalt burkolatot kapnak.
A kerékpárúthoz való csatlakozásnál egy csapadékvíz
elvezető is kiépítésre kerül. Új forgalomszabályozó
eszközök kerülnek kihelyezésre, valamint útburkolati jelek
felfestésére is sor kerül annak érdekében, hogy a zebrán
való közlekedés biztonságosabb legyen. Továbbá két új
közvilágítási oszlop állítása is szükséges, valamint 2db
meglévő lámpatest cseréje is megvalósul a megfelelő
látási viszonyok biztosítása érdekében. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a munkavégzés során ideiglenes
forgalmi rend bevezetése is szükséges, ehhez kérem a
lakosság türelmét. A munkálatok előre láthatóan 2020.
szeptember 30. napjáig befejezésre kerülnek.
TVÖ.

www.tiszavasvari.hu

Ismét tiszavasvári
fiatalokat támogatott az
Önkormányzat

Tiszavasvári Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16
pályázathoz kapcsolódóan felhívást tett közzé a 18 és 35 év
közötti, hiányszakmával és tiszavasvári munkahellyel rendelkező fiatalok helyben maradását támogató lakhatási és
ösztönző támogatás elnyerésére. A szerencsés pályázókkal
július 30-án aláírásra kerültek a támogatási szerződések.
Újabb 2 tiszavasvári fiatal 2 felújított és berendezett lakás
2 éves lakhatási jogát nyerte el, melyért bérleti díjat fizetniük nem kell, csupán a rezsi költség terheli őket, valamint
38 tiszavasváriban dolgozó hiányszakmával rendelkező,
illetve Tiszavasváriból ingázó és lakásvásárló fiatalt támogatunk 6 hónapon keresztül. Gratulálunk a pályázóknak!

50 MILLIÓ FORINT
BÉRKOMPENZÁCIÓ
Önkormányzatunk a települési önkormányzatok
által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő
bérintézkedések
kiadásainak
támogatásáról
szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján
50.111.620.-Ft kiegészítő támogatást kapott a
bérminimum és a pedagógusi bér emelés hatásának
kompenzálására.
TVÖ

GYORSABB, MODERNEBB,
BIZTOSSÁGOSABB!

A Rojkó Med. Kft jóvoltából ismét egy modern
eszközzel bővült városunk egészségügyi ellátása.
Mit mond erről Dr. Ligetfalvi Róbert, radiológus
szakorvos: A digitális röntgen bevezetése jelentős
előrelépés a diagnosztikában. A modern technikai elveknek
megfelelő gép lényegesen jobb képminőséget biztosít,
emellett a felvételek elkészítése, tárolása is egyszerűbb,
továbbá lehetőség van a digitális képek továbbküldésére,
az előző vizsgálatok gyors visszakeresésére vagy
különböző adathordozókra való rögzítésére, amely
merőben megváltoztatja a vizsgálat gyorsaságát, annak
pontosságát. Mindezeken túl   a digitális berendezés a
sugárdózist is optimalizálja, ezáltal kisebb sugárterhelést
jelent a betegnek, valamint környezetbarátabb, hiszen
nincs szükség az elavult filmes technika előhívó és fixáló
vegyszereire.

ÚJABB CSAPÁS A VÉRSZÍVÓKRA…

A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt az eredetileg
tervezett, légi úton történő szúnyoggyérítés egy későbbi
időpontban lett pótolva, amit aztán július 31-én a késő
esti órákban gépjárműről történő ködösítés követett. A
kémiai permetezéssel a szakemberek a kifejlett szúnyogok
gyérítésére ROTRYN 50 cypermetrín hatóanyagú szert
használnak. Az anyag nem káros az emberi szervezetre.

KINEVEZETT VEZETŐ
A ZENEISKOLÁBAN

Karászi Ágnes 2008-tól
szolfézst és zenetörténetet
tanít a Hankó László
Zenei Alapfokú Művészeti
Iskolában. Fáradságot nem
kímélve
utazik
minden
nap több kilométert, hogy
értékes, igényes zeneszerető
és
befogadó
embereket
faraghasson tanítványaiból.
Tanári munkáját mindig
lelkiismeretesen és különös
szeretettel végzi. Kedvessége, barátságos személyisége,
szakmai felkészültsége révén hamar elismerést szerzett
kollégái, tanítványai és azok szülei körében. Pozitív
kisugárzása, derűje és lelkesedése átragad növendékeire,
kollégáira.
A
2019-2020-as
tanévben
megbízott
intézményvezetőként is példásan megállta a helyét,
melynek bizonyítéka, hogy ez év júniusától újabb öt évre
szavaztak számára bizalmat.
Vezetőként, a kezdeti nehézségek ellenére, változatlan
derűvel és segítőkészséggel állt kollégái, a tanítványok és
azok szülei rendelkezésére. Jó tanácsaira, diszkréciójára,
segítségére mindig számíthatott és számíthat bárki. Fő
célja amellett, hogy megőrizze a zeneiskola több évtized
alatt kialakult szellemét és hagyományát, hogy még
nyitottabbá és elismertebbé tegye azt szűkebb és tágabb
környezetében.
Munkájához ezúton is sok sikert és kitartást kívánunk!
HLZ

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol
Mivel most nem olyan sok kérdés
érkezett a lakosság részéről, ezért néhány
várost érintő kérdésről is beszélgetni
fogunk. Mindenekelőtt: ismét előtérbe
kerültek a járvánnyal kapcsolatos
kérdések. Mi a helyzet e-téren
városunkban? – Igen, ez a kérdés ismét
előtérbe került. Láthatjuk, hogy a környező
országokban ismét, vagy még mindig
tombol a járvány. Elindult a második
hullám, emelkedik a megbetegedések
száma. Ezt itt Magyarországon még nem
tapasztalhatjuk, de ettől függetlenül
történetek már intézkedések az ország
vezetése részéről megelőzés céljából.
Nálunk szerencsére már nyitottak a
közösségi terek, újra beindult a közösségi
élet, viszont sajnos a vírus itt van, köztünk
van, ezért vannak bizonyos szabályok,
amiket be kell tartani. Sajnos itt
Tiszavasváriban is tapasztalható, hogy
vannak jó néhányan helyiek, akik ezeket a
járványügyi szabályokat nem veszik
figyelembe. Én azt szeretném kérni
mindenkitől, hogy saját és mások
egészségének védelme érdekében ezt a
minimum előírást tartsák be. A kézmosás,
fertőtlenítés terén én úgy gondolom, hogy
mindenki saját magával szemben igényes
és elővigyázatos, így azzal nincs baj. –
Megbetegedések? – Erről sem, és
megfigyeltekről sincs tudomásunk! Ettől
függetlenül komolyan kell vennünk, mert
nem szabad elfelejtenünk, hogy ötszázan
már meghaltak. – Most lássuk a
kérdéseket: nyáron hamarabb kezdenek a
közmunkások. Jó idő van, legtöbb
szobában nyitva az ablak. Igen ám, de
amerre vonulnak a közmunkások, - a
kultúrájukból adódóan - olyan hangosan
beszélnek egymással, hogy addig tartott az
alvás. Nem lehetne Őket valahogy
figyelmeztetni? Sajnos ezt én is
tapasztalom! Igazán tenni ez ellen csak
akkor lehetne, ha a csoportok mellett ott
lenne egy felügyelő, aki csendre inti őket.
A mindennapi figyelemfelhíváson kívül
úgy gondolom, hogy ez ellen tenni nem
lehet. Mindent meg fogunk tenni, de
nagyon nehéz ezen a magatartásformán
változtatni. – Köszönöm! A következő
sokakat érdeklő téma: Igaz-e, hogy
Császár József helyett közmunkaprogram
vezetőként Ráduly Zsolt alpolgármester
úr apósa lesz? - A közmunkaprogramban
valóban történt személyi változás, de a hír
nem igaz! Meg van az új munkavállaló, aki
jelenleg a próbaidejét tölti, de ez nem

alpolgármester úr apósa! – A következő
kérdés: felháborítónak tartjuk, hogy
képviselőtestületi ülésen nem minden
képviselő úgy viselkedik, mint amit az
esküjében megfogadott. Annak idején
Szőke Zoltánnak, még képviselő korában
testületi üléseken gyakorta voltak
ellenvetései, de mindig voltak javaslatai,
alternatívái is, ami jelentős esetben most
Őt igazol, viszont ezzel jelenleg nem
minden képviselő van így. Kinek és kiért
dolgozik, - ha nem a városért? – Ez egy
összetett kérdés és felvetés. Néhány
gondolat rólam: én 1998-ban, amikor
bekerültem a képviselőtestületbe nagyon
fiatal voltam, ezért sok embernek,
képviselőtársamnak
kikértem
a
véleményét. Azt mondták, hogyha
kritizálsz is, legyen mellette javaslatod is.
Én ezt betartottam. Lehet kekeckedésnek
tűnt, amiért más volt a véleményem, de
mindig volt mellé javaslatom. A stílusom
lehet, hogy nem volt mindig a legszebb,
legjobb, vagy a hangnem, amiben
beszéltem kicsit indulatosabb volt a
kelleténél, de ez a tapasztalatlanságomnak
is volt köszönhető. Az idők folyamán
átértékeltem a dolgokat, és megfogadtam
mások javaslatát, hogy lehet ezt sokkal
szebben, indulat mentesebben is előadni,
mert akkor is meg fogják érteni azok,
akikhez szólni szerettem volna. Úgy
gondolom, hogy az évek folyamán ezen
tudtam változtatni, és az emberek
többségével megtaláltam a hangot. A
mostani képviselőtestületről igazán még
nem szeretnék képet formálni. Tapasztalom
én is, hogy képviselő részéről van olyan
felszólalás, ami nem jogos, nem tartalmaz
alternatívákat, és igazán befogadni sem
tudjuk. Vagyunk annyira bölcsek, ha jó
javaslatot kapunk, akkor azt meg tudjuk
beszélni, el tudunk gondolkodni rajta – de
ehhez
olyan
javaslatok
kellenek!
Egyébként a testület és a képviselők
munkájáról ősszel, az egy év elteltével
szeretnék majd bővebben beszélni, és
akkor akár képviselőnként is értékelhetek!
– Bár kérdésként nem merült fel, de ez a
téma is ott van a városban: Útfelújítás,
útépítés! – Jelenleg meleg aszfaltos és
martaszfaltos
felújítások
történnek
városunkban. A tervező csapat minden
esetben kimegy a helyszínre, és
megvizsgálják, hogy adott útszakaszt
milyen technológiával fogják elkészíteni,
milyen a terhelhetősége. Ennek alapján
vannak olyan útszakaszok, ahol meleg

aszfaltos, és vannak olyan útszakaszok,
ahol martaszfaltos felületet alakítanak ki.
Láthattuk, hogy a Krúdy és a Bocskai
közötti útszakasz például meleg aszfaltos
technológiával készült, mert akkora
terhelésnek van kitéve, és ez strapabíróbb.
Ugyan akkor a Bűdi városrészben pl.: Kiss
Ernő út, oda elég a mart aszfaltos, mert ez
nincs akkora terhelésnek kitéve. Tehát, itt
nem a takarékoskodás, vagy „ez az út csak
ilyet érdemel” elv érvényesül, hanem a
szakértelem. Egyébként a mart aszfaltos
felülettől sem kell megijedni, mert ott is
olyan kötőanyagokat használnak, ami
időtálló, stabil. – Milyen folyamatok
mennek végbe most a városban, amiről
tájékoztatni kellene a lakosságot? Megvolt az első testületi ülés a járvány
után, amelyen elfogadtunk egy pályázat
benyújtásának lehetőségét. Ez egy BM-es
pályázat, amit lehet többek között
útfelújításra, járdaépítésre is fordítani.
Elindult a felmérés, mert szeretnénk a
felújított
Rossmanntól
a
postáig
megcsinálni a járdát, vagy a régi Kabay
iskola előtt, vagy a Rock FM és környékére
is ráférne, mert itt is botladoznak az
emberek! Igen ám, de a pályázat kötelező
eleme, hogy az út, vagy járdaszakasz
önkormányzati tulajdonban legyen, ezek
viszont a Közúthoz tartoznak. Ezt a
lakosság sem tudja, így mindig bennünket
ér a bírálat! Vagyis: mi ezekhez hozzá sem
nyúlhatunk! Gyorsan kivettük ezeket a
szakaszokat a pályázatból, és helyette
tettünk be mást, viszont elkezdtük a
tárgyalásokat a Magyar Közúttal az érintett
szakaszok tulajdonjogának átadásáról.
Vagy visszakapjuk ezeket a járdákat, vagy
jogos igénnyel fogunk fellépni a felújítások
kapcsán! Amiről még beszélni szeretnék,
az a belvízhelyzet. Június végén
Tiszavasvárit is elérte egy kiadós záporzivatar, és jöttek a visszajelzések, hogy itt
is úszik, ott is úszik minden. Tele vannak
az árkok, nem folyik le a sok esővíz! A
Tiva-Szolg. munkatársai megfeszített
erővel dolgoztak, hogy a várost ne öntse el
a víz. Mi nem voltunk benne a TV-ben,
mint megannyi település, bennünket nem
mosott el a víz, nem kellett senkit
kitelepíteni. Ha még emlékeznek, nem is
olyan régen a TV-ben is bemutattuk az
elhanyagolt
belvízelvezető
csatornarendszert. Nem akarok visszafelé
mutogatni, de egy nyolc-tízéves elmaradt
munkát kell most bepótolnunk. Ettől függ
a városban a belvízelvezetés. A jelentős

SZÁLLÁSADÓK FIGYELEM!
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szennyeződéstől
lassan
folynak
a
munkálatok, de elkezdtük, és be fogjuk
fejezni. Ezt most nem azért mondtam el,
hogy másokat besározzak, de a
városlakóknak tudniuk kell, hogy nem
Szőke Zoltánon múlik, ha Tiszavasvárit
elárasztja a belvíz. És ne csak a bánatról,
hanem az örömökről is beszéljek: itt van az
asztalomon egy 200 millió forintos
belvízelvezető rendszer felújítási terve,
amit továbbítottunk a Magyar Kormány
felé, és bízunk abban, hogy támogatást
fogunk rá kapni, és meg fogjuk oldani a
belvízelvezető rendszer nyolc-tízéves
lemaradását! – Van-e még valami? – Igen,
a végére tartogattam az örömhírt. Ha már
esőről, csapadékról beszéltünk, akkor
feltétlenül meg kell említeni a Városi
Sportcsarnokot. Nagyon sokan járnak oda,
nagyon sokan használják, és nagyon sokan
találkoztak azzal a problémával, hogy
bizony esős időben több helyen is beázik.
Néhány évvel ezelőtt felújításra került a
küzdőtér parkettája, amit gyönyörűen
rendbetettek, viszont csapadékos időben
ázik!
Nem
beszélve
az
épület
tartószerkezetét, ami szintén fa. Ha vízéri,
hosszútávon korhadni kezd, és ennek
veszélyeiről már ne is beszéljünk.
Küzdöttünk nagyon sokat, végül odáig
jutottunk, hogy találtunk egy pályázati
lehetőséget Nácsa Balázs segítségével. A
beadási határidő utolsó napján fogadta el a
képviselőtestület, hogy pályázzunk a
Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt
programra. A teljes tetőfelújítását terveztük
be, az elektromos hálózat bővítését,
valamint ha jól emlékszem, nyílászárók
cseréjét. Lényegében itt a tető a
kulcskérdés. Eltelt néhány hónap, és
semmi jó hírt nem kaptunk. Szokás szerint
elkezdtünk
lobbizni.
Megkerestem
képviselő urat, majd a sportért felelős
államtitkár asszonyt, hogy segítséget
kérjek Tőlük. Kisidő múlva jött az értesítés
a MKSZ-től, hogy a pályázatunkat
befogadták,
és
támogatást
nyert.
Tudomásom szerint kint voltak néhány
hete. Felmérték a helyzetet, és az általunk
beadott igények alapján került a pályázat
elfogadásra. Bízom benne, hogy a
munkálatok hamarosan elkezdődnek, és
gond nélkül ismét használható lesz a
sportcsarnok! Továbbra is él a szlogen:
Még mindig nyerő szériában van
Tiszavasvári! – Köszönöm a beszélgetést!
Fülöp Attila

Kötelező az NTAK-ban regisztrálni!

Felhívjuk a már működő és új szálláshelyek szálláshely-szolgáltatóinak figyelmét, hogy a 2019. évben a Nemzeti és Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) által bevezetésre
került változások betartása jogszabályon alapuló kötelezettsége minden szálláshely-szolgáltatónak. Ezen kötelezettséget a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet írja elő. Felhívom azon új vagy már nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatók figyelmét, akik a
jogszabályban foglalt kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget, (pl. szálláshely regisztrálása, szálláshelykezelő szoftver beszerzése) mihamarabb pótolják a hiányosságo(ka)t. Kötelezettségük elmulasztása
esetén Tiszavasvári Város Jegyzője jogszabály szerinti szankciót alkalmazva felszólíthatja a szálláshelyszolgáltatókat kötelezettségük teljesítésére. Bővebb tájékoztatást a témával kapcsolatosan a Tiszavasvári
Polgármesteri
Hivatal
igazgatási
ügyintézőjétől,
Horváth
Tímeától
kaphatnak a következő elérhetőségeken:
• személyesen
a
Tiszavasvári
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
101-es
irodában
ügyfélfogadási
munkanapokon, illetve
• telefonon a 06-42/520-500 /149-es
melléken.
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati hírek
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2020-ban az év köztisztviselője:

Bemutatkozik az Év Közalkalmazottja:

Petruskáné dr. Legeza Tímea 2001.
március 26-án kezdte el munkáját a
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban, az
akkori Igazgatási és Családvédelmi Osztály
igazgatási ügyintézőjeként. 2010. november
01-től az Önkormányzati és Jogi Osztályon
vagyongazdálkodási
csoportvezetői
megbízást kapott. 2014. május 01-től ismét az
Igazgatási és Szociálpolitikai Osztályt, majd
2016 nyarától 2018-ig az Önkormányzati és
Jogi Osztály vezetője lett. 2018. november
26-án aljegyzői megbízást kapott, és a mai
napig így segíti a Hivatalban folyó munkát.
– Mennyire ért váratlanul ez az elismerés?
- Nagy fegyelemmel és titoktartással
folytak az előkészületek. Nem tudtam a
jelölésemről, így teljes meglepetésként
ért. Nagy megtiszteltetésnek gondolom,
az ember sokszor nem is tudja, hogy egy
ilyen elismerés milyen örömet okoz. Lehet
ez azért is, mert a köz szolgálata sok olyan
feladatot is magában rejt, ami az emberek
számra nem, vagy nem feltétlenül pozitív. A személyünket sok mindennel azonosítják,
illetve elzártan végezzük a munkánkat. Ami látható az csak egy kis szelet, főleg az egyedi
ügyekben a közvetlen kontakt, engem viszont inkább a testületi előterjesztések kapcsán
láthatnak. - Hogyan látod a szereped az önkormányzat gépezetében? - Hiszem, hogy
a jó szándék, az akarat sok mindenre képes. A szervezetünk is úgy működik, mint egy kis
család. Érezzük, tudjuk, hogy mi a fontos, mire költhetünk, mire nem, mit kell tennünk
azért, hogy előbbre jussunk, milyen feladatink vannak még. Ehhez erős összehangoltság
szükséges. Bár közhely, hogy a köztisztviselői lét egy hivatás, nem egy szakma, de ez
elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki szeretettel csinálja. Olyan közösségben működünk,
ami egymást támogatja. Borzasztóan tudunk örülni, ha megnyerünk egy pályázatot, ha
fel tudunk újítani egy épületet, de egészen kis dolgoknak is. Mert tudjuk, hogy bíznak
bennünk, hogy a megvalósítás lehetőségét a kezünkbe adták. És abban reménykedünk,
hogy az emberek többsége tudja, hogy ezt a legjobb akarattal és képességünk legjavára
törekedve tesszük meg. Annyi szempontot és annyi jogszabályt ismerve kell megoldásokat
találnunk, hogy nem csodálkozom azon, hogy kívülről nem egyszer érthetetlenül bonyolult
vagy hosszadalmas egy-egy ügymenet, pályázati megvalósítás. Ahogyan vélekednek
Róla kollégái: „Hivatástudata, lelkiismeretessége egyedülálló. Keresi és meg is találja
a kitűzött cél felé vezető utat, a feladat finomságait élvezi, a nehézségekben is a kiutat
látja. Hiteles, önazonos hozzáállásával képes elfogadtatni vagy akár megszerettetni
a közigazgatást olyanokkal is, akik kevésbé nyitottak a „bürokrácia útvesztőjére”.
Megnyugtató, békét árasztó személyiségével a hivatal egyik mozgatórugója, kiemelkedő
alkotó személyisége, aki mindemellett szerény és alázattal telt.” Gratulálunk, és további
sikerekben gazdag eredményes működést kívánunk!
(A díj a képviselőtestület döntése értelmében kétévente kerül odaítélésre!)

2013-tól dolgozom a Kornisné Liptay Elza
Szociális és Gyermekjóléti Központban,
illetve jogelőd intézményében, mint vezető
ápoló. Előzetesen a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház jogelődjénél, a gazdasági
társaságként működő Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egészségügyi Szervezési és
Szolgáltató Holding Zrt-nél dolgoztam, mint
humánpolitikai főosztályvezető. A kórházban
fokozatosan lépdeltem a ranglétrán, hisz az
ott töltött közel 20 éves munkaviszonyom
alatt dolgoztam, mint ápoló, asszisztens,
járóbeteg
szakellátás
vezetője,
szakoktató, illetve humánpolitikai vezető.
Képzettségeimet több területen szereztem
az alábbiak szerint: Debreceni Egyetemen
diplomás ápolói, Pécsi Tudományegyetemen
humánszervezői,
Nyugat-magyarországi
Egyetemen egészségügyi közgazdász, illetve
jelenleg is képzem magam a Debreceni
Egyetem egészségügyi szakán. Új és izgalmas kihívás volt számomra, mikor megkezdtem
munkám Tiszavasváriban, a szociális intézményben. Érkezésemkor, úgy éreztem, hogy
néhány évvel visszarepültem az időben, a rohamtempóban fejlődő kórházi közeg után
tartottam az előttem álló feladatok és kihívások mennyiségének a jelentős csökkenésétől,
de lelkesedésem nem apadt. Alapvető számomra a munkatársaim motiválása és
támogatása, hogy minél magasabb szintű szakmai környezetet létrehozva, beteg-,
illetve kliensközpontú feladatellátással, folyamatos fejlődéssel, innovációval fejlesszük
intézményünket és kollégáinkat. Munkatársaim szakmai tudásának és lelkiismeretes
munkájának köszönhetően a 7 évvel ezelőtti állapothoz képest jelentős fejlődésen ment
keresztül intézményünk, mind humánerőforrás, mind szakmai, mind tárgyi feltételek
tekintetében, melyből a teljesség igénye nélkül kívánok bemutatni néhányat:
- 7 évvel ezelőtt 60 %-os volt a munkatársakra vonatkozó szakképzettségi ráta, mely ma
már 100%-os, hiszen minden munkatársunk megszerezte a munkaköréhez szükséges
végzettséget, képzettséget. Intézményünk maximálisan támogatja, segíti a tanulni vágyókat.
- A munkatársak közalkalmazotti besorolását átvilágítottuk, ajogszabályi előírásnak megfelelően módosítottuk.
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kamarai nyilvántartásba vették intézményünket, ezáltal oktató és gyakorló képzőhelyként működünk.
- A jogszabályi előírásoknak megfelelő személyi feltételeket biztosítottuk, a tárgyi feltételeket pályázatok útján beszereztük.
- Közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok részére biztosítunk munkaterületet.
- A rendszer átláthatósága és minőségi feladatellátása céljából- továbbá a jogszabály szerinti működés megvalósítása céljából-szabályzatokat, protokollokat készítettünk, jogszabálynak megfelelő munkarendet alakítottunk ki.
- A munkatársak részére minősítési rendszert készítettünk.
- Továbbképzéseket szerveztünk, működési engedélyhez szükséges regisztrációs kártyákat engedélyeztettük.
- Nagy mérföldkő volt a 60/2003. ESzCsM rendelet szerinti szakápolási engedély megszerzése, melyhez a szakmai és tárgyi feltételek magas elvárásának tudtunk megfelelni.
Mindezen tevékenységek nem mutatják teljes spektrumát feladatellátásunknak, fejlődésünknek, mely ettől jóval kiterjedtebb, de fontos mutató az, hogy a koronavíros veszélye során elrendelt szigorú ellenőrzéseknek, minimális strukturális hiányosságtól eltekintve maximálisan megfeleltünk.
Törekszem a szociális szemlélet megtartásával, az egyre magasabb ápolási szint kialakítására. Mottóm: „Csak jó szakemberekkel lehet magas szakmai munkát végezni!”- így
ezt szem előtt tartva, mindig fontosnak tartom a naprakész tudás megteremtését, így folyamatosan azon dolgozom, hogy minél jobban támogassam munkatársaimat a szakmai
továbbfejlődésükben. Azon túl, hogy a munka érték számomra, szeretek dolgozni. Szeretek bizonyítani akár Önmagamnak, akár másoknak. Szeretek segíteni az embereknek,
munkatársaknak, lakóknak, hozzátartozóknak. Szeretek megoldásokon töprengeni, kreatív ötletekkel előállni, és szeretek ez által fejlődni. Szeretek sikereket elérni, létrehozni
új dolgokat, vagy részt venni valami megvalósításában/létesítésében. Csapatban szeretek
dolgozni. Felemelő érzés, hogy mások számítanak a tudásomra és tapasztalatomra, várják
észrevételeimet. Nagyszerű érzés, hogy egy terv, egy elképzelés úgy formálódik, ahogy
mi a csapattal alakítjuk. Benne vagyunk, a részesei vagyunk. Felelősséget vállalunk a
döntéseinkért, melyektől tovább alakulunk. Ezáltal fejlődik intézményünk, fejlődnek
lakóink, fejlődünk mi is. Hiszem, hogy hasznos feladatokat látunk el. Köszönöm
szépen a fenntartónak, Tiszavasvári Város Önkormányzatának a megtisztelő „Az Év
közalkalmazottja” kitüntetést, melyet igaz, hogy én vehettem át, én vehettem kézbe, de
a kitüntető dicsérethez a munkatársakkal tapostuk ki az utat, így a dicséret nem csak az
enyém, hanem az általam nagyra becsült kollégáimé is!

PETRUSKÁNÉ DR. LEGEZA TÍMEA

Pályázati felhívás:

LAKHATÁSI TÁMOGATÁSOK
IGÉNYLÉSÉHEZ

Tiszavasvári Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16 pályázathoz kapcsolódóan
újabb felhívást tesz közzé a fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer
elnyerésére. A pályázat keretén belül Az Önkormányzat tulajdonában lévő 7 db ingatlan
felújítása, átalakítása, részleges berendezése megtörtént. A 7 lakásból 6 db már kiadásra
került, jelen felhívás keretében a fennmaradó 1 lakásra lehet pályázni. E támogatási
formával a 18-35 év közötti fiatalok lakhatásához van lehetőség segítséget nyújtani, ugyanis
a nyertes pályázó egy felújított és részben berendezett lakás használati jogát kaphatja
meg maximum 2 éves határozott időtartamra, azzal hogy bérleti díjat fizetnie nem kell,
csupán a rezsiköltség és egyéb költségek (pl.: közös költség) megfizetésére köteles. Jelen
pályázati felhívás a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendeletén
valamint Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete 12/2019 (IV.1.) számú a
lakások és a nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásról szóló önkormányzati rendeletén alapul. Jelen Felhívás
keretében támogatásban részesülhet az a pályázó, aki az alábbi feltételeknek együttesen
megfelel:
•
a pályázat benyújtásakor a 18. életévét már betöltötte, de 35. életévnél nem
idősebb természetes személy
•
nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával Tiszavasváriban
•
a rendelet 1.§ 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik
•
munkaviszonnyal rendelkezik Tiszavasváriban
•
vállalja a lakás közüzemi díjainak és közös költségének megfizetését

A részletes pályázati felhívás letölthető
az Önkormányzat oldaláról

DÓKA TÜNDE

Fontosabb testületi döntések
Az Esély és Otthon – Mindkettő
lehetséges című EFOP-1.2.11-16-201700009 kódszámú pályázatból nyújtható
lakhatási támogatás igénylésének
felhívása
A Képviselő-testület 2020 február 28-ai
ülésén - az ,,Esély és Otthon – Mindkettő
lehetséges!” című pályázati felhívás
megvalósítása keretében – elfogadta a fiatalok
ösztönző támogatásáról és lakhatásáról szóló
5/2020.(II.28.) számú önkormányzati
rendeletet mellyel Tiszavasvári Város
Önkormányzata a fiatalok helyben
maradását szeretné támogatni. A rendelet
szerint a támogatások pályázat útján
nyerhetőek el, ezért az önkormányzat
elkészítette a lakhatási támogatások
igényléséhez
szükséges
pályázati
felhívást. A pályázat az ösztönző támogatási
formák közül lakhatási támogatásra
már 3 alkalommal került kiírásra. A 3
pályázati eljárás során összesen 6 lakás
ingyenes használati jogát tudtuk átadni 2 év
határozott időtartamra a sikeresen pályázó
tiszavasvári hiányszakmával rendelkező
(18-35 év közötti) fiataloknak, így a még
üresen álló 1 lakásra volt szükségeses a
pályázati felhívást újra közzétenni és a
pályázati eljárást megismételni. A pályázatok
benyújtási határideje 2020. augusztus 31.
A pályázatok elbírálásának határideje a
pályázat kiírásától számított legkésőbb 60
nap, majd az Önkormányzat az elbírálást
követően 15 napon belül szerződést köt a
nyertes pályázóval. A lakhatási támogatásra
vonatkozó pályázati felhívásokat az
önkormányzat kétévente legalább egy
alkalommal, de a pályázók létszámától
függően szükség szerinti számban hirdeti
meg legfeljebb a pályázati keretösszeg
erejéig, az önkormányzat honlapján.
„Green house” büfével kapcsolatos
peren kívüli megállapodás elutasítása
2020
májusában
peren
kívüli
megállapodásra vonatkozó megkeresés
érkezett az önkormányzathoz a „Green
house” büfé ügyében. A megkeresésében

kérelmező kéri, hogy Tiszavasvári Város
Önkormányzata járuljon hozzá a „Green
house” nevű felépítmény alatti földterület
egy részére földhasználati jog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéséhez
kérelmező javára. A „Green house” büfé
ügyével már 2018-ban is foglalkozott a
képviselő-testület és a hasonló tartalmú
kérelmet
jogszabályi
hivatkozással
elutasította. A jelenlegi kérelemmel
kapcsolatban
az
önkormányzat
fenntartotta korábbi álláspontját, és
döntött arról, hogy nem kíván peren kívüli
megállapodást kötni arra vonatkozóan,
hogy a Green House megnevezésű
felépítmény alatti földterület egy részére
földhasználati jog kerüljön bejegyzésre
az
ingatlan-nyilvántartásba
kérelmező
javára. Felszólította továbbá kérelmezőt
a tulajdonában álló „Green House” büfé
megnevezésű felépítmény elbontására, a
terület eredeti állapotának saját költségen
történő helyreállítására. Az eredeti állapot
helyreállításának
határidejét
2020.
augusztus 31. napjában határozza meg.
A Green house büfé elhelyezését biztosító
közterület megnevezésű Hétvezér utca
telekmegosztása, valamint elidegenítése
a
vonatkozó
hatályos
jogszabályi
rendelkezések alapján nem lehetséges,
ezáltal a büfé alatti terület önálló helyrajzi
számmal és házszámmal történő ellátása
nem valósulhat meg. Az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló
rendelet
a
forgalomképtelen törzsvagyoni körbe
sorolja az ingatlant. A kivett közterület
megnevezésű ingatlan a közhiteles ingatlannyilvántartás adatai szerint Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
kizárólagos
tulajdonát képezi. Az ingatlan nyilvántartás
adatai szerint magánszemély használati
jogára vonatkozóan bejegyzés nem
található. Az ingatlanon lévő „Green house”
lángossütő bódé felülépítmény az ingatlan
nyilvántartásba önálló ingatlanként nincs
feltüntetve, illetve semmilyen módon nem
szerepel az ingatlan nyilvántartásban.

Kérelmező nincs közterület használati
engedélye megjelölt ingatlanra. Hatályos
rendelet értelmében a korábban ott folytatott
tevékenységre
közterület
használati
engedély a megjelölt útszakaszon nem
adható ki.
Beszámoló a Tiszavasvári
Polgármesteri Hivatal 2019. évben
végzett tevékenységéről
Az önkormányzati törvényben foglaltak
értelmében a jegyző évente beszámol a
polgármesteri hivatal működéséről a
képviselő-testületnek. A jogszabályban
foglaltaknak
megfelelően
a
jegyző
elkészítette a Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolót. A beszámoló terjedelmes,
részletesen beszámol az egyes osztályok
tevékenységéről,
feladatellátásáról,
futó beruházásokról szerepeltetve az
ügyszámokat is. Szemezgetve a tartalomból
a tavalyi évben 10 rendes testületi, 1 alakuló
ülés és 11 rendkívüli ülés megtartására
került sor. Egész évben így 455 határozatot
hozott és 42 db rendeletet alkotott a testület,
továbbá 1 alkalommal közmeghallgatásra
is sor került. A Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság 9 rendes, valamint 4 rendkívüli
ülést tartott, de 1 ülés határozatképtelen volt,
így ennél a bizottságnál 13 jegyzőkönyvet
kellett elkészíteni. A Szociális és Humán
Bizottság 11 alkalommal került összehívásra,
ebből 10 alkalommal rendes és 1 rendkívüli
ülést tartott. A beszámolóban olvasható,
hogy évek óta problémát okoz, hogy új
feladatokkal bővül a tevékenységi kör
azonos létszám mellett. Az elmúlt években
jelentős a változás a hivatal állományát
tekintve. A pénzügyi osztályvezetői
statust új személy tölti be, csakúgy, mint a
pályázatírói munkaköröket, de pénzügyi,
szociális igazgatási, igazgatási területen
is több főt érintő személyi változás
történt. Mindemellett nagy szükség van
tapasztalt,
gyakorlattal
rendelkező,
hatósági eljárásban jártas kollegákra,
hiszen egyre több pályázati végrehajtási

2020 augusztus
feladata van a hivatalnak. Összességében
elmondható, hogy nehéz a létszámot
pótolni, hiszen a köztisztviselőkre előírt
képesítési követelmények jogszabály által
meghatározottak, így nem mindegy milyen
munkakörre, milyen végzettségű személyt
alkalmazunk. Általánosságban elmondható,
hogy a közigazgatásban dolgozni nem
életcél a frissen végzett fiatalok számára,
melynek elsődleges oka a szintén törvény
által meghatározott bértábla. A hivatalban
évek óta dolgozó köztisztviselők besorolásuk
alapján csupán a garantált bérminimumra
jogosultak. A 2019-es évben két alkalommal
került sor választás lebonyolítására: tavasszal
az európai parlamenti képviselők választása,
míg ősszel polgármester és önkormányzati
képviselők választása zajlott. Mindkét
alkalommal a szavazatszámláló bizottságok,
illetve
azok
jegyzőkönyvvezetőinek
felkészítésére különös figyelmet fordítottak.
A köztisztviselői állomány változása (pl.:
nyugdíjazás) miatt az új jegyzőkönyvvezetők
képzése elengedhetetlen. Sokan nem tudják,
de a Helyi Választási Iroda feladatai már
a választás kitűzése előtt jelentkeznek
(pl. körzetesítetlen címek körzetesítése,
a TVI által kért adatszolgáltatások
teljesítése), a kitűzést követően pedig szinte
mindennapossá válnak.
A képviselőtestületi ülések tekintetében látható, hogy
a kötelezően összehívandó évi hat rendes
ülés helyett jóval több összehívására kerül
sor, ami szintén nagy leterheltséget jelent.
Általában mondható, hogy minden határidő
haladéktalan, vagy nagyon rövid, így a
rendes testületi üléseken kívül sokszor
kell rendkívüli ülést kezdeményezni. A
beszámolóból is látszik, hogy vannak olyan
önkormányzati ügyek és témák, amelyben
több osztály, több munkatárs összehangolt
munkájára van szükség az eredményesség
érdekében. Természetesen a témákhoz
kapcsolódóan az adott intézmény/ek,
társhatóságok, vállalkozók aktív munkájára
is szükség van, melyet ezúton is megköszönt
a hivatal.
TVÖ

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, FELVETETT PROBLÉMÁK (címszavakban)
Először is: nagy köszönet illeti Szabó
Zsolt képviselő urat, aki 2 db hulladékgyűjtő
edényt készített. Egy darab kihelyezésével
hozzájárulta gyári lakótelep ilyen jellegű
gondjainak megoldásához, valamint egyet
átadott a Tiva-Szolg. részére közösségi
felhasználás címén!
Kérés: a jövőben ne a közösségi média
legyen a színtere a különféle problémák
felvetésének. A tavalyi év végén létrehoztuk
az interneten a város problématérképét,
ahova ezeket a meglátásokat, felvetéseket
lehet jelezni. Az ide érkező jelzések alapján
is tudomást szerzünk a megoldásra váró
problémákról, ezáltal közelebb kerülünk a
megoldás lehetőségéhez!
Esővíz elvezetés: A magánportákról,
háztetőkről történő csapadékvíz elvezetése
közterületekre, utakra, csapadékelvezető
árkokba nem szabályos! A szabálytalanságon
kívül pedig túlterhelik belvíz, illetve
csapadékelvezető
rendszereinket.
Ez
figyelmeztetést, adott esetben büntetést
vonhat maga után. Csak úgy, mint az
esővíz bekötése a szennyvízelvezető
rendszerbe! Megkérem a lakosságot, hogy
a figyelmeztetések, felszólítások, esetleges
bírságok elkerülése érdekében szüntessék
meg
a
magánterületükön
keletkező
csapadékvíz szabálytalan, közterületre való
kivezetését.
Kóbor ebek: Folyamatban van a
gyepmesteri telep létrehozása - erről
többször esett már volt szó – ennek
jövőbeni működtetésében a szomszédos

települések is partnerek lehetnek! A tervek
készen vannak, a terület is ki van jelölve,
viszont az építéshez nagyon sok pénz, több tízmillió forint szükséges, valamint
számtalan előírásnak kell megfelelni a
létrehozásához. Jelenleg a távolból érkező
szerződéses eb befogónk nem tud itt teremni
az első kóbor eb láttán, így lehetősége
szerint tud érkezni és kóbor ebeket befogni..
Természetesen kutyatámadás esetén azonnali
intézkedést kell foganatosítani, amit minden
tudomásunkra jutott esetben meg is teszünk.
Városi szökőkút: nem gondolom, hogy
a különféle posztoknál vezetőhírként
kellene szerepelnie úgy, hogy közben a
közmunkásokat negatív szereplőként állítják
be. Javaslom a facebook posztolóknak, hogy
menjenek ki a csatornatisztításhoz, a fóliába,
az ifjúsági táborba, és még sorolhatnám,
hogy hány más helyszínre, - ami nincs szem
előtt, ahol értékteremtő és fontos munka
zajlik. Valóban sajnálatos dolog, hogy a
városi szökőkútban megáll a csapadékvíz,
de azért, és az még sajnálatosabb, hogy
vannak, akik szeméttárolónak használják,
holott mellette ott vannak a hulladékgyűjtő
edények!
Ezekről
a
szemetelőkről
kellene inkább posztolgatni! Egyébként
gondolkodtunk azon, hogy mi legyen a
szökőkút sorsa. Abból a területből kellő
összefogással egy igazán közösségi teret lehet
kialakítani. Ennek a térnek, szökőkútnak a
modernizálásáról, átalakításáról elkezdődtek
már az egyeztetések!
Gyári lakótelep kérdése: közbiztonság

tekintetében a lakótelep és környéke már
koránt sincs olyan helyzetben, mint a gyár
fénykorában. Az örömlányok teljesen
magukénak vélik érezni ezt a városrészt.
Nem a polgármesteri hivatal, és nem a
közterület felügyelő dolga, hogy ezeket
a hölgyeket szemmel kísérje. Mi eddig is
jeleztük, és napjainkban is jelezzük ezt a
gondot a rendőrségünk felé. Annál is inkább
jelezzük a szabálytalanságot, mert 2010-ben
az akkori városvezetés kijelölt egy türelmi
zónát ezen hölgyek, és ezen „ipar” részére.
A lakótelepen élők észrevételeit jeleztem a
rendőrség felé, hogy ez a helyzet azonnali
intézkedést kíván. Aztán itt a játszótér,
és környékén kialakult helyzet. Olyan
személyek jelentek meg, akik zavarják a
köznyugalmat, törnek, zúznak, ellenségesen
viselkednek, és nem lehet velük zöldágra
vergődni. Most eljutottunk oda, hogy egy
komoly lakossági felháborodás jelent
meg, amivel egyetértek. Mi megpróbálunk
mindent megtenni, de mint mondtam,
ez rendőrségi beavatkozást, intézkedést
igényel. Többszöri megkeresés, egyeztetés
volt a hatóság felé – sajnos kevés sikerrel!
A tiszavasvári polgárőrség, a közterület
felügyelő lehetőségükhöz mérten intézkedik,
de az Ő hatáskörük is véges! Tegnap (2020.
július 29) ismét egyeztettem a rendőrsséggel,
és este már azt az információt kaptam,
hogy többször történt arra járőrözés, és ma
már a készenléti rendőrök is megjelentek a
városban. Én azt kérem mind a képviselőktől,
mind a lakosságtól, hogy bátran vegyék

fel a telefont, és azonnal telefonáljanak
a Rendőrségre (- 112 -), ha rendbontást
tapasztalnak. A rendőrség elmondása alapján
bátran lehet akár felvételeket is készíteni,
csak arra vigyázni kell, hogy ne kerüljön ki
semmilyen közösségi oldalra, mert az már
személyiségi jogokat sérthet. Ez a felvétel
bizonyítékként is felhasználható.
Gondozatlan telkek: már jeleztem több
alkalommal, hogy szeretnénk felvenni még
egy közterület-felügyelőt, - aki az újság
megjelenésekor talán már munkába is áll –
így a felénk történő jelzéseket kivizsgálja,
és ha kell, intézkedik az elhanyagolt, gazos
magánterületek rendbetétele érdekében.
Szemétszállítási problémák: sajnos a
jogszabályok, előírások kicsit lassítják az
intézkedés folyamatát. Kértem időpontot, és
szeretnék egy találkozót, egy megbeszélést a
hulladékszállító és gazdálkodó szolgáltatóval
(THG), ahol ezeket a kérdéseket
megvitatnánk és megoldást találnánk rájuk.
Ide tartozik még a város két szélére kirakott
konténerek sorsa is, aminek a szállítását az
önkormányzatnak kell megoldani. Bízom
abban, hogy a hulladékszállítás körüli gondok
és fentebb leírt felvetések mihamarabb
rendeződnek a köznyugalom és a közrend
érdekében. Sajnos a jogszabályoknak való
megfelelés sok esetben lassítja, késlelteti a
gyors megoldás lehetősségét. Ez azonban
nem tántorít el bennünket a feladat
megoldásától, csupán kicsit több időt és
türelmet kíván tőlünk és Önöktől is.
Szőke Zoltán polgármester

Közéleti hírek
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…EZEKET IS ÖNÖK KÉRDEZTÉK…

Azt hiszem ebben a pozícióban
teljesen természetes, hogy megy a
polgármester az utcán, és érdeklődő
városlakók megállítják. Melyek a
leggyakoribb kérdések, amelyekkel
találkozol? - A legfontosabb kérdések
között szerepel az utak állapota, valamint a
munkahelyteremtés. Fontos hangsúlyozni,
hogy útjaink fejlesztése azt gondolom a
lakosság által is láthatóan folyamatos.
Azt a munkát, amit megkezdtünk 2019ben, nem szeretnénk elengedni. 2020ban BM-es pályázat keretében fog
megújulni a Kálvin út, kapcsolódva a
térfejlesztéshez és a Bajcsy-Zsilinszki úti
járda is felújításra kerül. Ezen kívül nem
engedjük el ezt a vonalat, készül az egyedi
igény a felméréseink alapján szükséges
további útfejlesztésekhez. Kicsit más,
de mégis infrastruktúra, ami viszont a
sporthoz kapcsolódik, hogy a csónakázó
tó környékén rekortán pályát szeretnénk
építeni. Az ezzel kapcsolatos tervek,
műszaki dokumentáció elkészült és a
HACS (Helyi Akció Csoport) jóvoltából
úgy néz ki meg is fog valósulni. A D
típusú sportpark mellett új fejlesztésként
kiépítésre kerül a játszótér is és a vízvételi
lehetőséget is megoldottuk. Ez a játszótér
reményeink szerint a későbbiekben
fejleszthető. Fontos azonban, hogy a
megvalósítás helyszíne adott volt a
csónakázó tó medreinek védőtávolsága
miatt a fejlesztés lehetősége korlátozott,
szeretnénk
azonban
új
játszótéri
elemet majd. A gyermekek biztonsága
fő szempont, gondolkoztunk akár a
találkozások terénél akár a csónakázó tó
játszóterénél a körbekerítésen, ez azonban
olyan további költség, ami most nem
fért bele. Maga a játszótér több elemét
tekintve önerőből valósul meg. Átvételre
került továbbá a gyári lakótelep játszótere
is, melynek felújítása szintén időszerű
és szintén önerőből valósítható meg.
Ezeknek a játszótereknek a karbantartása,
felülvizsgálata sem kis költség. Látjuk
ezt abból is, hogy általában a civil
fenntartású létesítmények is hosszú távon
már önkormányzati fenntartásba kerülnek,
hiszen bár sokan megkérdőjelezik az
önkormányzat tevékenységét, ilyenkor
látható, hogy mennyi és ilyen mértékű
feladatátvállalásokat csinálunk, ezzel is
a lakosságot szolgálva. Sok kicsi sokra
megy, és az esetek többségében, amikor
elmondják a lakosok, hogy mit látnának
még szívesen, azt tudom mondani, hogy
mindazt mi is szeretnénk, csak behatárolt
keretek között mozgunk. Mindenhová oda
kell érni. Sajnos nagy az elmaradás. - És mi
a helyzet a munkahelyteremtéssel? - Több
szálon indultunk el és a céljainkat nem

engedjük el. Örömteli hír, hogy a kormány
bejelentette a kiemelt együttműködést
a Lidl üzletlánccal, így mi is azonnal
felvettük a fonalat. Eljuttattuk a megfelelő
helyekre a kérésünket, hiszen városunkban
meg van a kapcsolat és az együttműködés
az üzletlánccal. Azt az elmúlt évben első
körben sikerült elérni - ahogy a lakosok
is láthatják -, hogy a telek már nem eladó
és az ügyvezetés hajlandóságot mutat a
fejlesztésre. Több egyeztetést folytattunk
hatóságokkal és a továbbiakban is
dolgozunk azon, hogy ez az álom is
megvalósuljon. Ezen kívül a közeljövőben
kiírásra kerül az ipari park pályázat
közbeszerzése, ami után kezdődhet a
kivitelezés. A park bérbeadása kapcsán
is várunk kedvező lehetőségeket. Célunk
továbbá a turisztika kiemelt fejlesztése,
ez ügyben is tettünk már lépéseket,
kidolgoztunk
egy
javaslatcsomagot.
Ezekről részletesen a végrehajtási
szakaszban érdemes beszélni. - Illegális
szemétlehelyezés. Sokunkat zavarja a
kérdés. Mit tud tenni az önkormányzat?
- Először is hangsúlyoznám, hogy vannak
olyan esetek is, amikor tájékozatlanságból
olyanok is szemetelnek, akik meg vannak
győződve, hogy szabályos tevékenységet
folytatnak. Most is szeretném felhívni
a figyelmet, hogy a sitt, vagy akár az
ingatlanunkon kitermelt föld, törmelék is
szemét és csak azonos helyrajzi számon,
azaz a telkünkön belül mozgatható,
anélkül, hogy környezetvédelmi bírsággal
találnánk szemben magunkat. Saját magam
tapasztaltam, hogy van, aki úgy gondolja,
hogy a saját területén keletkezett törmelék
jó megoldás az utcában található gödrök
betemetésére, vagy egy árok elfedésére.
Ezen kívül nagyon nagy gond a közterületi
konténerek
mellett
gyűlő
szemét.
Konténer mellé tilos szemetet elhelyezni!
A konténerek alapvetően a közmunkások
által összegyűjtött közterületen keletkező
szemét elhelyezésére szolgálnak. A
lakosok kötelező közszolgáltatásként
rendelkeznek gyűjtőedénnyel. A város
peremterületén kiemelt intézkedésekre van
szükség, hogy a helyzetet felszámoljuk. De
higgyék el az estek nagy részében olyanok
hordják oda és teszik le a konténer mellé
a szemetüket, akikről nem is gondolnák.
Ezeknek a konténereknek a biztosítása
az önkormányzat részéről nem kötelező.
Megoldhatnánk gyűjtőhelyen is. Ezáltal
reményeink szerint nem generálva tovább
ezt a helyzetet. Amíg azonban ez a
mentalitás nem változik és a gyűjtőedények
kint lesznek, marad a tetten érés és a
megelőző intézkedések.
VH

BETILTJÁK AZ AVARÉGETÉST
Jövő évtől tilos az avar és a kerti hulladék égetése. Az ezzel összefüggő, az
agrárminiszter által benyújtott, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
törvény és a természet védelméről szóló törvény módosítását 148 igen szavazattal, 21
tartózkodás mellett fogadta el a parlament. A módosítás célja a levegő minőségének
javítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme. A törvény indoklásában emlékeztettek
arra, hogy a levegő nem megfelelő minősége
miatt uniós kötelezettségi eljárás van folyamatban
Magyarország ellen. A levegőminőség alakulásában
pedig a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az
avar és a kerti hulladék égetésének. Jövő év január
1-jétől törlik azt a rendelkezést, amely alapján az
önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az
avarégetést, így általánossá válik a levegő védelméről
szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész
országban.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI
DÍJKEDVEZMÉNY
A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) határozza meg a hulladékszállítási díjkedvezményre való
jogosultság feltételeit. A Rendelet 27. és 28. §-ai értelmében kérelemre a mindenkori
közszolgáltatási díj 50%-ának megfelelő összegű kedvezményben részesül az egyedül
élő nyugdíjas személy, aki
- tiszavasváriban bejelentett állandó lakhellyel rendelkezik,
- az ingatlan tulajdonosa, használója, feltéve, hogy más személynek azon a lakcímen
bejelentett lakcíme, tartózkodási helye nincs.
A kérelmet 2020. július 15. és 2020. szeptember 15. napja között lehet benyújtani a
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal külön bejárattal rendelkező épületének, emeletén
lévő 6. számú irodájában (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Ha a jogosultság év
közben áll be, azt legkorábban a következő év 1. napjától – a benyújtott kérelem alapján
- lehet figyelembe venni. A nyomtatvány letölthető a www.tiszavasvari.hu honlapról.
Felhívjuk az érintett lakosság figyelmét, hogy a határidő után beérkezett kérelmek
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. Egyúttal kérjük Önöket, tájékoztassák
a környezetükben élő nyugdíjasokat a lehetőségről, hogy minél többen élhessenek a
kedvezménnyel.
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

ÚJRA SZÓLT A FÚVÓSZENE ÉS
FORGOTT A MAZSORETT BOT
A Városi Fúvószenekar
2020. július 5-én a Magyar
Fúvószenekari és Mazsorett
Szövetség „Újra Miénk a Tér”
országos felhívásához csatlakozva zenélt három településen is egymás után: Tiszavasváriban, Hajdúnánáson, illetve
Hajdúdorogon. A felhívás keretein belül Magyarországon egy
időben, számos városban megszólalt a fúvószene és forgott a
mazsorett bot, így ünnepelve
a karantén végét. Műsorainkat
a Tiszavasvári Mazsorett
Egyesület, a Hajdúnánási & Hajdúdorogi Mazsorett Együttes csoportjai színesítették.
Ezúton is köszönjük nekik, hogy közös műsorral örvendeztethettük meg a közönséget!
Tiszavasváriban a rendezvényt megnyitotta Szőke Zoltán polgármester úr, illetve külön
köszönetünket fejeztük ki támogatóinknak: Tiszavasvári Város Önkormányzatának, Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskolának,Hankó László Zenei Alapítványnak. Az
újévi koncertünk után két szervezet, a Kln Comp Kft, illetve a Biztonságos Életért Egyesület több százezer forinttal támogatta a hangszervásárlásunkat, így zenekarunk ennek
illetve a közönségadományoknak köszönhetően az idei évben gazdagodhatott egy tubával
és egy dobfelszereléssel. Legközelebb 2020. augusztus 16-án, vasárnap 9.00-10.00 óra
között a Városháza előtti parkban zenélünk újra, ahova szeretettel várjuk Önöket!
Tiszavasvári Városi Fúvószenekar

Iskoláink életéből

ÉPÜLÜNK – SZÉPÜLÜNK
Az elmúlt évben BM- es pályázaton
30 millió forintot nyert a város, amihez
5 millió forintos önerőt kell tennie az
önkormányzatnak. Ebben az évben pedig
TOP – os pályázaton 235 millió forintot
nyert Tiszavasvári. Mind a két pályázat
a Minimanó Óvoda felújítását szolgálja,
hiszen az elmúlt 34 év alatt ez az óvoda
sosem volt felújítva, e miatt az állaga
fokozatosan romlott. Négy évvel ezelőtt
beázás miatt az óvoda I – es, és III- as
blokkja gyakorlatilag lakhatatlanná vált, a
II – es és a III- as terasz tartóoszlopai pedig
életveszélyesen elkorhadtak. Akkor gyors
helyrehozatalt tudott csak megvalósítani
az önkormányzat, hiszen a teljes felújításra
sok millió forintra lett volna szükség.
Most, a két pályázat 270 milliós összegéből
igaz, két fázisban, de elkezdődhet
egy teljes körű, jelentős felújítás az
óvodában. A Minimanó Óvoda egyébként
Tiszavasvári egyik legszebb óvodája
lehetne, hiszen az épület korszerű jelleggel
bír, sok helyiséggel, tágas, és világos
csoportszobákkal, öltözőkkel, mosdókkal,
mosókonyhával,
vasalóhelységgel,
varrodával, konyhával, orvosi szobával,
tornateremmel. Az óvoda ad helyt a
Nevelési Tanácsadónak – Pedagógiai
Szakszolgálatnak is, ami nagyon fontos
dolog az óvodai nevelőmunka segítésében.
Különösen jó ez a bűdi óvodában,
hiszen a gyermekek számára a támogató
segítség helyben valósulhat meg. Az
óvoda tágas udvarral rendelkezik, sok
– sok fával, sövénnyel, bokorral, füves
területtel. Udvari játékokkal nem vagyunk
elkényeztetve, de a nyár folyamán a TivaSzolg. Kft közmunkásainak segítségével
fel tudunk állítani egy csúszdás hintát
az első udvarrészen, amit még az elmúlt
évben vásárolhattunk meg önkormányzati
költségen.
A
felújító
munkálatok

megkezdésekor a város vezetése, és az
intézményi vezetés egyeztetett arról, hogy
az ez évi keret mire lehet elég, mik az
égetően fontos munkák, mi telik ki az idei
pályázatból, és mik azok, amik időközben
váratlanul a tervezett munkálatokon felül
fontosakká váltak, hiszen az elhanyagolás
folytán minden évben egyre nehezebb
körülmények között kellett dolgoznunk.
A radiátoraink folyamatosan kilyukadnak,
a lapos tető egyes részei beáznak, a
radiátorból kiömlő forró víz tönkretette
egyik csoportszobánk parkettáját, a nedves
falak miatt nagy felületek penészednek.
A város vezetőivel megnéztük, hol
tartanak a felújítási munkálatok, mi
van a pályázatban. Érvek - ellenérvek.
Mi minél többet ki szeretnénk hozni a
munkálatokból, de nekik meg tartani kell
a keretet. Én az ovimért harcolok, ők a
város minden intézményéért. Mind a kettő
érthető. Jelenleg folynak a villanyszerelői
munkálatok, elkezdődött az I. - es, és II.
- es blokkok nyílászáró cseréje, közben
folyamatosak a festési munkálatok.
Folyamatosak
az
intézményvezetői,
karbantartói,
és
önkormányzati
egyeztetések. Minden flottul halad, és azt
látom, hogy kiváló minőségben. A tuskók
kivétele is folyamatban van. Helyükre
kerül majd a csúszdás hinta. Két új
kazánt és egy bojlert is kaptunk, amiket
időközben már be is állítottak. A fűtési
rendszer modernizálásának első üteme
is folyamatban van. Haladunk előre. Az
ad erőt, hogy arra gondolok: Szép lesz,
és szeptemberben felújított, megszépült
környezetben fogadhatjuk majd a bűdi rész
közel száz óvodását is.
Opre Csabáné
Intézményvezető – helyettes,
a Minimanó Óvoda vezetője
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NYÁRI GYAKORLAT A
SZAKKÉPZŐBEN

Az iskola rendszerű szakképzésben így intézményünkben is - a gyakorlati
képzés
a
szorgalmi
időszakban
teljesítendő gyakorlati képzésből és a
szorgalmi időszakon kívüli összefüggő
nyári, szakmai gyakorlati képzésből áll.
Az iskola rendszerű szakképzésben az
összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai
és vizsgakövetelményben meghatározott
gyakorlat része, ezért fontosnak tartottuk,
hogy a tanév sikeres zárása miatt
valamennyi tanulónk teljesítse azt időben,
hiszen ez feltétele a következő évfolyamba
lépésnek. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a vírus helyzet megengedte azt,
hogy minden tanuló esetében tényleges
tanműhelyi, vagy vállalati körülmények
között, valós munkavégzéssel tudták
teljesíteni az előírt óraszámokat. A
Gépgyártástechnológiai
technikus,
Hegesztő, és Gépi forgácsoló tanulóink
azokban az iskolai tanműhelyekben
tölthették le a nyári gyakorlatot, amelyeket
a tavaszi hónapok során pályázati
forrásból sikerült felújítanunk: a villamos

hálózat és a világítótestek cseréjével,
a falak, mennyezetek festésével, új
gépek beszerzésével, sikerült méltó
körülményeket biztosítani a Gépész
ágazatban tanulók számára a szakma
elsajátításához. A járvány miatt kétséges
volt, hogy a Szociális és Egészségügyi
ágazatok tudják-e fogadni a diákokat,
de a megfelelő higiénés és biztonsági
intézkedések mellett sikerült ezt is
terv szerint végrehajtani a Kornisné
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központban. Rendész és Szépész
tanulóink szaktantermi körülmények
között végezték a gyakorlatot. A Női szabó
és az Asztalos képzésben résztvevő diákok
a kiválóan felszerelt tanműhelyeinkben
teljesítették a 140 órás gyakorlatukat. Így
elhárult az akadály minden tanulónk elől
és reméljük, hogy a 2020/21-es tanévet
normál körülmények között, a meg szokott
módon tudjuk kezdeni.
NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium

HÍREK A „VÁCIBÓL”
2020. március 13-án este az összes
magyarországi iskola bezárta kapuit, és
digitális oktatásra tért át. Nem volt egyszerű
a vírus miatti aggodalom és az egyik napról
a másikra megváltozott és bizonytalanná
vált életvitel mellett az újfajta tanulmányi
követelményeknek való megfelelés sem
tanárnak, sem szülőnek, sem gyereknek,
legyen szó akár kicsi, segítségre szoruló,
akár nagy, munkáját már önállóan végezni
tudó nebulóról. A helyzet legnagyobb
vesztesei – vagy inkább legnagyobb hősei
– mégis talán az érettségi előtt álló diákok
voltak, akik számára sokáig nyitott maradt
a kérdés, lesz-e lehetőségük egyáltalán
számot adni tudásukról, és ha igen,
milyen formában. Ilyen kétségek között
és személyes tanári jelenlét, biztatás,
szigor, bátorítás, korholás nélkül nem
volt egyszerű a vizsgára való készülés,
de gimnáziumunk utolsó évfolyamosai
büszkén jelenthetik ki, hogy helyt álltak,
mindnyájan sikerrel teljesítették a nem
könnyű követelményeket mind közép-,
mind emelt szinten. A végeredmények
idén országosan picit alatta maradtak a
megszokottnak, köszönhetően annak,
hogy elmaradtak a szóbeli vizsgarészek,
amik az összes pontszám 20-33%-át
teszik ki normál körülmények közt.
Ennek ellenére – és a sok sikeres
nyelvvizsgának köszönhetően (végzőseink
63%-a rendelkezik közép- vagy felsőfokú
nyelvvizsga bizonyítvánnyal) - mindenki
elegendő pontot szerzett ahhoz, hogy az
általa választott felsőoktatási intézményben
folytassa tanulmányait, ráadásul többnyire
az elsőként megjelölt helyen. Elballagott
diákjaink között a július 23-án kihirdetett
felvételi ponthatárok alapján van több
leendő jogász, akad köztük jövőbeni
matematikus,
élelmiszermérnök,
mechatronikai mérnök, tanító, valamint
néhány nyelvszakos (főleg anglisztika és
japán szakos) „gólya”, és népszerűek voltak
a turizmus-vendéglátás, mérnök- illetve
programtervező informatikus szakok is,

amiket többen is választottak. Vannak,
akik számára a technikusi végzettség vagy
egy felsőfokú szakképesítés megszerzése
volt a cél, ők szoftverfejlesztők, gépész-,
vegyész- vagy elektronikai technikusok,
fodrászok, dajkák, valamint pénzügyi,
gazdálkodási
szakemberek
lesznek.
Kedves Végzősök! Bármilyen szakmát is
választottatok, kívánjuk, hogy találjátok
meg benne a hivatásotokat, tanuljátok,
majd gyakoroljátok azt lelkiismeretesen
és örömmel, s ne felejtsétek el és
legyetek rá büszkék, hogy a Váci Mihály
Gimnáziumból indultatok! Mi azok
vagyunk Rátok. Sok sikert Nektek a csupa
nagybetűs ÉLETben, aminek első kemény
próbatételét sikerrel teljesítettétek.
VMGA 2019/2020-as tanév végzős
diákjai:
12.A osztály:
Osztályfőnök: Szemán Zsolt
Balázs Pál, Bárány Panna, Bereczki
Dorina, Feczkó Viktória, Horváth Mirjam
Pálma, Kiss László, Klupta Zsuzsanna,
Kovács Viktória, Labancz Alexandra, Máté
Regina, Nagy Gergő, Szabó Anita, Szabó
József, Szabó Koppány Zétény, Széki
Dominika, Szente-Varga Dániel, Szondi
Daniella, Tóth Kinga, Vezendi Viktória
13.NY osztály:
Osztályfőnök: Orosiné Dér Erika
Bényei Petra, Bereczkei Zalán, Csepregi
Zoltán, Földes Dominik, Józsa Péter, Kola
Attila Dániel, Kola László, Koncz Sarolta,
Kóti-Boros Bernadett, Körei Virág,
Lakatos Kristóf Szilárd, Lévai Viktória
Anna, Losonczi Márta, Molnár Bianka
Alexandra, Nagy Rita Fruzsina, Neimeyer
Stefánie, Papp Dorottya, Plókai Dorina,
Rokonál Zoltán, Szabó Gabriella, Szögi
Mercédesz Bella, Tóth Péter Levente,
Tuza Renáta, Vinginder Antónia, Zsignár
Klaudia
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Közéleti életéből

Bessenyei Zoltán radiográfus, és felesége Angéla

A radiológiai és Uh szakrendelés 1998ban
az
akkori
polgármester
kérésére indult el Tiszavasváriban. Az
átadott szakrendelőben elsőként kezdett
dolgozni Bessenyei Zoltán radiográfus
asszisztens, két évvel később csatlakozott
Hozzá felesége is, aki szintén ezzel a
képesítéssel
rendelkezik.
Tudásukat
továbbképzésekkel folyamatosan bővítik,
ezért nem okozott gondot számukra az új
berendezés működésének megtanulása,
ami valljuk be, szintén köszönő viszonyban
sincs elődjével. A házaspár azóta is minden
héten a rendelési időben röntgenezi
a betegeket. A technika fejlődésének
köszönhetően ma már a legtöbb helyen
digitális röntgen berendezéssel történnek
a vizsgálatok. 2020 januárjában a régi
gép végleg elromlott, azóta sajnos nem
volt röntgen ellátás. Dr. Rojkó László
ügyvezető igazgató úrral egyeztetve
megrendelésre került az új digitális
berendezés, ami valóban új időszámítás a

tiszavasvári betegek röntgen ellátásában,
hiszen a legmodernebb géppel, jóval
kisebb sugárterheléssel végezzük a
vizsgálatokat. Könnyen előkereshetőek
az előzmények, melyek a radiológiában
elengedhetetlenül
szükségesek.
Az
adatrögzítés után megjelenik a páciens
neve a munkaállomáson, és az expozíciót
követően azonnal látható a digitális
felvétel, melyet tetszőlegesen nagyítani,
kicsinyíteni, világosítani, sötétíteni, mérni
stb. lehet. A munkaállomásról a képet
azonnal a szerverre irányítjuk, amihez egy
nagyfelbontású monitorhoz csatlakozik, a
digitális kép kiértékelése ezen történik. A
kép értékeléséhez igénybe lehet venni
konzultációt, akár más intézményből
is. Szükség esetén távleletezés is
lehetséges. A képeket CD-re írva, vagy
elektronikusan is továbbítani lehet más
intézménybe. A régi, hagyományos
röntgennel összehasonlítva nemcsak a
képek minősége lett tökéletesebb, szebb,
élesebb, értékelhetők, hanem a betegek
sugárterhelése is jelentősen csökkent, és
nincs szükség előhívó-automatára, annak
szervizelésére, drága filmekre, vegyszerrel,
a felvételek ismétlésére, nem kell tárolni és
elszállítani a vegyszerek által keletkezett
veszélyes hulladékot. Zoltán 40 éve, Angi
32 éve dolgozik a szakmában. Munkájukat
a szakmaszeretet, a betegek iránt érzett
végtelen empátia jellemzi. Rendelés csak
nagyon ritkán, rajtuk kívül álló okok
miatt maradhat el, mert lehet bármilyen
viszontagságos idő, Ők jönnek, és teszik a
dolgukat!

Napközi Erzsébet-tábor a Család-, és
Gyermekjóléti Központ szervezésében
A Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai
szociális segítői 2020. 07. 27- 07. 31.
között Napközis Erzsébet-tábort szerveztek
a Tiszavasvári Gólyahír táborban. Az idei
évben volt először lehetőség arra, hogy az
általános iskolák mellett Gyermekjóléti
Központok is pályázhassanak Erzsébet
Program keretében napközis tábor
megvalósítására. 15 fő, többségében
hátrányos helyzetű, 11-15 év közötti
gyermek vett részt színes, élmény dús
ötnapos program. A programterv öt
kötelező tematika beépítésével került
összeállításra: 1. sport, egészségtudatos
életmód;
2.
környezettudatosság,
természeti
értékeink
és
környezetszépítés; 3. művészeti nevelés,
kulturális örökségeink, hagyományőrzés,
kézművesség;
4.
önismeret,
közösségépítés, kompetenciafejlesztés; 5.
kirándulás. Programok között szerepelt
fafaragás, Kovács Béla fafaragómester

irányításával, közös háziszappan készítés,
sportvetélkedő, műveltségi vetélkedő,
virológiai edukációs foglalkozás a Védőnői
Szolgálat munkatársának bevonásával,
egészséges ételek készítése zöldségek,
gyümölcsök
felhasználásával,
közös
fagyizás, táncház, kerékpár túra a tiszalöki
Feketeszakáll
Élményparkba,
ahol
tanösvény túrán vettek részt a gyermekek
és kipróbálhatták a Vízi élménypark
szórakoztató elemeit. A változatos
programok egyszerre nyújtottak értéket, új
ismeretet és élményt a gyermekek számára.
A táborozás során jól érezték magukat,
szívesen vettek részt a foglalkozásokon,
élményekkel gazdagodva tértek haza.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
Védőnői Szolgálat és Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak,
Kovács Béla fafaragómesternek, hogy
segítő munkájukkal hozzájárultak egy
tartalmas táborozás lebonyolításához.
Óvodai és iskolai szociális segítők

A Járóbeteg Szakrendelő válaszol...

Hogy miért nem tudunk sok esetben több hónapra előre időpontot adni?
Elsősorban az érvényben lévő működési engedélyben leírtak szerint folynak
szakrendeléseink, valamint szakorvosaink kórházi időbeosztásához is igazodnunk
kell. Ők az adott hónapban meghatározott munkarendjük szerint végzik munkájukat
a kórházban. Néhányan beosztásukat több hónapra előre nem tudják/látják, így ennek
függvényében mi sem tudjuk biztosítani a szakrendelések esetében a több hónapos
foglalási lehetőséget. Előfordulhat ütközés a kórházi és a járóbeteg szakrendelő ellátási
időpontjai között, amikor egybeesik a szakorvosok helyben lévő aktuális rendelése a
kórházi léttel, rendeléssel. Ennek eredménye az elmaradó szakrendelés. Kérjük szíves
megértésüket ezzel kapcsolatban.
Hol vagy Erodium?
Korábban tájékoztattuk Betegeinket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel
szüneteltetjük terminálunkat a Járóbeteg Szakrendelőben. Közös megegyezésként
született az a döntés, miszerint technikai okból kifolyólag, átmenetileg az ERODIUM
foglalási oldala is felfüggesztésre kerül(t). Jelenleg az oldal nem érhető el, azon keresztül
időpontot foglalni nem lehetséges. Amennyiben a korábbi foglalásaikat azon keresztül
tették meg, kérem egyeztetni szíveskedjenek a Járóbeteg Szakrendelő betegirányítóival
a 06 42/520-080 telefonszámon, illetőleg személyesen. A változásról tájékoztatjuk
Betegeinket.
Mikor lesz a következő röntgen szakrendelés?
Az új röntgenfelvételi készülékünk szerencsésen megérkezett, telepítésre és
beüzemelésre került, viszont ez nem azt jelenti, hogy már használhatjuk is. Többlépcsős
engedélyeztetési eljárás lefolytatását követően vehető használatba, ami már folyamatban
van. Időpont foglalási lehetőségről az engedélyek megléte után tájékoztatást teszünk közé.
Balogh-Lácz Klaudia Rojkó-Med Kft.

ÚJRA NYÁRI TÁBORT SZERVEZTÜNK!
A Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai
szociális segítői 2020. 06. 29- 07. 03. között
napközis tábort szerveztek a Tiszavasvári
Gólyahír táborban. 16, többségében
hátrányos helyzetű, 6-11 év közötti gyermek
számára
nyújtottak
élményekben
gazdag ötnapos programot. A programok
között szerepelt kirándulás, a Pampuchtanyára, ahol lovagolhattak, szekerezhettek
és ráláthattak az állatok természetes
életére.
Kézműves-foglalkozásokon
vehettek részt, többek között Huri
Zoltánné, fazekasmester irányításával
betekinthettek az agyagozás rejtelmeibe,
közösen házi szappant készíthettek, lufit
hajtogathattak. Prevenciós nap keretében
a Tiszavasvári Rendőrkapitányság és
a Tiszavasvári Védőnői Szolgálat
munkatársai beszélgettek a gyerekekkel a
nyár veszélyeiről. A tábor szervezésénél
célunk volt a gyerekek számára hasznos,
élményekben
gazdag
kikapcsolódás
nyújtásán kívül a szeptemberi iskolai
életre való ráhangolás is. A programok
tervezésénél a változatosság mellett,
igyekeztünk
egyegy
„témát”
többféleképpen
is
körüljárni.
Kapcsolódási pontokat keresve a kulturális
foglalkozások, a sportfoglalkozások,
a kézműves foglalkozások között.
Célunk volt a kreativitás, az önkifejezés,
a közösségépítés, az összpontosítás,
a figyelemfejlesztés, az új élmények
befogadása, „csapatépítés”, elfogadás,

elfogadtatás, a szabadidő hasznos
eltöltése, környezettudatosság, egészséges
életmódra nevelés. A programok során
lehetőségük volt a gyerekeknek felmérni
saját képességeiket, lehetőségük volt
a segítségkérésre, a segítségnyújtásra.
Folyamatos volt az alkalmazkodás,
az
együttműködés,
nyitottság,
az
élménybefogadás. A játékos vetélkedők
alkalmával az ismeretek felidézése,
alkalmazása, összefüggések felismerése.
A változatos programok segítették a
szabadidő hasznos eltöltésére való
törekvést A tábor további célja a gyerekek
szocializációs folyamatának elősegítése
az értelmi-érzelmi gyarapodás; a normákértékek közvetítése és választhatóvá
tétele. A változatos programok egyszerre
nyújtottak értéket és élményt a gyerekek
számára. Jól érezték magukat, örömmel
vettek
részt
a
foglalkozásokon,
élményekkel gazdagodva tértek haza.
Köszönetünket fejezzük ki a Tiszavasvári
Rendőrkapitányság, a Védőnői Szolgálat
és Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársainak, Huri Zoltánné
fazekasmesternek, Koltai Tamásnénak,
valamint intézményünk Óvodai iskolai
szociális segítő munkatársainak, hogy
segítő
munkájukkal
hozzájárultak
ahhoz, hogy a táborozó gyerekek jól
érezhették magukat, újabb élményekkel
gazdagodhattak!
Makkai Jánosné Intézményvezető

Hírek-Információk
A KIHÍVÁS NAPJA!
Július 11-én a Csontvári utca elején
lévő elhagyott focipályán immár negyedik
alkalommal rendeztük meg a már
hagyománnyá váló gyermekeknek szóló
rendezvényünket. Az előzményekről
csak annyit, hogy a koronavírusjárvány
miatt a május hónap e tekintetben,
kiesett. Szerencsére a veszélyhelyzet
csökkenésével együtt járt a kormány
rendezvényekre kiadott korlátozásának
enyhítése is. Közben egyre többször
keresték meg Kóka Anikót, Kiss Zsoltot és
engem is, e sorok íróját, hogy mikor lesz már
a „gyermeknap”. Az Alternatív Közösségek
Egyesületétől elnyert kisprojektben erre
is volt egy csekély anyagi forrásunk. Ha
valakit érdekel a projektünk címe, ami
elég sokat mondó: „Mi is Tiszavasvárihoz
tartozunk!” Már március hónapban el
kezdtünk gondolkodni azon, hogy ha jön
a „szabadság” és sok kisgyermek végre
kiszabadul az „önkéntes szobafogságból”,
a digitális képzés és papírhegyek közötti
tanulás „rabságából”, mit tudnánk tenni
azért, hogy egy felhőtlen, örömökkel
teli napot varázsoljunk számukra?
Ami meglepett, hogy néhány barátunk
májusban megkérdezte, hogy lesz-é Bűdön
gyermeknap? Lenne, ha lehetne, mondtam
én, de a vírus erősebb. Akkor, mikor lesz?
Árgus szemekkel figyelve a kormányinfót
végül is július 11-et jelöltük ki lehetséges
dátumként. Jól esett számunkra, hogy elég
sokan figyelik a munkánkat, ami nem más,
mint képessé tenni a Bűdi városrészben
élőket arra, hogy a közös ügyekben,
közösen tudjanak gondolkodni is. Mielőtt
valaki rosszalóan megjegyezné, hogy;
„persze csak a jogaikat tanítják meg a
cigányoknak, a kötelezettségeikre pedig
nem figyelmeztetik őket”, az nagyon téved.
Két okból is. Az egyik az, hogy legalább
annyira polgárai a romák Tiszavasvárinak,
mint bárki más. A másik, hogy könnyebb
véleményt alkotni egy szegregátumon

kívülről, mint belülről. A kihívás napja, a
Bűdi városrészben élő felnőtteknek, az év
365 napjában fennáll! Nincs is mit nagyon
hozzátenni a gyermekek kihívás napjához!
Kell egy hely (amit mi fűkaszáltunk le és
csináltunk a dzsumbujból közösségi teret)
és kell egy csapat. De inkább kettő; mert a
Haladjunk Aktivista Csoport néhány tagja,
ma már a Tiszavasvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzatot képviseli. Kellenek
támogatók, meg kell hívni a rendőröket egy
kis bemutatóra, kellenek külsős barátok,
akik most Ózdról és Polgárról jöttek el
hozzánk, de voltak már Nyíregyházáról,
Rakamazról,
Olaszliszkáról
és
természetesen Budapestről is. Kell az
ugrálóváras hölgy, aki bizton tudja, hogy
mikor szabad egy ilyen vírusveszélyben
törvényesen dolgozni, kell babgulyás,
kell hotdog, kellenek üdítők, kellenek
érmek, kellékek, zsákok, vödrök, labdák,
lufik, csillámtetkók, és egy csomó felnőtt,
no meg jó idő. Volt is olyan zsákban
ugrálás, hogy csuda volt még nézni is!
A vízhordáskor fetrengtek a gyerekek a
röhögéstől. A táncversenyen pedig csak
ámultunk-bámultunk a sok tehetség láttán!
Az időre sem panaszkodhattunk. Egy évig
biztos nem kell sokunknak szoláriumozni!
Nyugodtan tessék nevetni! Szeretem,
ha az embereknek jó kedvük van! Ami
azonban biztosan kell, az az akarat és a
tudat, hogy 2017-től a bűdi városrészben
élő
gyermekeknek
is
rendeznek
gyermeknapot! A Haladjunk Aktivista
Csoport minden tagja bízik abban, hogy
egy idő után, amikor ez a városrész is
fejlődésnek indul, a romák minden segítség
nélkül, önerőből is képesek lesznek arra,
hogy a lurkókat teljesen térítésmentesen
megvendégeljék és a mostaninál is jobb
versenyeket rendezzenek számukra!
Dr. Horváth Ferenc közösségszervező
Haladjunk Aktivista Csoport

VAN MÁS ÚT IS… MEGMUTATJUK!

A Magyarországi
M a g i s z t e r
Alapítvány
az
EFOP
-1.4.417-2017
-00135
BARI SHEJ –
NAGYLÁNY – FÁTÁ MÁRÉ Van más
út is… Megmutatjuk! Pályázata keretén
belül 30 roma lány nyári szabadidejének
hasznos eltöltésére szervez programokat.
Nyáron több alkalommal foglalkozásokon
vehetnek részt. A foglalkozásokat 15
fővel szervezzük, mindenki ugyanazt a
témát ismerheti meg. Az egyik alkalom
egy személyiségfejlesztő, önismeretet
erősítő, a világban való eligazodást segítő
foglalkozássorozatból álló tevékenység. .
A másik témakör inkább a gyakorlati
megvalósítást helyezi előtérbe. Hogyan
öltözzek? Hogyan vezessek egy háztartást,
esetleg egy vállalkozást? Olcsón, de
egészségesen. Kiskertek adta lehetőségek.
Pályaorientáció.
Hogyan
válasszak
munkát? Mit kell tennem egy állásinterjún?
Szexualitás, szerelem. Védekezési módok.
A családtervezés. A gyermeknevelés

felelőssége. Szabás, varrás. A preventív
célú drog és alkoholfogyasztás elleni
témáink többször is megjelennek. Ilyen
az élet! - címmel. Ezen kívül kézműves
foglakozásokat is tartunk, ahol több fajta
lehetőségből is választhatnak a lányok.
Minden lányt, egy mentor segíti, ha
szükséges, akkor a családoknak is adunk
tanácsokat. Az önismereti foglalkozásokon
pszichológus segítségével történik a
személyiségfejlesztés. Minden hónapban
szülői klubfoglalkozásokat tartunk,
hiszen a szülők programunkba történő
bevonása, a jó kapcsolat, az együttműködés
alapja. Ezeken a programokon lehetőség
nyílik a közvetlenebb szülő-mentor
kapcsolat javítására, a bizalom erősítésére.
Augusztusban pedig már nagyon várjuk az
öt napos táborunkat!
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ISMÉT 6 HÓNAPOS SPECIÁLIS TARTALÉKOS
KIKÉPZÉST INDÍT A HONVÉDSÉG

Szeptemberben folytatódik a speciális tartalékos katonák fél éves képzési
programja: most is több száz jelentkezőt várnak a megyeszékhelyek toborzóirodái és a
kormányhivatalok. A vírushelyzet miatt létrejött program júliusi indulásakor mintegy 400an döntöttek úgy, hogy szeretnék kipróbálni magukat katonaként. Olyan büntetlen előéletű,
felnőtt korú, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek belföldi lakcímük és legalább
általános iskolai végzettségük van. A honvédség akár több ezer állás nélkül maradt embernek
adhat átmeneti vagy hosszútávú munkalehetőséget, a 6 hónapos képzés ugyanis újabb fél
évvel meghosszabbítható, de lehetőség van áttérni más szolgálati formára is. A speciális
tartalékosok szeptember 1-jén vonulnak be a Magyar Honvédség kijelölt alakulataihoz,
a lakóhelyükhöz legközelebbi képzési helyre, ahonnan minden nap hazamehetnek.
Bevonulásuk napján az újoncokkal szerződést kötnek, majd megkapják a kiképzéshez
szükséges ruházatot. A garantált havi jövedelem mellett napi egyszeri meleg étel és utazási
támogatás is jár. Kihívásokkal teli mindennapok és összetartó közösség várja mindazokat,
akik szívesen megismerkednének a magyar katonák mindennapjaival. A kiképzést nem úgy
kell elképzelni, mint a hivatásos vagy a szerződéses katonák felkészítését - a programot
ugyanis kifejezetten katonai előképzettséggel nem rendelkező civil embereknek dolgozták
ki. Az elvárások ettől függetlenül magas szintűek: az erőnlét fokozatos növelése után egy
6 hetes lövészeti képzés és 3 hónapos egyéni szakkiképzés következik. Ezalatt minden
résztvevő egy általa választott területre specializálódik érdeklődési körének és végzettségének
megfelelően. Aki a képzési idő alatt visszakapja állását vagy új munkát szerez, bármilyen
megkötés nélkül, azonnal visszatérhet a civil életbe. A cél az, hogy a program hatására egyre
többen válasszák a szerződéses szolgálatot vagy a tartalékos szolgálati formák valamelyikét.
Az első speciális tartalékosok közül sokan már komolyan érdeklődnek a katonai hivatás
iránt. Számukra igyekeznek a végzettségüknek megfelelő legénységi, altiszti vagy tiszti
beosztást találni, amennyiben megfelelnek a fizikai és egészségügyi feltételeknek. A
speciális szolgálatformához egészségügyi szűrés és erkölcsi bizonyítvány szükséges. A
katonai toborzók mindenben segítik a jelentkezőket: megszervezik az orvosi vizsgálatokat,
ha kell, segítenek az erkölcsi bizonyítványhoz szükséges formanyomtatvány igénylésében és
kitöltésében is. A jelentkezési lapot a megyei toborzóirodákban lehet kitölteni, az előzetes
kérdésekre pedig telefonon és e-mailben is válaszolnak. Elérhetőségük megtalálható a
www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, de jelen vannak a Facebookon
is, MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság néven.

UNOKÁZÓS CSALÁSOK

Az utóbbi időben ismét felbukkantak
az úgynevezett „unokázós csalásos”
telefonhívások.
Közös
jellemzőjük,
hogy a bűnözők telefonon hívnak fel idős
embereket, majd a csaló a kiszemelt áldozat
hozzátartozójának, például az unokájának,
gyermekének, valamilyen rokonának
adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az
ő megbízásából telefonál. A kiszemelt
áldozatoknak síró-rívó, ijesztő hangot
is kiadtak az elkövetők, hogy hihetőbb
legyen, hogy egy baleset helyszínéről
telefonálnak.  Egy sértett így nyilatkozott a
csalás körülményeiről: „Amikor megszólalt
benne ez a síró-rívó hölgy, szinte lesokkolt.
És akkor átvette a telefont egy úgynevezett
rendőr, aki helyszínel. Kérdezte a lányom
adatait. Azt mondta, hogy a belvárosban
van egy nagy karambol, amiben a lányom
részt vett, ő volt a bűnös. Kiégett az autó,
de valahogy megtalálták a telefonjában ezt
a címemet. A férfi ezután elmagyarázta,
miért nem a lánya hívta fel a hírrel. Azt
mondta, hogy nagyon súlyos sérülései
vannak,
fejsérülés,
hangszálsérülés,
úgyhogy ha beszélek vele, ne ijedjek meg,
mert nem ismerek a hangjára. Ezután a
magát rendőrnek kiadó férfi odaadta a
magát lányának kiadó nőnek a telefont.
Sírt, hogy anyu, anyu, nagy bajban vagyok,
nagyon-nagyon csúnya hangot adott.
Nagyon kellene nekem 6 millió forint,
ugye tudsz adni, nagyon rossz hatással
volt rám. Mondom, jó, majd megoldjuk
valahogy, gyere ide. Ezzel vége lett” Aztán
elmondják, hogy a hívás után érkezni
fog egy közvetítő, és a fenti indokokkal

ráveszik a gyanútlan idős áldozatot, hogy
pénzt, ékszert, egyéb értéktárgyat adjon
át neki. A közvetítő elhiteti magáról,
hogy jó barátja, ismerőse a bajba jutott
hozzátartozónak, és miután megszerezte az
értéket, már távozik is. A csalók általában
telefonkönyv alapján, találomra hívják fel a
potenciális célpontokat, de az is előfordul,
hogy előzetesen a kiszemelt áldozat
lakókörnyezetében puhatolóznak, vagy
a közösségi oldalakon, beszélgetésekben
megadott információkat felhasználva
teszik hihetőbbé a történetüket.
Az ilyen csalások megelőzése érdekében,
kérjük, fogadja meg az alábbi
tanácsainkat:

Mindig járjon utána, hogy a
rokona valóban bajban van-e! Tegye le a
telefont és hívja fel hozzátartozóját!

Tegyen fel olyan kérdéseket,
amelyekre
egy
idegen
nagy
valószínűséggel nem tud válaszolni (pl.:
mikor találkoztak utoljára, rokoni körre
vonatkozó kérdések)!

Ne hagyja magát sürgetni,
próbáljon higgadt maradni!

Életmentő műtét külföldön sem
marad el azért, mert valaki nem tud
azonnal fizetni «

Hivatalos személy nem kér
pénzt! Sem rendőr, sem tűzoltó, se
mentős!
Ha bűncselekmény áldozatává válik,
azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es
segélyhívó számon!
Készítette: Sz-Sz-B Megyei Rendőrfőkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály

Kultúra - szórakozás
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TÉR – TÁNC – ZENE

Július
harmadik
hétvégéje
sem
telt anélkül, hogy ne hívtuk volna a
Találkozások Háza terére az érdeklődőket
egy remek esti programra.
A Gyere a térre rendezvénysorozat újabb
eseménye egy zenés - táncos produkciók
kavalkádja volt, ahol minden korosztály
megtalálhatta a maga a nagy kedvenceit.
Az estét a tiszalöki Mámor Színtársulat
„Zene nélkül mit érek én” c. műsora
nyitotta, nagysikerű, népszerű dalok
előadásával. Akikkel utazhattunk az
időben: Hekman Erzsébet, Molnár Éva,
Molnár Ilona, Pappné Kórik Judit, Teleki
Sándor, közreműködött Tölgyesi Attila.
Száraz Tamás neve ismerősen csenghet
a Picasso Branch egykori fiú bandából,
ahonnan néhány év után távozott és önálló
karrierbe kezdett. Mostanra egészen más

stílust és életformát mondhat magáénak,
musical – énekesként járja a világot, hazai
és külföldi színpadok rivaldafényében
telnek napjai, kiváló énekes – táncos
csapattal dolgozik.
Legendás slágerek, pop – rock a
klasszikustól a modernig,
fantasztikus
énekesek és nagysikerű táncosok, a
másfél óra rövid jellemzése ezekkel a
szavakkal mondható el. Aki ezt még mind
megspékelte, az idősebb Száraz Tamás
volt, énekes -gitáros, akinek hatalmas
ovációval köszönte meg a közönség
feledhetetlen zenei élményt.
A hálás nézők is nehezen ocsúdtak fel
a látványtól és előadástól, amit a csapat
bemutatott, a taps pedig egyértelműen
bebizonyította, hogy visszavárják őket.
Szőllősi Ágnes

MÚZEUMI KÉZMŰVES TÁBOR
Július második felében 2 turnusban táboroztak gyerekek az EKIK Vasvári Pál Múzeum
munkatársai által szervezett táborokban, melynek helyszíne a Gólyahír Ifjúsági Tábor
volt. Változatos programok, szabadidős tevékenységek várták a gyerekeket két héten
keresztül. A korongozás, szövés, batikolás, gipszöntés, ékszerkészítés, vetélkedő mellett
lehetőség nyílt a néptánctanulásra is. A táborozók ellátogattak a Pampuch Tanyára,
ahol Pampuchné Piroska megismertette a gyereket tanáyn élő állatokkal. A Városi
Könyvtárban kipróbálhatták az DJP Pont legújabb informatikai eszközeit, melyek 3 héten
keresztül várják az érdeklődőket. Reméljük, mindenki jól érezte magát, s jövőre újra
találkozunk a nyári táborokban!

SZAVAK BŰVÖLETÉBEN

Július 11-én a Gyere a térre! nyári
programsorozat keretében került sor
Balláné Palencsár Ibolya DAC című
regényének és Sepsi Sándor Szavak
bűvöletében című verses kötetének
bemutatójára. Palencsár Ibolya 26 éves
koráig élt Tiszavasváriban, Sepsi Sándor a
mai napig településünkön él. Ibolyának a
DAC című regénye az első nyomtatásban
megjelent könyve, gyerekeknek írt meséje
a Kacajfalvi kutyakalandok e-könyv

formájában érhető el. A regény
megjelenését megelőzték kisebb
lélegzetű írások is, hiszen
rendszeresen
jelennek
meg
írásai az interneten, ahol nagyon
jó véleménnyel vannak róla az
olvasók, hiszen írásai megérintik
az emberek lelkét. A mostani
regényben „olyan sorsok meséjét
tartod a kezedben, melyek együtt
lombot
alkotnak,
zöldellő,
erőteljes koronát, de egymás
nélkül csupán elszáradt falevelek,
amiket szanaszét fúj a haragvó
őszi szél.”
Sepsi Sándornak a 10.
verseskötete jelent meg ezév
márciusában. Azt vallja, „hogy: a
szó, lehet virág, ám lehet fegyver
is, hisz a szavaknak van a legnagyobb
hatalmuk e világban.” A könyvbemutatón
részletek hangzottak el a szerzők mostani
és korábbi verseiből Zajácz Lorina és
Volosinovszki Marianna előadásában.
Az időjárás kicsit átalakította a
rendezvény forgatókönyvét, de ennek
ellenére remek hangulatot varázsolt a térre
a Későn szóltál együttes.
Kulcsár Lászlóné

Kulcsár Lászlóné

EGY KONCERTSOROZAT
MARGÓJÁRA
Igazán változatos
zenei stílusok
váltakoztak a térzenei koncertek során,
mindannyian sikeres, elismert zenészek,
akik bemutatkoztak a Találkozások Háza
terén. Július 10 – Szurasenkó Dániel
blokflöte (furulya) -játékával kápráztatta
el a közönséget, aki rengeteg verseny
győztese, kiemelt nívódíjasa. Az országos
versenyek egyéni és kamarakategóriájában
is több alkalommal első helyezést ért
el.
Fesztiválok, programsorozatok
vendégművésze, Magyarországon és
az országhatáron kívül is egyre jobban
elismert zenész, aki fiatal kora ellenére
több, mint 1000 alkalommal lépett fel.
Koncertet adott már Prágában, Brémában,
Hildesheimban, Peineban, Hannoverben
és Japánban. A duó másik tagja Szoroka
Dániel volt, aki jelenleg harmónika
szakon képzi magát. Repertoárjuk igen
változatos, virtuóz játékukkal a TérZene
programsorozat több helyszínén szereztek

örömet a közönségnek.
A következő péntek fellépője a Lituus
Quintett volt, a formáció tagjai képzett
zenészek, akik a reneszánsz toronyzenéitől
a magyar opera-, illetve operettslágereken
keresztül az ízes jazz világáig ki tudják
szolgálni a közönség igényét.
A térzenei koncertsorozat méltó zárása
volt a Szabolcsi Koncertfúvós Zenekar és
Mazsorett Csoport. Igazán látványos show
– t kaptunk, koncerthangulatban telt el az
a háromnegyed óra.
Köszönjük a kezdeményezés elindítójának
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Kultúráért Felelős Államtitkárságának,
s a rendezvénysorozat szervezőjének, a
Filharmónia Magyarország Kft – nek, hogy
házigazdái lehettünk ezeknek a közösségi
eseményeknek és népszerűsíthettük a
klasszikus zenét Tiszavasváriban is.
Szőllősi Ágnes

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Gergely Deák utca 27. szám alatt építési
telek (közművesített) eladó! Irányár:
2.500.000.-Ft Tel.: 06 30/400-8119
Bulizni akartok a haverokkal, vagy
családi rendezvényt tartani, de
nincs hol? Hívjatok, és 3 különböző
lehetőséget tudok kínálni! Érd.: 06
30/953-1306
Tiszavasváriban 2 szobás, nagy konyhás,
fürdőszobás 56nm-es ház eladó! Irányár:
1,9 millió Ft. Érd: 06 20/495-4051

Tiszavasvári, Táncsics út 10.sz.
alatti családi ház nagy telekkel
eladó! Érd.: 06 70/622-7078
Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton
beépített 1479 m2 ingatlan, családi
házzal, lakható melléképülettel együtt.
Tel: +36 30/397-9024
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és
csatornacsonk, 12m2-es melléképület.
Ár: megegyezés szerint. Érd: 42/275170, 06 30/470-8881
Tiszavasvári Vasvári Pál 152 sz. alatti
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x
5m) gazdasági épülettel, amelyben
állattartás nem engedélyezett, de lakó
épületnek átalakítható. Ipari árammal,
szennyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.Ft. Érdeklődni: 06 30/983-2461
Tiszavasvári, Kinizsi u. 27. sz. alatt
700m2, ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500
m2 építési telek eladó. Tel: 30/213-1712

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

Munkalehetőség
Azonnali kezdéssel pizza futárt keresünk
a Tiszavasvári Pizza Ferettibe!!!
Jelentkezni a 06 70 631 2096-os
telefonszámon lehet.

Tiszavasvári
üzletünkbe
keresünk férfi húsbolti eladót!
Jó csapat, igényes üzlet, korrekt
fizetési lehetőség Érdeklődni:
06-30-9531-924
Pizza szakács álláshelyre
keresünk.70/631 2096

kollégát

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

Ez is - Az is
Eladó
Napfény
szekrénysor,
fűnyíró, konyhaasztal, 15 l bogrács,
káposztáshordó,
egyszemélyes
ágyneműtartós heverő! Érd.: 06 30/9635787
Eladó 1 db új indukciós főzőlap, 1 db
új 6 lit. zománcozott bogrács! Érd.: 06
20/219-5348
220/380 villanymotor
30/4949-939

eladó!

Érd:

Eladó 720 ml-es befőttesüveg lapka
nélkül. Érd.: 06 30/539-3917

Polgármesteri Hivatal általános
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8:00-12:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00 óráig és 13:00-17:00
óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00 óráig
Polgármester fogadónap:
2020.09.07. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadónap:
2020.08.19. (szerda) 08.00-12.00
2020.09.02. (szerda) 08.00-12.00
2020.09.16. (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!
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Képviselői fogadóórák

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

NYÁR A PAMPUCH TANYÁN
Évekkel ezelőtt igény mutatkozott arra,
hogy a lovakat szerető, lovas sportok, lovas
hagyományaink, kultúránk iránt érdeklődő
gyerekek szívesen eltöltenének egy – egy
napot,- hetet a tanyán a lovak közelében.
Az idei nyáron is 2 alkalommal
szerveztünk lovas tábort az érdeklődő
gyermekek számára. A programunkat
választó gyermekek megismerkedhettek
a lovaglás alapjaival, megtapasztalhatták
a lovaglás jótékony hatását, élményét,
tudományát. Elméleti és gyakorlati
szinten is elsajátíthatták, fejleszthették
meglévő tudásukat. A balesetvédelmi
oktatás során főleg a szabályok
betartásának fontosságára, testi épségünk
megóvására hívtuk fel a figyelmet. A
hét folyamán minden résztvevő a saját
szintjén tevékenykedett. Voltak kezdő,
ismerkedő, és több éve lovagló illetve
táborozó gyermekek is. Szakképzett,
gyermekcentrikus
lovas
edzők
irányításával történt az oktatás, gyakorlás.
A felügyeletben önkéntes munkát teljesítő
gimnazisták is segítségünkre voltak,
akik ugyancsak közelebbi kapcsolatban
állnak a lovas sporttal. A test összes
izmát megmozgató, a lovas lelkére is

ható folyamatos koncentrációt igénylő
sportban a lovas oktatás céljára képzett,
vizsgázott, nyugodt lovakkal történtek a
foglalkozások.
A gyerekek megismerkedhettek a tanyán
élő állatokkal is, tartási körülményeikkel
a
kovács
munkájával,
a
pálya
karbantartásával ,a ló, a nyereg a kantár
ápolásával és a fogatozással. Volt aki a
boxok takarításában is részt akart venni.
Annak a gyermeknek aki éppen nem a
lovak körül tevékenykedett biztosítottunk
barkácsolási, kézműveskedési játékos
lehetőségeket. Egyik nap még egy
akadálypályán is megmérethették magukat.
Lehetőséget
biztosítottunk
az
érdeklődő
intézmények
csoportjai,
valamint családok,- nagyszülők, gyerekek
számára a tanyasi életmód, az aktuális
mezőgazdasági munkák és az ott élő
állatok világával, gondozóik munkájával
történő megismerésre.
Reméljük, hogy a részt vevő táborozó
gyerekek, csoportok, látogatók hasznosan
töltötték nálunk a szabadidejüket, szívesen
emlékeznek az ott szerzett élményekre,
tapasztalatokra.
A Lovas Tanya működtetői

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti
állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Augusztus 20-26
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Augusztus 27- Szeptember 02
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Szeptember 03-09
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089

Anyakönyvi Hírek

Szeptember 10-16
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit

Szeptember 17- 23
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Bővebb felvilágosítás telefonon a Járási
Hivatalban!
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.
Telefon: (42)520-510 Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Répási-Kacsó Annabella /2020.05.31./
Orosz István Dávid /2020.06.15./
Pente Áron Noel /2020.06.30./
Balogh Dávid
Erdélyi Petra Fanni
Balogh Ájlin Sanel
Lakatos Ájlin Lídia
Nagy Levente László
Sepsi Norbert Péter
Lakatos Bence
Lakatos Hanna
Vezendi Fruzsina
Szemes Hannaróza
Tógyer Rita Letícia
Gáll Lilien
Losonczi Janka Zsófia
Lakatos Lilien Noémi
Ábri Milán
Rigacs Tibor Ferenc

Akik házasságot kötöttek
Bakos Piroska – Molnár Károly
Ábri Patrícia – Kóti Márkó
Bozsányi Angéla - Gyöngyösi Levente
Barócsi Nikoletta – Csóka János Lehel

Akiktől búcsút vettünk:
Kiss Károly Sándorné sz. Becsy Júlia
Eszter - Hétvezér u.
Nácsa Sándor - Egység u.
Oleár Károly - Aradi vértanúk u.
Kacsó Ferenc - Táncsics M. u.
Losonczi Gábor - Mátyás király u.
Fekete Jánosné sz. Gál Zsófia - Kossuth u.
Gyulai Sándorné sz. Szakács Éva Krúdy Gy. u.
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Közlemények-Hírek
NE VÁRAKOZZON FELESLEGESEN - KÉRJEN IDŐPONTOT!
Értesítem a Tisztelt Kisállat-tulajdonosokat, hogy a Tiszalök,
Kossuth u.-Táncsics u. sarkon működő kisállat-rendelőmben
2020. július 22-től a hosszú várakozás elkerülése érdekében a
rendelés előjegyzés alapján történik. Telefonon (a 06 30/3243023 mobilszámon), sms-ben, vagy Viberen lehet sorszámot
és időpontot kérni. Az előjegyzés nélkül érkezők csak ezután,
érkezési sorrendben kerülnek ellátásra. A kezdeti időszakban
ez türelmet igényel az előjegyzés nélkül érkezőktől, de amint

a rendszer mindenki tudomására jut, lényegesen rövidebb
várakozást jelent az állatoknak és gazdáiknak egyaránt. A
sürgős, életveszélyes állapotban lévő betegekkel ezután is soron
kívül be lehet jönni. Kérem türelmüket, megértésüket, esetleges
aktív közreműködésükkel az információ átadásában a többi
állattartó felé, hogy mielőbb teljesen az új rend szerint, minimális
várakozással folytatódhasson a működés.
dr. Bodnár József állatorvos

ÉLMÉNYEK TÁBORA TATÁN
Megemlékezés
Bunda Sándorné Losonczi Mária
1952-2017
Lelked mint fehér galamb, csendesen
messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes
szemünkmár többé nem talál. De tudjuk,
hogy a csillagok között a legfényesebb
Te vagy. Utat mutatsz, mert szívünkben
örökre itt maradsz
Férjed, lányaid, vejeid, unokáid

Megemlékezés
Kiss István
halálának 11. évfordulójára.
„A halál nem jelent feledést és véget,
Amíg élnek azok, akik szerettek Téged!
Szerető feleséged, két fiad, menyed és
négy unokád.

Megemlékezés
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezem férjem,
Szőke József
halálának 1. évfordulójára.
Amíg élek, szívemben gyászollak,
hiányzol nagyon!
Bánatos feleséged Mónika

Mindenkinek köszönjük, akik
szeretett férj, édesapa,

Póka Ferenc
búcsúztatásán megjelentek, és
részvétüket fejezték ki.
Felesége és gyermekei

Július 13-18-ig 25 tiszavasvári nagycsaládos gyermek vett
részt 2 kísérővel Tata városában egy szuper élménytáborban.
A kedves fogadtatás után elfoglaltuk szobáinkat, egy rövid
szabadidős programot követően a tábornyitón megismerkedtünk
a többi csoporttal, a táborvezetőkkel, s a szabályokkal. Az
első este megkaptuk azoknak a programoknak a listáját, ami a
héten várt ránk. Már ekkor láttuk, hogy nem fogunk unatkozni.
Másnap délelőtt környezetvédelmi előadáson vettünk részt, majd
elsétáltunk az Angolparkig. A város ezen nevezetességét bejárva
a gyerekeknek leginkább a Cseke-tó és a Műromok
tetszettek. Délután az állomásos sportversenyen
két első fordulóján (rönkhajítás és kosárba dobás)
ügyeskedtünk. Még a vacsora előtt elkészítettük
csapatzászlónkat, 4 kislány részt vett rajzversenyen,
sokan sportoltak, kosaraztak, tollasoztak, fociztak,
kondi parkoztak közülünk. Este elsétáltunk az Öreg-tó
partjára, a tatai naplementében gyönyörködtünk. A 3.
nap reggelén egy valódi olimpiai sportoló, a NOB Fair
Play Bizottság elnöke, Dr. Kamuti Jenő tartott érdekes
előadást életéről, a sport szeretetésről, a arról, hogy
mindig, minden alkalommal szabályosan játsszunk,
beszélt a tiszta eszközökkel játszott mérkőzéseiről és az
ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartásról.
Büszkék vagyunk, hogy csak a tiszavasvári gyerekekkel
készültek csoportképek a híresség körében. Ezután a
Fényes tanösvényt jártuk be, s felfedeztük a természet
szépségét. Délután, a szabadprogramot követően újabb
3 állomást teljesítettük a sportvetélkedőn, majd nagy
városi séta, játszóterezés és a vacsora után 6 fős csapatunk
ügyeskedett egy interaktív, játékos nyolcpróbán. 4. nap
délelőtt hatalmas erdei túrát tettünk, körbesétáltuk az
Öreg-tavat, délután sportoltunk, a városnéző kisvonattal
eljutottunk olyan nevezetes tatai helyekre, amelyekről
eddig csak hallottunk. Útközben megálltunk a
Kálvária-domb melletti Szabadtéri Geológiai Múzeum
parkjában, s idegenvezetés során megismerkedtünk
földtörténeti korszakokkal, különleges ásványokkal, a
Megalodus-kagylókkal, s a park egyedülálló botanikai
gyűjteményével. A mozgalmas nap délutánján a
sportvetélkedő utolsó 3 próbáját is teljesítettük,
elkészítettük az energia plakátunkat, íjászkodtunk,
ostort pattogtattunk, kötelet húzzunk. Az 5. napon
bevettük a Tatai várat, megtekintettük a Kuny
Domokos Múzeum gyűjteményeit és kiállításait, a
nagyobbak körbebiciklizték a tavat, majd a csapatunk
sárkányhajózott. Jól esett délután elfáradt lábainkkal
belemártózni az Öreg-tó vizébe. Néptáncelőadás, táncház
várt még ránk később. Este a táborzárón bezsebeltük

a
heti
nyereményeinket
(Sportjátékok
bajnoksága:
3. helyezés, Tata kvíz: 2.
helyezés,
Energiakaland
plakátkészítésen 1. helyezés,
kreatív
rajzkészítésben
különdíjak,
táborzászló
készítés: különdíj), előadtuk
záróműsorszámunkat, az esti
diszkóban minden gyerek
még egy nagyot táncolhatott,
bulizhatott. Az utolsó reggel
elbúcsúztunk
a
tábortól,
a várostól, s élményekkel
gazdagodva tértünk haza.
Szeretnénk megköszönni a
Nagycsaládosok
Országos
Egyesületének, a NOE FelsőTisza Régiónak és az Esély
Budapest
Alapítványnak,
hogy eljuthattak a gyermekek
a táborba. Köszönjük Kutassy György alapítványi elnöknek,
Szlatényi György szakmai vezetőnek, a Magyar Diáksport
Szövetség volt főtitkárának és Kupecz László táborvezetőnek,
s minden szervezőnek és előadónak a sok-sok munkát, amely
gyümölcseként maradandó élményekkel gazdagodhatnak és sok
új ismeretet szerezhetnek a táborozó gyerekek.
Lévai Andrea, a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesületének elnöke

Utolsó Oldal
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Egy régi aratás
Aranysárga búzatábla,
Maggal teli kövér kalász.
Egy régi nyár jutott
eszembe,
Egy régi aratás.

2020. július 7-én ünnepelte 90. születésnapját Gulyás
Sándorné sz. Kovács Irma, akit ez alkalomból köszöntött
az egészségügyi szabályok betartásával Szőke Zoltán
polgármester, dr.Kórik Zsuzsanna jegyzőasszony, és
Szabóné Aranyi Tünde, anyakönyvvezető. Irma néni
Bűdszentmihályon született 1930. július 7.-én egyszerű
földműves családban. Három fiú testvérével együtt
szerény, békés, harmonikus körülmények között teltek a
gyermekéveik, de a II. világháború hirtelen véget vetett
ennek a nyugodt időszaknak. A háború utáni években,
mint minden más fiatal, ő is napszámos munkára
kényszerült a mindennapi megélhetés miatt, de ahogyan
ő mesélte, a szegénység ellenére egy nyugodtabb időszak
következett. Voltak céljai, hiszen fiatal nagylány lett, és
a barátnőkkel együtt a munka sem esett nehezére. Erről
az időszakról még ma is szívesen mesél a családnak.
1950-ben megismerkedett és házasságot kötött Gulyás
Sándorral, akivel 56 évet élt boldog házasságban, és akit
2006-ban veszített el. Három lánygyermekük született,
Irma, Julianna és Piroska, akiket nagy szeretettel neveltek,
és taníttattak. Férjével együtt mindig büszke volt lányaira,
akiknek szolid lehetőségük szerint mindent megadtak.
Mindig azt mondogatták, hogy nincs más dolgotok,
csak a játék és a tanulás, amelynek feltételeit meg is
teremtették, a mama háztartásbeliként sütött, főzött,
mosott, vasalt a gyerekekre. Egy meleg otthont, egy
felejthetetlen gyermekkort biztosítottak számukra. Az
évek múlásával az összetartozás, a szeretet a szülők és a
gyerekek között mindvégig megmaradt. Később a lányok
családot alapítottak. Négy unokájuk született, akikben
minden örömüket megtalálták. Az unokák sokat voltak
a nagyszülőknél, és a szülői ház mindig vidám és zajos
volt. Ez így is maradt, mert ma már 7 dédunoka népesíti
be a házat, a DÉDI nagy örömére és boldogságára, ez
élteti ilyen hosszú éveken át. Boldog születésnapot, jó
egészséget, és további hosszú életet kívánunk!

Ennek már több mint
hatvan éve
Nagyot változott már a
világ,
Akkor szükség volt az erős
kézre
Szép rendet vágtak a
kaszák.
Fürge asszonyok és lányok
A rendeket marokra szedték
A csomóba rakott búzát
A legények kévébe
kötötték.
Közben küzdöttek hőséggel,
nyárral
A gyommal melyszúrt,
égetett,

Most látható a természetben

A gyakori szomjúsággal
S itták a langymeleg vizet.

Tragikusan fogynak a fecskéink

Tagja voltam én is egy
brigádnak
Kévébe kötöttem az életet
A marokszedőm nyomába
jártam,
Csavartam búzából kötelet.

A korábbi évtizedekhez képest nagyon megritkultak a
fészkelő fecskéink. Házunk táján két fecske faj él, Az eresz
alá zárt sárfészket építő molnárfecske, melynek rövidebb
a villás farka és a torka is fehér. Valamint az épületek,
teraszok belsejében nyílt, fél tenyér szerű fészket építő,
vörös torkú füsti fecske. Mindkét faj vonuló, tehát a telet
Afrikában tölti a Szaharától délre. Annak idején, amikor
még a házaknál istállók és álatok voltak bőven bolt légy,
aminek persze mi nem örültünk, a fecskék viszont annál
inkább, mert bőséges táplálékot jelentett számukra. No és
persze a szúnyogok, amelyet ma már rendszeresen irtunk.
(Senkinek sem hiányoznak, csak a fecskéknek.) No és az
is probléma, hogy sok háznál nem kívánatos vendégnek
tekintik madarainkat a fiókák által potyogtatott ürülék
miatt. Pedig ezt egyszerűen felszerelt „fecskepelenkával”
ki lehet védeni. No és végül fogyásukhoz jelentősen
hozzájárul a vonulás közben elszenvedett élelemhiány
afrikai területeken. Ugyanis ott is permeteznek különböző
növényvédő szerekkel. Ha így halad a pusztulásuk, egy-két
évtized múlva már aligha lesznek fecskék településeinken.
Nos, akkor mit tehetünk mi értük? A fészkek alá a már
említett fecskepelenkát szerelünk, és hagyjuk őket költeni.
Félreeső helyen készíthetünk számukra sárgyűjtő helyet,
ahol egy-egy vödör víz kiöntésével lehetővé tesszük,
hogy fészekanyagot gyűjtsenek. Mindkét faj védett,
természetvédelmi értéke: 2000 forint.

Amikor eljött az este
és véget ért az aratás
A kévéket hordtuk
keresztbe
A sok-sok kereszt glédában
állt.
A tábla széléről
visszanéztem,
Szép volt a tarlón a sok
kereszt
e képet emlékembe véstem
Elfeledni nem is lehet.
Bónis László

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

STIHL RE 90

magasnyomsású mosó

52.900.-Ft

STIHL FSE 31

elektromos szegélynyíró

20.900.-Ft
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