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Országos sajtótájékoztatón jelentették be a nagy hírt:

Milliárdos beruházás indul Tiszavasváriban
-… mertünk nagyot álmodni… -

2020. november 6-án került sor arra az
országos sajtótájékoztatóra, melyen jelen
volt Könnyid László, a Magyar Turisztikai
Ügynökség vezérigazgató-helyettese, dr.Vinnai
Győző, egyéni országgyűlési képviselő, és
Szőke Zoltán Tiszavasvári polgármestere.
A bejelentés témája: Tiszavasvárit érintő
turisztikai fejlesztések – különös tekintettel a
fürdő fejlesztésére.
A jelenlévők köszöntése
után dr.Vinnai Győző
ezekkel a szavakkal kezdte
tájékoztatóját: - Már régen
vártunk erre a pillanatra,
hogy
Tiszavasváriban
egy komoly turisztikai
fejlesztés induljon el.
Történelmi
bejelentésre
készülünk,
de
előtte
néhány
mondatban
ismertetném, hogy az
elmúlt években Magyarországon a turizmus dinamikusan
növekedett egészen a pandémiáig, és ez három okra
vezethető vissza. Első a világtendencia, második a kiemelt
kormányzati figyelem, és a harmadik egy jól strukturált
célzott turizmusfejlesztési politika. 2010-ben a GDPnek közvetlenül s turizmusból származó aránya 5,4 %, a
közvetett 8,7 % volt. 2018-ban a közvetlen 6,8 %, illetve
a közvetett 10,7 % volt. Ebből a növekedésből nem
maradt ki Tiszavasvári sem. A kialakult helyzet miatt nem
csüggednünk kell, hanem erőt kell meríteni, és a belföldi
turizmust kell erősíteni. Választókerületem településeinek
egyike Tiszavasvári, amely méltán híres gyógyfürdőjéről.
2018-ban a helyiek kedvenc fürdője lett. Kiváló a
termálvize, és az elmúlt években történt kisebb fejlesztés
miatt nőtt népszerűsége is!

Egy új fürdőkomplexum és egy ötven
szobás szálloda épül 2,5 milliárd forint
értékben !
De most – történik egy komoly fejlesztés, melynek két
fő eleme van: az egyik a gyógyfürdőfejlesztésnél egy új
komplexum építése, amely úszómedencét, tanmedencét,
termálvizes medencét, gyerekmedencét foglal magában.
Fejlesztjük a gyógyászatot és egyéb rekreációs
területeket a strandfürdő területén – mely mindenképp
egy nagy előrelépés. És ami még nagyobb előrelépés,
az a szálláshelyfejlesztés. Ezt tűztük ki célul, és most a
támogatás következtében erre most lehetőség lesz, amely
étteremmel, konferenciateremmel, konditeremmel és
wellness részleggel lesz ellátva. Mindez 2,5 milliárd
forint értékben! Köszönjük szépen a Tiszavasvári
Önkormányzat részéről a jó pályázati anyagot, és
köszönjük a Kormánynak azt, hogy jó helyre hozza ezt a
támogatást, valamint köszönjük az elbírálásnál a Magyar
Turisztikai Ügynökség jó döntését. Tiszavasvári helyi
fürdőből regionális fürdő lesz, hiszen Hajdúszoboszló és
Hévíz mellett az itteni termálvizet is országosan jegyzik.
Ez pedig azt fogja jelenteni, hogyha van szállás, akkor
több vendégéjszakát tudnak itt eltölteni. Remélem, ez
a támogatásból létrehozott komplexum a Tiszavasvári
emberek tetszését is el fogja nyerni!

Történelmi jelentőségű beruházás!

Ezt követően Szőke
Zoltán polgármester úr
köszöntötte a jelenlévőket,
majd tolmácsolta érzéseit:
Már egy hete a torkomban
dobog a szívem, és
most megtörténik az a
bejelentés, amit bátran
merek állítani: Tiszavasvári
életében
történelmi
jelentőségű beruházás fog
megvalósulni. A helyiek,
vagyis több mint 13 000 ember álma az, hogy városunk
fejlődjön, a térség igazi meghatározó települése legyen.
Sajnos az utóbbi időben ez nem így volt. A város veszített
a jelentőségéből, csökkent a megtartó képessége, nehéz
helyzetbe került. Viszont van egy nagy kincsünk! Igaz,
van több nagy kincsünk is, de amiről most beszélni fogok,
az a termálvíz, mely gyógyvíz is egyben. Ez nagyon
sok mindenkinek ad lehetőséget úgy gyógyulásra, mint
nyáron kikapcsolódásra, pihenésre. Bátran kijelenthetjük,
hogy jól érzik itt magukat az idelátogató emberek. Ha
egy kicsit visszatekintünk: annak idején ez a strand éves
szinten olyan 10 000 embernek tudott csak lehetőséget
biztosítani. Viszont az utóbbi években – köszönhetően a
jó üzemeltetésnek – ez a szám már százezres léptékben
számolható.

Tegyük meg a lépéseket egy gyógyszálló,
egy
gyógyfürdő
komplexum
kialakításának az érdekében.
Jöttek az igények a szállóra, étteremre, a szaunára.
Szeretnének az emberek több időt eltölteni itt. Erre
alapozva jött a döntés, hogy induljunk el, tegyük
meg a lépéseket egy gyógyszálló, egy gyógyfürdő
komplexum kialakításának az érdekében. Az első
lépéseket a Strandfürdő Kft. tette meg, majd azt követően
Tiszavasvári Önkormányzatának lett lehetősége arra,
hogy támogatásért forduljon a Magyar Kormányhoz. Ez
megtörtént – 2,5 milliárd forint támogatást kapunk, és
kialakítunk egy olyan gyógyfürdő komplexumot, ami ki
fogja elégíteni azokat az igényeket, amire a Tiszavasváriak
és az idelátogatók már olyan régen várnak. Nem csak
Tiszavasvári a nyertese ennek a beruházásnak. Környező
településeinken a falusi turizmus felszálló ágban van, így
ők is örülni fognak ennek a beruházásnak. De említhetném
a három megyét (Borsod, Hajdú, Szabolcs), mert számukra
is kinyílnak a lehetőségek – és még nem említettem, hogy
az országhatáron túlról, ahonnan már most visszatérő
vendégeink vannak – még szélesebbre nyílik a lehetőségek
tárháza. (Már most üdülőket vásárolnak!) Tehát: a
lehetőség óriási,

Tiszavasvári fejlődésnek fog

indulni, és olyan folyamatok veszik kezdetét, mellyel
városunk megerősödik, és el fogja nyerni méltó helyét a
régióban, és visszanyeri azt a tekintélyét, amire szükség
van. Végül egy gondolat: „Ne halat adj az éhezőnek, mert
azzal csak egyszer lakik jól. Adj neki hálót, tanítsd meg
halászni, és akkor egész életében meglesz a betevője!”
Tiszavasvári most hálót kapott. Munkahelyteremtésre,
fejlődésre, fiataljaink helyben tartására kapott lehetőséget.
Köszönetet szeretném mondani a Magyar Kormánynak,
dr.Vinnai Győző képviselő úrnak, a Magyar Turisztikai
Ügynökségnek, és a Strandfürdő Kft-nek, akik nélkül nem
juthattunk volna el oda, hogy Tiszavasvári ilyen népszerű
legyen a strandja miatt. Bízom benne, hogy tovább

haladunk a fejlődés útján itt is, és más területeken is!
Könnyid
László,
a
Magyar
Turisztikai
Ügynökség vezérigazgatóhelyettes
elmondta,
hogy
mindig
nagy
örömmel
mennek
a
Kormány nevében olyan
településekre, ahol egy
fantasztikus összefogásnak
lehetnek tanúi. Képviselő
úr, és polgármester úr
komoly szakmai munkával
és komoly lobbi tevékenységgel előkészítve az elmúlt
hónapokban azért dolgozott, hogy a Tiszavasváriak
életébe egy valóban mérföldkő következhessen be. Az
előbb többször is hallott „történelmi” jelző, amit nem
túl gyakran merünk használni, az ma a város életében
megállja a helyét. Mi történik a mai bejelentés nyomán?
Elindul egy olyan turisztikai fejlesztés, ami Tiszavasvárit
és környékét felhelyezi az egészségügyi turizmus országos
térképére. És ez nem csak a belföldi, de a külföldről ide
utazó gyógyulni és kikapcsolódni szándékozók számára
is egy újabb lehetőség. A beruházás megindításához
mindenképpen gratulálok a Kormány nevében, és minden
támogatást megadunk, hogy ez valóban, időben meg is
valósulhasson. Külön öröm eljönni egy ilyen városba, és
egy ilyen bejelentésnek tanúja lenni, és ezt megtámogatni
a Kormány részéről, amikor ilyen nehéz időket élünk a
hazai turizmusban. Sajnos ez a vírushelyzet még jó ideig
velünk marad, de meg tanultunk vele együtt élni, mialatt a
hazai turizmus bizonyította: ha csak a nyári eredményekre
gondolunk, 11,6 millió belföldi vendégéjszakának
lehettünk tanúi. Mi magyarok bebizonyítottuk, hogy
szeretünk itthon, országon belül nyaralni, üdülni. És mindig
elmondom, hogy az egészségturizmus az első terméke az
országnak, amely garancia arra, hogy ez a bizonyos négy
évszakos turisztikai termék jelen van. Én azt gondolom,
hogy Tiszavasvári életében egy négy évszakos termék egy
új szállodai kapacitással, egy új minőségi szintugrással
alkalmas lesz arra, hogy egész éven át ide vonzza

a vendégeket. És ne feledkezzünk meg azokról a
SZÉP- Kártyákról, amit itt Tiszavasváriba is örömmel
fognak használni tulajdonosaik. Mára több mint 2 millió
felhasználója van. És mivel a tiszavasvári az ország egyik
legjobb gyógyvize, így nyugodtan állíthatom, hogy lesz
rá kereslet. Amikor fejlesztésről döntünk, első szempont
mindig a turizmus mozgatórugója, de nem felejtkezünk el
arról sem, hogy a helyben élők életminősségét sikerül-e
ezzel egy magas szintre emelni, és pontosan a helyiek
megtartásában játszik jelentősen fontos szerepet. Az
előkészítési tevékenységhez adtuk most meg a forrást a
Kormány részéről, hiszen a terveknek el kell indulni.

megvalósítás előszobájában vagyunk.

A

Itt komoly összefogásra lesz szükség továbbra is a
helyi szereplők részéről, és Képviselő úr, Polgármester
úr, azt tudom mondani, hogy a Magyar Kormány ott
áll Önök mellett. Minden támogatást megadunk, hogy
minden időben és határidőben elkészüljön. Gratulálok a
fejlesztéshez. További sok sikert, és jó munkát kívánok
benne. Én azt gondolom, hogy az a példátlan összefogás,
ami itt tapasztalható, garantálja a helyiek fejlesztését,
fejlődését!
- VH -

Képviselő-testületi fontosabb döntések
Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központ bentlakásos
intézményében az idős ellátás keretében
demens részleg kialakításáról
A testület a Kornisné Központ idős
otthonában az intézmény „B” épületében
egy 24 fős demens részleg kialakításáról
döntött 2021. január 1-jétől. A demens
személyek ellátása nem új ellátási forma.
Az idős és fogyatékos személyek ellátását
érintené. Jelenleg közel 50 fő demens
ellátott van az intézményben. A részleg
kialakításával az érintett ellátottakat
gondozók
tekintetében
magasabb
normatívát igényelhet az önkormányzat,
ami körülbelül 4,4 millió forint
többlettámogatást jelent, természetesen
az
ellátással
többletköltségek
is
jelentkezhetnek. Az azonban egyértelmű,
hogy az ellátotti létszám viszonylatában
is magas demens ellátotti létszám
szükségszerűvé teszi ezt a lépést. A
részlegben azon ellátottak lehetnének
elhelyezhetőek, aki rendelkeznek a

demenciát
megállapító
orvosi szakvéleménnyel,
és speciálisabb gondozást,
ellátást igényelnek egyéb
idős ellátottakhoz képest.
Az
intézményvezető
tájékoztatása alapján a
részleg
kialakításához
a
szükséges
szakmai
létszámminimumokkal,
és
képesítési
követelményeknek
megfelelő
végzettségű
szakdolgozókkal
rendelkeznek, további tárgyi feltételeket
nem igényelnek a meglévőkhöz képest.
Pályázat benyújtása az önkormányzati
területen lévő illegális hulladéklerakók
felszámolására (9 millió forint)
A 2020-as évben meghirdetésre került
„települési önkormányzatok számára az
illegális hulladéklerakók felszámolásának
támogatására 2020.” című pályázat,

melyen az alábbi célra lehet
kérelmet benyújtani: Az
önkormányzati
tulajdonú
ingatlanokon, közterületen
fellelhető
illegálisan
lerakott,
elhagyott
hulladék
felszámolása.
A támogatás
egyszeri,
vissza
nem
térítendő
támogatásnak
minősül,
amelynek
rendelkezésre
bocsátása egy összegben,
előfinanszírozással történik.
A támogatás intenzitása 100%, önerőt
nem igényel. A pályázatról 2020.
december 7. napjáig kell döntést
hoznia a helyi önkormányzatokért
felelős miniszternek. A vizsgálatok
alapján,
összesen
350m3
illegális
hulladék kerülhet elszállításra, az alábbi
területekről: Gépállomás utca, Vágóhíd
utca, Dessewffy utca, Külterület 0162/1
hrsz., Sopron utca 044/1 hrsz. és a Daráló
utca (ipari park kialakításának helyszíne)
környéke. A pályázat megvalósítási
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időszaka 2020. szeptember 21. és 2021.
február 28. közötti időszakra vonatkozik.
Forgalomszabályozó eszközök
kihelyezése a Dr. Lévai Sándor utcán
A polgármesteri hivatal Dr. Lévai
Sándor utcán lévő parkolási rendjét
szükséges szabályozni, tekintettel arra,
hogy a parkoló mögötti területen és
útpadkán is sokszor parkoló, várakozó
gépjárművek sorakoznak, olyankor is,
ha az 50 m-el lejjebb lévő parkolóban van
hely.
Az
így
parkoló
gépjárművek
akadályozzák az utcán való közlekedést,
továbbá több alkalommal is előfordult,
hogy a parkolóba szabályosan várakozó
autó nem tudott kiállni, ekkor meg
kellett várnia a mögötte lévő gépjármű
sofőrjét. Fentiekre való tekintettel a
testület úgy döntött, hogy a polgármesteri
hivatal mögötti Dr. Lévai Sándor utcán
a megállás és várakozás tilalmát az
útpadkán is bevezeti.

Ismét pályázunk illegális hulladéklerakók felszámolására
avagy

„Szeméthelyezet” Tiszavasváriban
Nagy érdeklődés övezte/övezi a
hulladékgyűjtő konténereink áthelyezését
a médiában és a közösségi felületeken.
Régóta látjuk, hogy az a jellemző, ha
városunkban rávilágítunk egy problémára
és tenni akarunk a megoldás érdekében,
akkor azonnal megjelennek olyan
szervezetek, személyek, akik ideig-óráig
szavakban, de nem tettekben foglalkoznak
a témával. Híreket gyártanak, hangulatot
keltenek, megosztottságot generálnak,
de gyakorlati megoldásokkal, tettekkel
nem jeleskednek. Évek óta ezt teszik. Azt
gondolom, hogy Tiszavasvárinak nem erre,
nem ilyen szervezetekre és személyekre
van szüksége, hanem olyanokra, akik új
megoldásokkal, gyakorlatias módszerekkel
a tartós megoldást keresik a gondok,
problémák felszámolására. Ilyen az illegális
hulladék kérdése, és a hulladékszolgáltatás
rendbetétele városunkban. Ha az illegális
hulladéklerakókra úgy próbál valaki
megoldást találni, hogy látványakciókat
szervez, („ismert” emberek egy napig
szedik a szemetet,) abból köszönjük
szépen, nem kérünk, mert sok kicsi sokra
megy ugyan, de ezzel a probléma nincs
megoldva és nincs komolyan véve. Az
utóbbi két évben minden olyan lehetőséget
megragadunk, ami jelen helyzeten javít
vagy javíthat. Ilyen volt, amikor 2019-ben
önkormányzatunk bekapcsolódott a „Te
szedd” akcióba, vagy nyert 2019-ben 3
millió plusztámogatást az illegális lerakók
felszámolására. Jelenleg ebben az évben 7
millió forint erejéig pályázunk az illegális
hulladéklerakók felszámolására.
Bízom abban, hogy hamarosan ez ügyben
is örömhírt, egy újabb nyertes pályázatot
jelenthetek be. A jövőre nézve kiemelt
célunk, hogy a leginkább érintett körzetek,
„szegregátumok” lakóit mozgassuk meg.
Hiszem, hogy segítséget kell adnunk,
de úgy kell segítenünk, hogy cserébe
vissza is kapjunk valamit. Elvárás lesz az
együttműködés, a közös gondolkodás, a
valamit valamiért elv alkalmazása.
Az utóbbi hetekben megjelent álhírek
és félrevezető cikkek miatt szeretném
ismételten elmondani és hangsúlyozni, hogy
a közterületi konténereink közterületen

történő áthelyezése NEM A LAKOSSÁGI
HULLADÉKSZÁLLÍTÁST
ÉRINTI.
Ez az egyik legfontosabb TÉNY ebben
a történetben. Itt arról volt és van szó,
hogy városunk ezeknek a közterületen
elhelyezett konténereknek az ürítésére, a
melléjük illegálisan elhelyezett lakossági
hulladékra évek óta közel tízmillió forintot
költött. Tiszavasvári nem engedheti meg
magának azt a luxust, hogy azok szemetét
szállítsa, azok helyett fizessen, akiknek
évek óta ugyanúgy kötelessége lenne
kukával és szemétszállítási szerződéssel
rendelkeznie, mint más jogkövető és
törvénytisztelő tiszavasvári lakosnak. A
konténerek áthelyezésével, zárt területre
vitelével és lehetőség szerint kamerával
való megfigyelésével nem generáljuk
tovább az illegális hulladék elhelyezését.
A helyes irányvonal az, hogy végre
minden tiszavasvári kötelezően vegye
igénybe a hulladékszállítást, és éljen ezzel
a közszolgáltatással. Nem elfogadható
az a hozzáállás, hogy egyesek kiborítják
a szemetüket a közterületre és a város
pénzén vitetik el. Természetesen vannak
elképzeléseink a folytatásra, mert azzal
mindannyian tisztában vagyunk, hogy
ezeken az érintett területeken nincs
rendben a kötelező közszolgáltatás
igénybevétele. A megoldás a saját kuka
megléte, használata, és a szemléletbeli
változás. Tudjuk, hogy ehhez segítséget is
kell nyújtani, de elvárás, hogy mindenki
tartsa be a ránézve is kötelező szabályokat,
és értse meg azt, hogy ezen intézkedések
érte, és nem ellene történnek. Értse
meg minden érintett, hogy a szabályok
betartásával elsősorban saját körülményein
javít majd. A konténerek áthelyezésének
terve, ezzel egyetemben a jövőbeni
elképzelések is a Tiszavasvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat vezetésével,
a körzetek képviselővel és a szolgáltatóval
egyeztetve, az ő támogatásukkal és
egyetértésükkel került a képviselőtestület
elé. A képviselők a szeptember 24-i
testületi ülésen az elképzelés helyességéről
támogató döntésükkel biztosítottak.
A közeljövőben újabb lépés történik.
Meghívásomra a hulladékszállítást végző

szolgáltató vezetése városunkba látogat,
ahol széleskörű egyeztetést folytatunk a
hulladékkezelés még jobb, hatékonyabb,
eredményesebb megvalósítása érdekében.
Az elmúlt két évben, azaz 2018. szeptember
16. óta sok segítséget kaptunk, ezáltal sokat
segítünk. Magyarország Kormányától
egyedi kormányzati támogatást kaptunk.
Ebből a támogatásból több utat építtetünk,
hogy akár a kukásautó is be tudjon menni
a „szegregátumokba” és elszállítania
a szemetet. Nyertes pályázatunknak
köszönhetően jelenleg folyik egy komplex
felzárkóztató program végrehajtása, amivel
szintén segítséget nyújtunk a hátrányos
körülmények között élőknek. Szociális
hálót kell építenünk, hogy a felzárkózást
elősegítsük. Mindezt úgy tesszük, hogy
fejlesztjük az egész várost, folyamatosan
értéknövelő beruházásokat valósítunk
meg. Úgy gondolom, hogy aki akarja, látja
ezeket az erőfeszítéseket, látja és érzi az
elmúlt évek pozitív történéseit, változásait.
Szeretném, ha elfogadnák azt, hogy az

önkormányzat olyan utat választott, ami
eltér az eddig megszokottól. Az elmúlt évek
próbálkozásai nem vezettek eredményre,
ezért azt gondolom, hogy azok hibásak
voltak. Azt hiszem, hogy megérett az
idő arra, hogy másképp csináljuk, és ne
tűrjük tovább a rossz gyakorlatot. Nem
dughatjuk homokba a fejünket, és nem
nézhetjük tétlenül, ahogy milliók folynak
el az illegális hulladék-elhelyezés eltűrt
gyakorlata miatt. Akik változni akarnak,
azoknak lehetőséget adunk, lehetőségeink
szerint segítünk. De segítség nem az lesz,
hogy megerősítjük őket abban, hogy nem
tudnak beilleszkedni, hogy nem tudnak
tenni saját magukért, hogy nem lehet ezt
másként csinálni. Segítség lesz, de csak
akkor, ha az érintettek is hajlandóak tenni
magukért, hajlandóak segíteni magukon,
hogy segítsenek másokon. Valamit,
valamiért. Így megyünk tovább.
Szőke Zoltán
polgármester
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KÉRDÉSEK A COVID HELYZETRŐL
Válaszol: Szőke Zoltán polgármester

Hogyan
tudnád
jellemezni
tiszavasvári
jelenlegi
helyzetét
a
járvány szempontjából?

fordulnak, és részesítsék
előnyben a telefonos utat,
e-mailt,
ügyfélkapus,
e-papíros megoldásokat.

Azt a jelent éljük,
amikor
szinte
minden
döntésünket meghatározza
a világjárvány. Lassan
már
beidegződik
a
mindennapokba
a
védekezés. Más szokások
alakulnak, és nem látjuk
mikor is lesz vége ennek
a helyzetnek. Láthatják ezt akár a
testületi ülések közvetítésekor, maszk,
védőtávolság, kimért válaszok. Tudjuk,
hogy borzasztó önfegyelmet és empátiát
kell tanúsítanunk, és sokszor íratlan
szabályokat betartanunk.

Miben más ez a második
hullám?

Mit
jelent
működésben?

ez

a

mindennapi

Kevesebb dolgozó, több betegállomány,
növekvő
feladatellátás
jellemzi
a
hatóságokat. Tudom, hogy vannak
jelzések egy-egy ügy kapcsán, sürgetések
egyszerűnek tűnő ügyekben, de van olyan
dolgozónk, aki több embert is helyettesít
jelenleg is. És van olyan, aki a napi
feladatellátása mellett akár túlórában, vagy
ha szükséges, munkaidőben mérlegelve a
felgyülemlő feladatai elsődlegessége között
fertőtleníti az intézményeinket, mert most
ezt is kell csinálni. Azt gondolom ugyanez
a helyzet máshol, más intézményekben
is. A pedagógusok, hatósági ügyintézők,
orvosok, ápolók, rendvédelmi szervek
munkáját, napi rutinját alapjaiban
változtatja meg az a többlet feladatellátás,
melyet megkövetel most a védekezés és
mindemellett a helyettesítés. Ezért kérjük,
hogy mérlegeljenek, amikor a hatósághoz

Nem minden helyzetre
van egyértelmű megoldás.
Azt tudni kell, hogy eddig
ismeretlen helyzeteket kell
megoldanunk,
szokatlan
megoldási módokat kell
produkálnunk, váratlan problémákkal
találkozunk, hiszen a második hullám
erőteljesebben érint minket. Köszönjük,
hogy például a bölcsőde dolgozóinak
megbetegedése kapcsán türelmet és
megértést tanúsítanak, mert ez is egy
olyan helyzet, amiben a megszokott
metódusok nem működnek. Bár többekben
megkérdőjeleződnek egyes döntések,
de higgyék el, a helyzetek spontaneitása
is nehézséget okoz, és egy-egy döntés
kapcsán sokszor pár óra alatt kell logikus
döntést hozni, - több hatósággal egyeztetve,
sokszor csak útmutatások alapján, - hiszen
az élet változatos, nem várt helyzeteket
produkál.
Kap tájékoztatást az önkormányzat a
betegszámok alakulásáról a városban?
Nem! A karantén tekintetében kapunk
tájékoztatást, de ez ugye nem ugyanaz
a kör. Hangsúlyozandó, hogy ezek is
különösen érzékeny adatnak minősülnek.
Üzenet a lakosságnak?
Mindenkinek köszönöm a munkáját,
a kitartását, a társadalmi összefogást,
amivel egymásra vigyázunk.
VH

CSÚSZÁSMENTES TELET KÍVÁNUNK!
Tisztelt Városlakók!
A
tél
közeledtével
szeretnénk
mindenki figyelmét időben felhívni a
fokozott csúszásveszélyre, és egyúttal
arra is felkérni, hogy szükség szerint
rendszeresen gondoskodjon az ingatlana
előtti járdaszakasz síktalanításáról, a
csúszásveszély megelőzéséről. Ennek
megtörténtét
közterület-felügyelőnk
segítségével hivatalunk is ellenőrizni
fogja. Mindehhez segítségül felelevenítjük
az alábbi a Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatal képviselő-testülete által hozott a
köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2008.
(V. 28) rendelet síkosság mentesítésről
szóló 8. §-ában foglaltakat:
- Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan
megközelítését
szolgáló
járdák,
járdaszakaszok (járda hiányában egy
méter széles területsáv), lépcsők, síkosság
mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa,
használója
folyamatosan
köteles
gondoskodni.
- A járdáról letakarított havat a közút
és a járda között úgy kell elhelyezni
vagy eltávolítani, hogy sem a gyalogos-,
és gépjárműforgalmat, sem pedig a
járda melletti víznyelők működését ne
akadályozza, és a hó megcsúszás veszélye
kizárt legyen.
- Hórakást tilos elhelyezni:

a./ útkereszteződésben;
b./ útburkolati jeleken;
c./ tömegközlekedésre szolgáló jármű
megállóhelyén,
d./ közszolgáltatási felszerelési tárgyra
(pl.: gázcsap, vízelzáró csap) és egyéb
közérdekű létesítmény (pl.: közvilágítási
lámpaoszlop) köré;
e./ kapubejárat elé, annak szélességében.
- Síkosság elleni védekezéshez a
környezetkímélő
anyagokon
kívül
(homok, salak, zeolit) konyhasó csak úgy
alkalmazható, hogy egyszeri kijuttatásának
maximális mértéke 40 g/m2-nél több
ne legyen. Ezen anyagok tárolása csak
környezetszennyezést
kizáró
módon
történhet. Konyhasó használata zöld
területen és közvetlen környékén tilos.
- Havat, jeget a háztető közterület felé
eső oldaláról csak olyan időszakban szabad
letisztítani, amikor a forgalom csökken. A
tisztítás idején a járdát le kell zárni és a
járókelőket figyelmeztetni kell az elhaladás
veszélyére.
Kérjük tehát a lakosságot, hogy fentiek
figyelembevételével járjon el saját
maga és mások testi épsége védelme
érdekében! Vigyázzunk magunkra és
egymásra!
Polgármesteri Hivatal

Magyarország Kormánya 2016. január
8-án pályázati felhívást hirdetett meg
„A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok”
címmel. A pályázati felhívás kódszáma:
TOP-5.2.1-15.
A pályázati felhívás alapján Tiszavasvári
Város Önkormányzata 4 partnerrel
(Magyarországi Magiszter Alapítvány,
Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központ, Az Élet Kenyere
Alapítvány Sirok, Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Önkormányzati Hivatal)
konzorciumi
megállapodást
kötve
támogatási kérelmet nyújtott be „Komplex
felzárkóztató programok Tiszavasvári
Külső-Szentmihály
városrészén”
címmel. A benyújtott kérelmet a Magyar
Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatóság 2018. június 20-án
kelt levele alapján pályázat nem részesült
támogatásban. A döntés ellen Tiszavasvári
Város Önkormányzata kifogással élt. A
benyújtott kifogást az Irányító Hatóság
megalapozottnak találta, és a 2019. június
18-án meghozott döntésében támogatásra
érdemesnek ítélte a pályázatot.
A
pályázat 100%-os intenzitású, vissza
nem térítendő támogatás, melynek értéke
141 308 176,- Ft. A projekt átfogó célja:
Külső-Szentmihály
szegregátumaiban
élő
hátrányos
helyzetű
lakosság
komplex társadalmi felzárkózása és
integrációja. A pályázat programelemeiből
Önkormányzatunk szeptember és október
hónapban egészségügyi szűrőprogramot
hirdetett a szegregátum lakosságának,
mely szűrővizsgálaton szép számmal
jelentek meg a vizsgálatra jelentkezők,
akik már a vizsgálatot követően kezükbe

kapták a vizsgálati értékelő lapjukat
az
eredményeikkel. A kihelyezett
Szűrőprogramok 3 havonta, a projekt
ideje alatt összesen 8 alkalommal
valósulnak meg. Az akcióterületen élő
lakosságnak lehetősége lesz a különböző
betegségeket
megelőző,
preventív
vizsgálatokon részt venni az általános
egészségi állapot javítása és a betegségek
időben
történő
diagnosztizálása
érdekében. Az akcióterületen jellemző
betegségek hatékony szűrésére az alábbi
szűrővizsgálatokra kerül sor: TBC,
szifilisz, hepatitisz, vércukor, vérzsír,
szív-és érrendszeri rizikószűrés, HIV
szűrés. Ezt követően egészségügyi
szemléletformáló előadássorozatunk első
előadása is megrendezésre került, melynek
témája a szexuális betegségek megelőzése
volt. A Rendőrség közreműködésével
közös lakossági-rendőrségi workshopot
indítottunk, melynek 2 állomása már
lezajlott. A workshopok
mediátor
bevonásával
kerülnek
megtartásra,
segítséget nyújtanak a rendőrség és a
lakosság között hosszú idő óta húzódó
problémák kezelésében. A workshopon
lehetősége nyílik a célcsoport lakosságának
is, hogy közös egyeztetés keretében tegyen
fel kérdéseket a témában és felmerülő
ötletekkel mozdítsa előre a település
közbiztonságának javítását. Védőnőink
várandós anyák klubján keresztül készítik
fel a várandós kismamákat a szülésre, a
gyermekvállalásra.
A szegregáció gyermekei számára
ifjúsági sporttevékenységek kerülnek
megrendezésre, futballedzések formájában.
A pályázat 24 hónapon át segíti a
szegregátum lakosságát az integrációban,
felzárkózásban.

Önkormányzati hírek
Egészségügyi arcképcsarnok

Dr. Ujhelyi Bernadett
szemész szakorvos

2 0 0 5 - b e n
summa cum laude
minősítéssel
végzett
a
D e b r e c e n i
Egyetem Általános
Orvostudományi
karán. A szemészet
szakma
felé
ötödéves hallgató
korában fordult,
mikor lenyűgözte
a
szakma
sokszínűsége,
precizitása és a
mikrosebészet
világa.
Végzése
után a Debreceni
E g y e t e m
Szemklinikáján
kezdett dolgozni,
szemészetből 2010-ben tett szakvizsgát.
Tudományos fokozatát (PhD) 2012ben szerezte meg, témája a pajzsmirigy
betegségekhez
társuló
szemészeti
kórképek diagnosztikája volt. Jelenleg
egyetemi adjunktus, az általános szemészet
mellett fő érdeklődési területe a zöldhályog
(glaucoma) diagnosztikája, gondozása,

lézeres, - valamint
műtétes kezelése.
Orvos
férjével
három gyermeket
n e v e l n e k ,
Veronika 8, Bence
5, Júlia 3 éves.
A
Tiszavasvári
J á r ó b e t e g
szakrendelőben
2019.
májusa
óta
dolgozik,
általában havonta
egy
alkalommal
rendel. A rendelési
alkalmak különös
örömmel
töltik
el,
szeretettel
hozza
helyhez
szaktudását,
melyhez szükség esetén komoly klinikai
háttér társul. A Rojkó-Med kft. által
üzemeltetett
szemészeti
szakrendelő
jól felszerelt. Külünös érdeme, hogy a
zöldhályog gondozásához elengedhetetlen,
korszerű látótér vizsgáló készülék is
rendelkezésre áll.

Szeptember 19. és november 22. között
összeírók keresik fel a gazdákat
Szombaton
folytatódik
a
Központi
Statisztikai
Hivatal
(KSH)
mezőgazdasági
összeírása,
az Agrárcenzus 2020, amely során
személyesen keresik fel a gazdákat
az összeírók. A hazai mezőgazdasági
termelés aktuális helyzetét felmérő,
teljes körű, országos felvételből nyert
adatok a következő évek döntéseit,
forrásfelhasználását
alapjaiban
befolyásolják, ezért a pontos válaszadás
a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt
érdeke. A felmérés első szakasza –
amelyben online lehetett kitölteni a
kérdőívet – június 5. és 30. között volt.
Agrárcenzust tízévente hajtanak végre
a világ minden táján, az Európai Unió
tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021
tavasza között kerül sor. A KSH az idei
összeírás során megkeres minden olyan
egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi
felmérések, illetve az adminisztratív
nyilvántartások
alapján
értékesítési
céllal végezhetnek termelést, továbbá
valamennyi mezőgazdasági tevékenységet
végző
gazdasági
szervezetet.
A
népszámlálások után a második legtöbb
embert érintő felmérés hazánkban,
összesen mintegy 750 ezer címen valósul
meg. A felmérésben a KSH adatokat
kér többek között a növénytermesztési
jellemzőkről,
állatállományról,
a
mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a
gazdaságok egy részétől az épületekről,
trágyázási módszerekről, továbbá a
hazai információigényeket figyelembe
véve az agrárdigitalizációról is. Így az
összegyűjtött adatok széleskörű elemzési
lehetőséget biztosítanak majd. „A
következő évek hazai és EU-s támogatási
és egyéb agrárszakmai döntéseihez

szükségesek a pontos információk, így
minden gazdálkodónak érdeke fűződik a
kitöltéshez. Az adatok összesített formában,
nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek
a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta
Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
Az összeírás két hullámban valósul
meg: június 5–30-a között az érintettek
egy része online felületen tölthette ki a
kérdőívet, szeptember 19. és november
22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire
összeírók segítségével válaszolhatnak
azok, akik nem vettek részt a felvétel
nyári szakaszában. A maszkot viselő
összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi
távolságtartás szabályainak betartására,
a rendszeres kézfertőtlenítő használatára
és az érintésmentes kommunikációra. Az
adatszolgáltatást kormányrendelet írja
elő, így az érintettek számára a válaszadás
kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai
célra gyűjti, azokat csak összesítve,
név nélkül publikálja. Az elektronikus
adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás
lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus
előzetes adatait már 2021 tavaszán
megjelentesse a KSH. A részletes,
településszintű adatok 2021 végén válnak
hozzáférhetővé.
További
információ
az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági
összeírásról a következő linken érhető
el:
www.ksh.hu/agrarcenzusok_
agrarium_2020
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EZERSZÍNŰ ŐSZ
A 2020-as esztendő egy nem mindennapi
feladat elé állította a Kornisné Központ
dolgozóit. Mivel a 65 év feletti korosztály
az egyik legkiszolgáltatottabb csoport
a
koronavírus
okozta
járványban,
intézményünkben fokozott figyelmet kell
fordítanunk idős lakóink védelmére. A
fizikális jólét mellett a mentális egészség
megőrzése is kulcsfontosságúvá vált
gondozottjaink körében. Szeptember első
napjaiban, rövid nyári szünet után, ismét
bezáródott intézményünk kapuja.
Látogatási
és
kijárási
tilalom
lépett életbe, határozatlan ideig. A
hozzátartozókkal való kapcsolattartás csak
telefonon működhetett, de most már egy
internet sarok létrehozásával, egy laptop
segítségével, a családtagok felvehetik
a kapcsolatot lakóinkkal skypon, vagy
messengeren is. Természetesen az élet
nem állt meg otthonunkban. A megfelelő
óvintézkedések mellett foglalkozásaink,
programjaink zökkenőmentesen folynak.
Október
első
hetében
került
megrendezésre
az
„Idősek
Hete”.

Ennek keretén belül hagyományainkhoz
ragaszkodva, a ”Tök Jó Nap”-on sütőtökös
ételeket és italokat kóstolhattunk. A
Népmese Napján mesehallgatás közben
hamuba sült pogácsát fogyasztottunk.
A nap fénypontja a közös fagylaltozás
volt. Sportnapon az időjárás megtréfált
bennünket,
a
társalgókban
kellett
lakóinknak ügyességüket összemérni.
Október 19-22-ig „Helló Ősz” címmel
rendeztünk programokat, amelyekből
munkatársaink
segítségével
kisfilm
készült. Az összeállítást pályamunkaként,
az Integrált Jogvédelmi Szolgálat,
„SZÍNES HÉTKÖZNAPOK A TESTI
–LELKI
EGÉSZSÉGÉRT”címmel
meghirdetett pályázatára juttattuk el. A
közelgő év végi ünnepkört figyelembe
véve, igyekszünk minél változatosabb,
sokoldalúbb
programokat
szervezni
ellátottjaink részére, enyhítve ezekkel a
bezártság érzését és a család közvetlen
hiányát.
Vajdáné Kecskés Ágnes
Mentálhigiénés csoport

Önkormányzatunk
az
EFOP-1.2.11-16-201700009 kódszámú „Esély és Otthon – Mindkettő
lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása
a fiatalok elvándorlásának megakadályozása
érdekében
Tiszavasváriban”
pályázathoz
kapcsolódóan felhívást tesz közzé a fiatalok helyben
maradását támogató ösztönző rendszer elnyerésére. A
város 69.312.000 Ft-ot nyert ösztönző támogatásokra
pályázati forrásból az eredményesen pályázó 18 és 35.
év közötti hiányszakmával és tiszavasvári munkahellyel rendelkező lakosoknak.
Amennyiben 18. életévedet betöltötted, de nem vagy még idősebb 35 évnél és tiszavasvári
székhelyű vagy telephelyű munkahelyed van és a pályázati felhívásban részletezett
hiányszakmák egyikével rendelkezel, vagy lakást vennél/építkeznél, valamint megfelelsz
a pályázati feltételeknek, akkor ne habozz, jelentkezz!
Az alábbi támogatási formákra várjuk a pályázatod:
1.) Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek támogatása: A pályázók 6
hónapon keresztül havi 40.000 Ft támogatást kapnak. A forrás kimerüléséig félévente
maximum 84 fő részesülhet támogatásban.
2.) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon
lakóépületet építő fiatal támogatása: A fiatalok egyszeri 700.000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesülnek. A forrás kimerüléséig félévente maximum 3 fő részesülhet
támogatásban.
2020. november 30-ig juttasd el pályázatod minden kötelezően csatolandó melléklettel
együtt a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalba Péntek Renátának címezve a 4440
Tiszavasvári Városháza tér 4.sz alá, személyesen vagy postai úton. Fenti dátumon
túl érkező pályázatot nem áll módunkban elfogadni! Bíztatunk Mindenkit, hogy
amennyiben hiányszakmával rendelkezik, Tiszavasváriban dolgozik és a megadott
korosztályba tartozik, bátran nyújtsa be a pályázatát, hiszen több hónapon keresztül
juthat plusztámogatáshoz! A pályázati adatlap letölthető a www.tiszavasvari.hu oldalon,
valamint a Polgármesteri Hivatal portáján igényelhető. A pályázattal kapcsolatosan
Péntek Renáta nyújt felvilágosítást a 42/520-500 115.sz melléken, vagy a
pentek.renata@tiszavasvari.hu e-mail címen.
Várjuk a pályázatokat!
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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 csalók az idősek jóhiszeműségét és
adott esetben romló egészségi állapotát
is igyekeznek kihasználni. Jellemzően
potenciális
áldozatuk
vezetékes
telefonját hívják, ami többnyire nem
jelez ki telefonszámot és szinte mindig
feltöltőkártyás mobilt használnak, amit
a hívások után eldobnak. Sok esetben
előfordul, hogy az elkövetők felkészülnek
leendő
áldozatukból,
terepszemlét
tartanak, kiismerik napirendjét, szokásait
és kapcsolatait.
A csalóktól beérkező hívással segélykérés
fut be a nagyszülőhöz az állítólagosan bajba
került gyermekkel, unokával kapcsolatban,
így rögtön stresszhelyzetet teremtenek
az elkövetők. Ilyen állapotban sokkal
nehezebben tud gondolkodni az érintett,
kevésbé tud figyelni azért, mert beszűkül
a tudata, ezért akaratlanul is óvatlan lehet.
Az elkövetők sírástól elváltoztatott
hangon szólnak a telefonba, majd átveszi
a telefont egy társuk, aki hivatalos
személynek adja ki magát és elmondja,
hogy a hozzátartozója megsérült és
magyarázatot ad arra, hogy miért nem
ismerős az állítólagos rokon hangja: mert
megsérült a nyaka, a hangszálai vagy a
szája.
Ezt követően higgadtan tájékoztatja a
hívott felet, hogy pénzre lesz szükség az
anyagi károk rendezéséhez. Előadhatják
azt is, hogy a balesetben érintett másik
fél nagyon dühös, esetleg már megverte a
hozzátartozójukat, mielőtt kiért a rendőrség.
Előfordulhat, hogy megpróbálnak minél
több információt kihúzni az áldozatokból,
például elkérik a személyes adataikat.
Az ilyen hívásoknál több százezer vagy
milliós nagyságrendű kárról beszélnek, és
nem hagynak gondolkodási időt, azonnali
döntésre kényszerítik az áldozatokat.
Országos viszonylatban megtörtént, hogy
vadidegennek adta ki egy idős hölgy egész
élete megtakarítását. Egy ilyen hívás esetén
a leghatékonyabb megelőzés, hogy bontják
a vonalat, ezzel nem adva lehetőséget arra,
hogy további információkhoz jussanak a
szélhámosok. Ezt követően azonnal fel
kell hívni a megnevezett hozzátartozót és

megbizonyosodni arról, valóban történt-e
vele baleset, illetve értesíteni kell a
rendőrséget.

Ha bűncselekmény
áldozatává válik, azonnal
értesítse a rendőrséget
a 112-es segélyhívó
számon!
Figyelem! A csalók a bűncselekmények
elkövetésére felkészülnek és a sértett
bizalmának elnyerése végett olyan valós
információkat is közölhetnek, amelyek
valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.
Kérjük fogadják meg a rendőrség
tanácsait:
 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános
helyen magánügyeikről, hiszen ezeket
az információkat a bűnelkövetők
felhasználhatják.
 Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek,
és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne
adjanak nekik pénzt. Hivatalos személy
nem kér pénzt! Sem rendőr, sem
tűzoltó, se mentős!
 Gyanús idegenek látogatása esetén
jegyezzék meg személyleírásukat, a
gépjármű rendszámát.
 Amennyiben
az
ismeretlenek
valamely szolgáltató dolgozójaként
mutatkoznak be, minden esetben kérjék
el igazolványukat, majd a szolgáltató
telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizzék.
 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 „
A rendőrség az idősek családját,
közvetlen ismerőseit is összefogásra
kéri. Ha szükséges, minden nap hívják
fel rokonuk, ismerősük figyelmét
a fentiekhez hasonló történetekre,
bűnelkövetési módszerekre és mondják
el nekik a rendőrség tanácsait.
Készítette: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya.

Rendőrjárőr képzés
Készülj fel a szolgálatodra!

tájékoztatót, hogy megfontoltan dönthess!

A képzés nappali rendszerű, 10
hónap időtartamú és magába foglalja
a rendőrségnél töltött gyakorlatot is. A
sikeres felvételt követően a képzés első
2 hónapjában munkaviszonyban állsz,
majd a második hónaptól a rendőrség
„próbaidős”
hivatásos
állományába
kerülsz kinevezésre. A képzés sikeres
elvégzését követően önálló intézkedésre
jogosult,
szakmailag
felkészített
járőrként a rendőrség közrendvédelmi,
közlekedésrendészeti,
határrendészeti
szakterületén teljesíthetsz szolgálatot,
vagy a bevetési egységek csapaterős
feladatainak ellátásában vehetsz részt.

Ne feledd!

Gondolkodj rendőrként is a karrierben!
Hivatásos rendőrként számodra is
biztosított lesz a belátható, tervszerű
előmenetel. Pályád során végezz el
szaktanfolyamokat, így bűnügyi nyomozó
vagy helyszínelő is lehetsz, illetve sok
más érdekes beosztást tölthetsz be. A
jelentkezés, a felvételi eljárás, valamint
a képzés számos elemében eltér más
szakképző suli rendjétől. Ezért kérjük,
hogy fokozott figyelemmel tanulmányozd a

A rendőrjárőr képzésünkre történő
jelentkezéssel élethivatást is választasz,
és leendő szolgálati helyeden változatos
szakterületeken
teljesíthetsz
majd
szolgálatot! A rendőrséggel hosszú távra
tervezhetsz, még akkor is, ha most nem
ez lebeg a szemed előtt. A jelentkezés
feltételei között szerepel többek között a
képzés megkezdéséig betöltött 18. életév, a
magyar állampolgárság, az állandó belföldi
lakóhely, a büntetlen előélet és a hivatásos
szolgálat vállalása. A felvételi döntésre a
pályaalkalmassági vizsgálatok valamint az
életvitel ellenőrzéseredménye alapján kerül
sor. A jelentkezési lap és annak mellékletei,
valamint a fizikai alkalmassági vizsga
követelményei a Rendőrség www.police.
hu honlapján a (http://www.police.hu/
hu/a-rendorsegrol/kepzes/rendorjarorkepzes) érhetők el.
A
felvételi
eljárásról
és
a
követelményekről
a
mellékletben
felsorolt rendőri szervek humánigazgatási
szolgálatai adnak felvilágosítást.
Forrás: www.police.hu

A Magyar Honvédség, mint
karrierlehetőség
Számos fórumon olvashatjuk az utóbbi
időben, milyen kedvező lehetőségeket
kínál a Magyar Honvédség. Sorra
jelentik be a nagyszabású fejlesztéseket,
melynek eredményeként a szárazföldi
haderőnem és a légierő teljes
megújuláson megy keresztül. Megindult
a hazai fegyvergyártás, a katonák
modern, egyéni harcászati felszerelést
kapnak, a koronavírus járvány hatására
pedig – kapcsolódva a kormány
munkahelyteremtő programjához – akár
több ezer ember számára biztosíthat a
honvédség speciális önkéntes tartalékos
szolgálati
lehetőséget.
SzabolcsSzatmár-Bereg megyében is éltek ezzel
a lehetőséggel: közel 100 állampolgár
vágott bele a fél éves programba, mellyel
a biztos havi jövedelmen túl alapvető
harcászati, tereptani és alaki ismereteket
szerezhetnek. A nyíregyházi toborzóiroda
katonái folyamatosan hangsúlyozták,
hogy ez a szolgálatforma akár az állandó,
szerződéses jogviszony előszobája is lehet,
hiszen július óta számos példát láttak erre.
Más lehetőségek is állnak azok előtt, akik
szeretnének kilépni a komfortzónájukból és
szívesen kipróbálnák magukat katonaként.
Szabolcs megyében például idén eddig
több mint 100-an jelentkeztek önkéntes
területvédelmi tartalékosnak munka vagy
tanulás mellett. A katonákat kizárólag
helyben képzi és foglalkoztatja az MH 2.
vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred,
behívásuk időszakosan történik. Főként
városi ünnepségeken, megemlékezéseken,
illetve katasztrófahelyzetek elhárításában
vehetnek
részt,
melyért
egyszeri
szerződéskötési díjra,
rendelkezésre
állási
díjra, a tényleges
szolgálat idejére pedig
fizetésre jogosultak.
Népszerű az önkéntes
műveleti
tartalékos
szolgálat
is,
aki
ezt választja, jóval
komplexebb módon

kapcsolódhat a honvédséghez. A Magyar
Honvédség a civil végzettséggel rendelkező
jelentkezőkkel szerződéses jogviszonyt
is létesíthet, ez esetben az újoncok
hivatásszerűen, napi 8 órában látnak el
katonai feladatokat. Ezek szakmájukhoz,
szakterületükhöz is kapcsolódhatnak, de ez
nem elvárás, hiszen már általános iskolai
végzettséggel is lehet jelentkezni.
Természetesen a nagykorúság ebben az
esetben is feltétel, csakúgy, mint a büntetlen
előélet, a bejelentett magyarországi
lakóhely és a magyar állampolgárság.
A szerződéses katonák esetében a jó
fizikai állóképesség és a kifogástalan
egészségügyi állapot fontos elvárások. A
jelentkezők fizikai alkalmasságát 3200
méter futással, fekvőtámasszal és felüléssel
mérik, a maximális 360 pontból legalább
220 pontot teljesíteni kell. A kezdő
fizetés minimális összege rendfokozattól
és beosztástól függően, bruttó 255 ezer
és 413 ezer Ft között mozoghat, ezen
felül járhat nyelvvizsgapótlék, havi 12
ezer Ft SZÉP-kártya juttatás, lakhatási
támogatás,
közlekedési
támogatás,
4700 Ft nyugdíjpénztári hozzájárulás,
ingyenes egészségügyi ellátás, illetve
gyermeknevelési,
iskolakezdési,
családalapítási támogatások is. Idén,
több mint 230-an választották ezt a
szolgálatvállalási lehetőséget Szabolcsból,
a koronavírus-járvány újabb hulláma pedig
tovább növelheti a jelentkezést.
A járvány ellenére a toborzóirodák nem
szüntették meg ügyfélszolgálatukat, így
a nyíregyházi, Dózsa György út 29. szám
alatt található iroda is üzemel, a higiénés
szabályok betartásával.
Az iroda telefonos
és
elektronikus
elérhetősége
megtalálható
a
w w w. i r a n y a s e r e g .
hu oldalon, ugyanitt
online is be lehet
nyújtani a jelentkezést.

Közéleti hírek

Bemutatkozik a Tiszavasvári Pedagógiai
Szakszolgálat
A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről meghatározza, hogy a
köznevelés közszolgálat. Azt jelenti,
hogy
minden
gyermek
számára
hozzáférhető és ingyenes. A köznevelési
rendszer intézményei között működik
a pedagógiai szakszolgálati intézmény.
A pedagógiai szakszolgálat, a nevelésioktatási intézményeket segíti feladatainak
ellátásában. A Nemzeti Köznevelési
Törvény kimondja, hogy a gyermeknek/
tanulónak joga, hogy „állapotának,
személyes
adottságának
megfelelő,
megkülönböztetett ellátásban – különleges
gondozásban,
rehabilitációs
célú
ellátásban – részesüljön, és életkorától
függetlenül a pedagógiai szakszolgálat
intézményéhez forduljon segítségért”.
A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári
Tagintézménye 1987 óta működik
Tiszavasváriban. Az eltelt évek alatt az
intézmény székhelye többször is változott.
Jelenleg a Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézmény Vasvári Pál utcai Minimanó
Óvoda épületében dolgozunk, ahol méltó
környezetben tudjuk fogadni a hozzánk
érkezőket. A pedagógiai szakszolgálat
Tiszavasvári városon kívül ellátja a
járás többi településén élő vagy tanuló
gyermekeket és tanulókat. Az ellátási
körzetünkhöz tartoznak Tiszalök, Tiszadob,
Tiszadada és Tiszaeszlár települések
óvodái, általános és középiskolái is. Négy
vizsgáló és foglalkoztató szerepet betöltő
helyiségben dolgoznak szakembereink,
tágas szülői váró, egy alkalmazotti és egy
adminisztrációs szoba is a rendelkezésünkre
áll, valamint a tornaszobát az óvodával
közösen használhatjuk. Jelenleg két
pszichológus, két gyógypedagógus, egy
fejlesztőpedagógus és egy gyógytestnevelő
szakember várja a hozzánk fordulókat.
Logopédusunk
sajnos
nincs,
de
reményeink szerint egy éven belül visszatér
hozzánk kisgyermekei mellől logopédus
munkatársunk is. Egy szakszolgálati titkár
segíti a munkánkat, aki adminisztratív
tevékenységet végez és egy takarító
munkatárs biztosítja a tisztaságot és a
higiéniás előírások betartását.

A rendeletünkben meghatározott tíz
szakszolgálati tevékenységi terület közül:
• szakértői bizottsági
• nevelési tanácsadás
• gyógytestnevelés
• gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés és gondozást, valamint
• tehetségfelismerés, tehetséggondozást
tudunk végezni a jelenleg rendelkezésre
álló szakember állomány végzettsége
alapján.
A szakértői bizottsághoz azok a
gyermekek és tanulók fordulhatnak,
akiknek tanulásban mutatkozó nehézségeik
vannak a szülő vagy az őt ellátó intézmény
jelzése alapján.
Nevelési
tanácsadás
területen
pszichológiai tanácsadást és szükség
szerint
terápiás
ellátást
valamint
fejlesztőpedagógiai ellátást végzünk.
Gyógytestnevelési ellátásban azok a tanulók
részesülnek, akiknek az iskolaorvos vagy
ortopéd szakorvos szűrővizsgálata alapján
szükségük van erre. Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásban
a gyermekek 0-tól 5 éves korukig vehetnek
részt, amennyiben a szakértői vizsgálat
ezt megerősíti. 3. évet betöltött gyermek
akkor vehet részt korai fejlesztésben és
gondozásban, ha a szakértői bizottság
szakértői
véleménye
alapján
nem
kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe. A
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása keretében az intézmény
feladata a korai tehetség-felismerés,
tehetségazonosítás, a tehetséges gyermek
személyiségfejlődésének
támogatása,
szükség esetén további megsegítésre
irányítása. A hatékony feladatellátás
érdekében kapcsolatot tartunk fenn a
gyermekek/tanulók
oktatását-nevelését
ellátó járási köznevelési intézmények
vezetőivel, a gyermekkel foglakozó
pedagógusokkal. Munkánkat segíti a
védőnői, gyermekorvosi, valamint a
családgondozói hálózat. Forduljanak
hozzánk bizalommal! Várjuk szeretettel
jelenlegi és leendő kedves klienseinket!
Bodnár Katalin
tagintézmény-igazgató

A mindenszentek és a halottak napja
Friss virágok díszelegnek a sírokon,
mécsesek pislákolnak a temetőkben,
s alkonyatkor nyugodttá, csendessé
teszik a sírkerteket. Emlékezünk! Ez az
ima és elhunyt szeretteink emlékének
időszaka. A múltat nem feledhetjük – ez
a visszatekintés és a jövő parancsa.

2020 november
Mindenszentek napja a katolikus és
ortodox keresztény egyház ünnepe. A
katolikus egyház november 1-jén, az
ortodoxia pedig egy héttel később tartja.
Minden üdvözült közös ünnepe, akiket
nem avattak szentté, illetve a kalendárium
név szerint nem emlékezik meg róluk. Az
ünnep kezdetei a IV. századba nyúlnak
vissza. Szent Efrém szíriai egyházatya
és Aranyszájú Szent János már tud
Mindenszentek ünnepéről, melyet május
13-án, illetve pünkösd utáni első vasárnap
ültek meg. E vasárnap neve a görög
egyházban ma is Szentek Vasárnapja.
A Marcus Agrippa által Krisztus előtt
27-ben építtetett Pantheont, Rómában
609 május 13-án keresztény templommá
alakították. Ez adott alkalmat az ünnep
bevezetésére: hiszen ezen a napon IV.
Bonifác pápa „Szűz Mária, Vértanúk
Boldog-asszonya és minden vértanúk»
tiszteletére szentelte fel a római Pantheont.
November első napja a megemlékezés
napjaként a VIII. században, 741-ben, III.
Gergely pápa idején jelent meg először.
Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa
tette, 844-ben.
Halottak napja
A halottak napja jóval későbbi eredetű,
mint a mindenszentek ünnepe. A holtakért
való imádkozás szokása 998-ban kezdődött
Franciaországban, és a XIV. században vált
általánossá.
A november 2-i halottak napja Sz.
Odiló clunyi apáttól (962-1048,) ered. Ő
ezt az emléknapot a Cluny anyaegyház alá
tartozó minden bencés házban bevezette.
Ez a rendelete (998) mindmáig fennmaradt.
Hamarosan pedig a bencés renden kívül is
megünnepelték, a 14. századtól Róma is
átvette. E napon gyertyákat, mécseseket
gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére.

Ehhez a szokáshoz azonban több népi
hiedelem is kapcsolódik. Némelyik szerint
ennek az a célja, hogy a világosban a
„véletlenül kiszabadult lelkek” újra
visszataláljanak a maguk sírjába, ne
kísértsenek. Magyar területeken szokás
volt ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe
hozása is. Ilyenkor fel is díszítik a sírokat,
virágokat, koszorúkat visznek az elhunytak
tiszteletére. A néphit szerint azért kell
megszépíteni a sírokat, hogy a halottak
szívesen maradjanak lakhelyükben. Mivel
sokáig úgy tartották, hogy a halottak
ilyenkor hazalátogatnak, ezért sokfelé
szokás volt, hogy számukra megterítettek,
kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. Egyes
vidékeken a temetőbe vitték ki az ételt, s a
sírokra helyeztek belőle, a maradékot pedig
a koldusoknak adták. Szeged környékén
„mindönszentek kalácsa”, „kóduskalács”
néven üres kalácsot ajándékoztak a
szegényeknek. Székely népszokás szerint
egész kemencére való cipót sütöttek,
amelynek Isten lepénye vagy halottak
lepénye volt a neve. Ezt kiosztották a
templom előtt gyülekező szegények között.
Egy néphit szerint, aki virágot szakít a
sírról, azt elviszi a halott. Az égő gyertyát
nem szabad más sírra tenni, mert annak a
halottnak a bűne, akinek a sírjáról elvették,
átszáll a másik lelkére. Többfelé úgy
tartották, hogy Mindenszentek és Halottak
napja közti éjszakán a halottak miséznek
a templomban, és amíg a harang szól,
hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden
helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az
elhunytak eligazodjanak a házban. Erre a
hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem
volt szabad mosni, meszelni, a földeken
dolgozni, mert mindez bajt hozhat a ház
népére.

Most látható a természetben

Daruvonulás

A daru hajdan nagy számban fészkelt
hazánkban is, de a nagy árvízmentesítési
munkák miatt megszűntek a nagy
mocsarak, az élőhelyük és szép lassan
eltűntek a fészkelő párok. Ezek a
madarak ősszel és tavasszal már, mint
vonulók jelennek meg nálunk. Főleg
az őszi vonulás jelentős, mert ilyenkor
több hónapon keresztül itt tartózkodnak
nálunk és járják a kukorica tarlókat,
ahol a kombájnok által ott hagyott, vagy
elhullatott magvakat szedegetik össze és
híznak meg a tovább vonulás előtt. Estére
aztán nagy csapatokba verődve húznak be
az éjszakázó területükre, amely rendszerint

egy sekély vizű tó, ahol biztonságban
érzik magukat a rókák és egyéb
ragadozók támadásától. Ez az esti behúzás
fantasztikus élményt jelent az érdeklődők
számára. Gondoljunk csak bene, hogy
több tízezer madár repül el felettünk
krúgatva. Ha valaki ebben az élményben
akar részesülni, akkor délután induljon
el Hajdúnánáson át Balmazújvárosba.
Útközben megfigyelheti a kukorica
tarlókon táplálkozó darucsapatokat. Majd
Balmazújvárost elhagyva Tiszacsege felé
kell menni, ahol az út mentén számos
madármegfigyelő torony van, ahova kiülve
úgy fél hat felé megjönnek a madarak.
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A SZERETET ÍZEI

Közéleti hírek

EGY TÖK JÓ NAGYCSALÁDOS DÉLUTÁN

Október 23-án délután várta a NOE
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
tagcsaládjait a Civil Ház teraszán és
udvarán. A biztonsági előírásokat betartva
rendeztük meg őszi kültéri programunkat.
Kézműves foglalkozáson készültek
vicces-lisztes formázható lufi fejek, WC
papír gurigából és kartonból különböző
figurák (macska, boszi, tök,...), a játékos
tök totón és az ügyességi versenyen 10
csapat vetélkedett. Mindenki nagyonnagyon ügyes és szemfüles volt, sok-sok
ajándékkal lettek gazdagabbak a gyerekek

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete országos szinten is, ahogy
tud, segít. Október 24-én került
megrendezésre a „Szeretet ízei” program
befőtt-átadó ünnepsége Dinnyésen. A
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
az elmúlt két évben csaknem 90
befőzőautomatával gazdagodott, amelyet
helyi szervezeteink kaptak meg. Mi,
tiszavasváriak is gazdagabbak lettünk egy
ilyen befőző automatával. A program célja
az volt, hogy a helyben, nagycsaládosok
által feldolgozott sok-sok magyar
gyümölcs és zöldség olyan tagcsaládjaink
felé is eljusson, akik a nagyvárosokban

élve jóval nehezebben jutnak hozzá a
befőttekhez, savanyúságokhoz. Dinnyésen
mintegy 1200 üvegnyi szeretetet tudtunk
átadni kispesti, soroksári és józsefvárosi
szegényebb sorsú nagycsaládjainknak.
A felajánlások
50
nagycsaládos
tagszervezetből kerültek az asztalokra.
A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete 35 üveg befőttet, lekvárt és
szörpöt juttatott el eme nemes célra.
Ezúton is köszönöm a befőtteket felajánló
családjaink jószívűségét! Isten áldja
meg őket és tartsa meg jószándékú
adakozásukat!

Tisztújító közgyűlés a Nagycsaládosok
Országos Egyesületében
A NOE közgyűlése ismét Kardosné
Gyurkó Katalint választotta az egyesület
elnökének.
Tisztújító közgyűlést tartott a budapesti
Szent Margit Gimnáziumban 2020.
szeptember 5-én a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete. A közgyűlésen nagy
többséggel (9300-ból 8924 szavazattal)
újraválasztották az egyesület elnökének
Kardosné Gyurkó Katalint, aki 2016 óta
vezeti az országos szervezetet, melynek
korábban főtitkára volt. A NOE 2020-ban
megválasztott új elnökségi tagjai: Herbert
Gábor, Kapot Ildikó és Péterné Novák
Krisztina (póttag: Bak László). Szeretettel
gratulálunk megválasztásukhoz! Balázsi
Csilla, mint a NOE ellenőrzőbizottságának
elnöke átadta a további feladatokat
utódjának. Köszönjük szépen Csilla
áldozatos
munkáját! A közgyűlés

emellett elfogadta az egyesület 2019. évi
beszámolóját, valamint 2020. évi tervezett
költségvetését is. Az eseményen átadták
a NOE díjat, a Hűség díjat és a Bölcső
díjakat, valamint Elismerő okleveleket az
Egyesületért végzett sokéves, kiemelkedő
munkáért.
A
NOE
Tiszavasvári
Nagycsaládosok Egyesületéből négyen
vehettek át Elismerő oklevelet: Kissné
Szakács Julianna, Mészáros Sándorné,
Szabóné Nagy Adrienn és Szabó János!
Szívből gratulálunk nekik, köszönjük
szépen minden egyesületi tag nevében
az eddig végzett önkéntes munkájukat,
s számítunk a jövőben is segítségükre.
Ez évben a pandémia idején azonnali
segítséget
nyújtó
támogatókat
és
önkénteseket szintén kitüntették áldozatos
munkájukért.
Lévai Andrea, egyesületi elnök

és a felnőttek. A tökös süti versenyre 4-en
neveztek be, isteni sütőtökből készült
finomságokat kóstolhattunk, a zsűri sem
tudott dönteni, mindenki 1. helyezett lett. A
délután folyamán a gyerekeket arcfestéssel
is megleptük. Szeretnénk megköszönni
felnőtt és diák önkénteseinknek a program
során végzett munkát! A rendezvényt a
NEA-TF-20-O-V-0696-Tartozzunk össze!nemzeti összetartozás erősítése, szakmaiműködési pályázatunk támogatásával
valósítottuk meg.

Táboroztak a magiszteresek
A Magyarországi Magiszter Alapítvány
EFOP-1.4.4-17-2017-00135BARI SHEJ
– NAGYLÁNY – FÁTÁ MÁRÉ Van
más út is… Megmutatjuk! pályázat
keretén belül tábort szerevezett.
A tábor Tiszalökön, a Fiesta Farmon
valósult meg. 30 felső tagozatra járó
roma lány vett részt augusztus 24-től öt
napon keresztül. Közülük még senki
sem volt táborban. A lányok még most
aludtak először távol az otthonuktól,
így mindent meg kellett tanulni, ami az
önállósággal járt. Négyágyas szobákban
voltak elhelyezve. A tábor helye nagyon
szép természeti környezetben van. A
park lehetőséget biztosított a szabadtéri
sportolásra. Nagyon sokat használtuk a
kinti színpadot. Próbálkoztunk a hatalmas
sakk bábukkal is az udvaron, ami szintén
újdonság volt. A legkedveltebb viszont a
tábor területén található medence volt.
Több úszógumit szereztünk be, amin
azok is tudtak a vízben pancsolni, akik
nem tudtak úszni. Hatalmas hancúrozások
színhelye volt ez a medence. A lányok
nagyon meg akartak felelni a szobák

közötti tisztasági versenynek. Bármikor
megnézhettük a szobákat, mindig
rendezettek voltak.
Az étkezések lebonyolításánál naposok
segítettek. Rengeteget játszottunk. Szinte
minden nap volt valamilyen játékos
vetélkedő és kézműves foglalkozás,
amiben a felnőtt kísérők is részt vettek.
Meglátogattuk a Vízerőművet, ahol
ismertették az erőmű működésének elveit.
Egy másik napon, a Tisza parton található
arborétumban sétáltunk, ahol olyan
növényeket, bokrokat és fákat is láttunk,
amiről eddig még csak az iskolai biológia
órán tanultak, de még élőben nem láttak
a lányok. Nem maradhatott ki a fagyizás
sem. Este pedig többször sütöttünk
palacsintát, pizzát közösen. Nagyon sokat
jelentett, hogy több önkéntes is segítette
a táboroztató felnőttek munkáját. Szinte
észre sem vettük és már eltelt az öt nap.
Megegyeztünk a lányokkal, hogy jövőre
ismét eljövünk, hogy megismételjük ezt a
tábort, amit nagyszerű élményekkel zárult.
Bodai Antalné
táborvezető

Iskoláink életéből
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Szintvizsgáztak tanulóink
Az
előző
tanévben
esedékes
szintvizsgákat a vírushelyzetre való
tekintettel el kellett halasztanunk ennek a
tanévnek az elejére.
A szintvizsga annak mérésére szolgál,
hogy milyen mértékben sajátították el az
első szakképzési évfolyamon a szükséges
szakmai kompetenciákat. A vizsga sikeres
teljesítése után a diákoknak lehetősége
nyílik arra, hogy a duális képzés keretein
belül a gyakorlati tanulmányaikat egy
külső gyakorlati képzőhelyen valós
munkakörülmények között teljesíthessék,
tanulószerződés keretében. 50 tanuló 5
szakmában tett tanúbizonyságot arról, hogy
alkalmasak a külső gyakorlati helyeken
történő komoly munka elvégzésére is.
Nagyon nagy izgalommal várták a nagy
napot a gyerekek valamennyi szakmában:
asztalosok, hegesztők, gépi forgácsolók,

női szabók, szociális gondozó és ápolók.
Összességében elmondható, hogy az
eredményük nagyon jó lett és ezáltal
élvezhetik az új „Szakképzési törvény” által
biztosított ösztöndíj lehetőségeket, melyek
tanulmányi eredménytől és a gyakorlaton
végzett munkától függően több tízezer
forint is lehet, akár a szakképzésben, akár
az érettségit is adó technikus képzésben
tanulnak diákjaink.
Sok dicséretet kaptak tanulóink mellett
az oktatóik is a vizsgaelnököktől, hiszen
nem kevés munkájuk van ezekben az
eredményekben. Az egyre súlyosbodó
szakemberhiány és az utánpótlásnevelésben mutatkozó nehézségek miatt
egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a
szakképző intézmények térségünkben is.
NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium

Hírek a Kabayból
Eseménydús hetet zárt a Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskola az őszi
szünet megkezdése előtt.
Október 20 – án, kedden 14:30 órai
kezdettel az iskolarádión keresztül került
megrendezésre a Verébavató. A 4.
évfolyamos diákok és tanító nénik vidám
műsorral köszöntötték az iskola legfiatalabb
diákjait. Az 1. évfolyamos gyerekek
büszkén skandálták osztálytermeikben az
eskü szövegét. Kívánjuk nekik, hogy minél
több kellemes élményben legyen részük az
intézményben eltöltött 8 év alatt.
Október 21 – én, szerdára Tökfaragó
versenyt hirdettünk. A nagy érdeklődést
mutatja, hogy 87 szebbnél szebb pályamű
érkezett. A dekoratív, kreatív faragott
tökök az intézmény folyosóján kerültek
kiállításra. Minden diák, aki részt vett a
versenyen, osztályfőnöki dicséretben és
tárgyjutalomban részesült. Ezen kívül a
zsűri 13 különdíjjal és 3 fődíjjal értékelte a
legkiemelkedőbb alkotásokat.
Október 22-én csütörtökön 8 órától az
56 – os forradalmárokról emlékeztünk
meg. Az iskola diákjai osztálytermeikben,
iskolarádión keresztül hallgatták meg
a történelem e nagy eseményének
legfontosabb mozzanatait. Bunda Józsefné

felkészítésével, a 7. d osztályos tanulók
gondoskodtak arról, hogy a vírushelyzet
ellenére is méltóképpen emlékezzünk
1956. hőseire.
Október 22-én csütörtökön 9 órától
az „Egy a Természettel” Vadászati és
Természeti
Világkiállítás
madárodú
kihelyezési akcióporgramjának részeként,
a
Világkiállítási
Programirodával
együttműködő megyei Vadászkamara
közreműködésével a Szabolcs – Szatmár
– Bereg megyei területi szervezet
képviselői, Fazekas Gergely és Nácsa
Balázs madárodúkat és madáretetőket
adományozott az intézménynek, melyet
az iskola nevében a 4. c osztályos
tanulók nagy örömmel vettek át. Fazekas
Gergely felhívta a gyerekek figyelmét
a természetvédelemre, a nálunk telelő
madarakról való téli gondoskodás
fontosságára.
Október 22-én csütörtökön vidám
jelmezesek lepték el az iskola folyosóit,
a felhívásra kicsik és nagyok egyaránt
megmozdultak! Cicák, banyák, nyuszik,
csontvázak csaltak mosolyt az arcunkra
az őszi szünet előtti utolsó tanítási
napon. Az eseményekről készült fotók
megtekinthetők a tiszavasvari-iskola.hu
weboldalon.

Hasznosítsunk ismét újra!
Kreatívan kezdődött 2020 októbere
alsós osztályainkban. Az osztályok
tantermeikben újrahasznosított használati
eszközöket, játékokat készítettek, építettek
az újrahasznosítás fontosságát és az emberi
találékonyságot szem előtt tartva.
A gyerekek a szelektív hulladékgyűjtés
alapjai mellett, már használt vagy
hulladéknak szánt eszközökből – PET
palack, papírdobozok, gurigák, kupakok
stb. felhasználásával- maszktartó dobozt,
egyensúlyozó-összpontosító
játékokat,
társasokat, plakátokat és még sok más
használati és kiállítási eszközt készítettek.

Merre tovább?
A tanulók életkori sajátosságainak
megfelelően
szakmákkal
és
foglalkozásokkal való ismerkedéssel
töltöttük
a
pályaorientációs
célra
felhasznált tanítás nélküli munkanapot
2020. október 2-án, pénteken a
Tiszavasvári Kabay János Általános

Iskolában. E nap célja, hogy tanulóink
különféle, változatos pályaorientációs
témájú, fokozatosan a továbbtanulásra
felkészítő online vagy offline feladatokkal
foglalkozzanak. Nyolcadikos tanulóink
az Oktatási Hivatal pályaválasztással
foglalkozó pszichológusok megbízásából
összeállított
online
pályaorientációs
kérdőívet töltötték ki, mely válaszaik
alapján hozzájuk illő szakképzést adott
eredményül, ezzel is irányt adva, támogatva
őket elképzeléseikben.
A járványhelyzetre való tekintettel
az idei tanévben sajnos nem került
megrendezésre a helyi középiskolák által
szakmákat és továbbtanulási lehetőségeket
felsorakoztató interaktív bemutató. Mivel
azonban nagyon fontosnak tartjuk, hogy
már általános iskolás korban kezdjen
el formálódni a jövőkép tanulóinkban,
ismerkedjenek a lehetőségekkel, ezért
igyekeztünk a gyermekeknek a család
mellett mi is a pályaorientációs nap
programjaival segítséget nyújtani.

Kultúra - szórakozás
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MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA –
TÁVOL ÉS KÖZEL

A Vasvári Pál Múzeum ebben az évben is
csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja
országos programsorozathoz. Az eredetileg
eltervezett, nagyobb közönséget mozgató,
személyes jelenléten alapuló programokat
a kialakult járványügyi helyzet miatt nem
sikerült megvalósítani, de az online térbe
áthelyezett előadások, kvízfeladatok így is
sok érdeklődő figyelmét felkeltették.
A Kutatók éjszakáján Gálik Tamás
kísérleteit
kísérhettük
figyelemmel
személyesen és az online térben egyaránt.
2020. október 15-én a Teréz napi
műhelynap
keretében
az
óvodai
fejlesztő és nevelő munkában résztvevő
óvodapedagógusok és dajkák számára
meghívott előadó tartott bemutató
foglalkozást, előadást a múzeum és az
óvoda kapcsolata témakörében.
Előadónk Bíró-Sass Nádja gyertyakészítő
volt. Útmutatásai alapján különféle

gyertyaöntési és díszítési technikákat
tanulhattak meg az érdeklődők.
Az eseményről videó felvétel készült,
így aki személyes nem tudott részt
venni a programon, online formában
megtekinthette. azt.
A programsorozat keretében Múzeumi
kvíz várta az Érdeklődőket. Nagy öröm
számunkra, hogy sokan bekapcsolódtak a
játékba. A nyertes Nyitrai Istvánné Ibolya,
akinek azúton is gratulálunk!
A Tanárok napján általános iskolai és
középiskolai pedagógusok számára tartott
online előadást Dr. Páll István etnográfus
Érdekes és ritka keménycserép tárgyak
megyénk gyűjteményeiben címmel.
A programsorozat támogatója a Nemzeti
Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma.
Kulcsár Lászlóné

programsorozat keretében a könyvtárak
valamennyi
korosztályra
gondolva,
eddigi együttműködő partnereik mellé
újakat is bevonva tervezték október első
hetének mozgalmas és tartalmas napjait
országszerte csak kicsit más formában.
A járványhelyzet felülírta az eredeti
programtervet, s több program, rendezvény
online térbe került át.
Október 5-én nyílt meg a Könyvek új
köntösben – kiállítás kreatív könyvtárosok
munkáiból, melyet október végéig
látogathattak az érdeklődők. A kiállítók
az intézmény dolgozói: Novák Anna,
Szolykáné
Szőllősi Annamária
és
Dankovics Donát.
Október 8-án került sor Hankó
András legújabb 11. könyvének online
bemutatójára került sor. Szentmihályi
tarisznyából madárlátta történetek – ezt
a címet kapta az új kötet, s előszóban így
ajánlja olvasói figyelmébe a könyvet a
szerző: Ezt a könyvet ne hajítsd a sutba
mindaddig, míg el nem olvasod! Meglehet,
hogy egyik másik elbeszélés, leírás,
történet ismerős lesz számodra vagy
ismerős személyre találsz.”
Már nagyon vártuk az új kötet
megjelenését, hiszen a kézirat már
hónapokkal ezelőtt elkészült. Gratulálunk
a legújabb kötet megjelenéséhez, s bízunk
benne, hogy hamarosan, a megszokott
módon, teltház előtt mutathatjuk be a
közönségnek a Szentmihályi tarisznyából
madárlátta történetek című önálló kötetet.
A borítóterv és a grafika Matíz
János és Lakomecz Norbert munkája.
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek,
akik anyagilag, erkölcsileg vagy bármilyen
módon elősegítették a könyv megjelenését,
a könyvbemutató megvalósulását. A
könyvbemutatón közreműködtek: Süveges
Bianka, Varga Bálint, és a Hankó László
Zeneiskola pedagógusa és növendéke.

Tök jó ötletek…
Őszi színekkel varázsolnak vidám
hangulatot az alkotó kedvűek városunkban.
A Találkozások Háza felhívásában azt
szerette volna, ha Tiszavasvári a szürke,
hűvös napokban is melegséget, örömet
nyújtana lakóinak és az arra járóknak.
Sokan
elkészítették
saját
őszi
dekorációjukat,
minden
alkotást
megosztottunk közösségi oldalunkon. A
legjobb alkotások díjat is kaptak
Másokat is arra biztatunk, hogy tegyék
vidámabbá környezetüket. Legyen ez így
télen is, hiszen ez az évszak is rengeteg
ötletet és lehetőséget kínál az
ünnepi
hangulat megteremtéséhez.
De erről hamarosan bővebben…
Szőllősi Ágnes

Könyvtárak az emberekért –
Ünnepeljünk együtt!
„Nézz utána, hogy minden napból, a
legközönségesebb, sivár hétköznapokból
is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is. Egy
jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel.
Udvarias mozdulattal. Nem kell sok
az emberi ünnephez. Minden napba
belecsempészhetsz valamilyen varázsos
elemet.”

2020. évi Országos Könyvtári Napok
eseményei két jelentős évforduló köré
koncentrálódtak.
30.
születésnapját
ünnepelte az Informatikai és Könyvtári
Szövetség, illetve 15. alkalommal került sor
a könyvtári szakma legátfogóbb, legtöbb
intézményt és résztvevőt megmozgató
rendezvénysorozatára.

Ez a Márai Sándor idézet volt az idei
Országos Könyvtári Napok mottója. A

–
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Ebben
az
évben
is
díjaztuk
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Novák Alex a Városi Könyvtár
Legfiatalabb,
Legtöbbet
Kölcsönző
Olvasója címet nyerte el 2020-ban.
Anga Boglárka, Anga Kamilla, Anga
Napsugár a Városi Könyvtár Legtöbbet
Kölcsönző
Olvasója
Testvérpár
Kategóriában címet nyerték el 2020-ban.
Baráth Sándor Kristóf, Baráth Lóránt
Zsombor, Baráth Marcell Barnabás szintén
a Városi Könyvtár Legtöbbet Kölcsönző
Olvasója Testvérpár Kategóriában címet
kapta 2020-ban.
Felnőtt Olvasóink is hűségesek maradtak:
Papp Dorottya a Városi Könyvtár
Legtöbbet Olvasó Diák Olvasója 2020ban.
Molnárné Lakatos Ágnes a Városi
Könyvtár Legtöbbet Olvasó Felnőtt
Olvasója, Farkas Imréné a Városi Könyvtár
Legidősebb Olvasója.
Az elismerésekhez gratulálunk! A
díjátadása a rendezvény záróprogramján,
2020. október 9-én került sor.
Október 5-től könyvtári honfoglaló,
könyvtári keresztrejtvény és könyvtári
kvíz várta olvasóinkat.. Folyamatosan
érkeztek a megfejtések, s a legjobbakat
díjaztuk.
A tiszavasvári Városi Könyvtár 2020-as
év Könyvtári Olimpikonja címet kapták:
Anga Boglárka, Anga Kamilla, Balázsi
Csilla, Baráthné Szabó Ilona, GombosBoczák Anita, Nádasdiné Páricsi Katalin,
Papp Dorottya és Vereczkei Jánosné.
Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális
Alap, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség valamint a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
támogatását. Találkozzunk 2020-ban
is személyesen és online módon is a
tiszavasvári Városi Könyvtárban!
Kulcsár Lászlóné

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Eladó Tiszavasvári, Petőfi u. 77.sz.
alatti 3579 hrsz-on 1760 nm alapterületű
belterületi ingatlan. Érd.: 06 30/3232168
Tiszavasvári, Hétvezér út 2/a sz. alatt
2 szoba, konyhás, gázfűtéses kertes
családi ház bútorozottan is eladó! Érd:
06 30/412-5564
Tiszavasvári központjában felújított
garzonlakás eladó! Érd.: 06 70/236-4160
Eladó! 4 szobás összkomfortos kertes
ház! Fürdőszoba, WC, konyha, pince, 2
kazán, melléképület, garázs, ipari áram.
Érdeklődni: Tiszavasvári, Dobó K. u 3.
Tel.: 06 30/571-0214
Tiszavasváriban a Dobó Katalin út 20
sz. alatt felújított, 2 szobás, műanyag
nyílászárós ház – nagy telken, csendes
utcában, akár bútorozottan is eladó!
Érd.: 06 70/233-3505
Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton
beépített 1479 m2 ingatlan, családi
házzal, lakható melléképülettel együtt.
Tel: +36 30/397-9024
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és
csatornacsonk, 12m2-es melléképület.
Ár: megegyezés szerint. Érd: 42/275170, 06 30/470-8881
Tiszavasvári Vasvári Pál 152 sz. alatti
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x
5m) gazdasági épülettel, amelyben
állattartás nem engedélyezett, de lakó
épületnek átalakítható. Ipari árammal,
szennyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.Ft. Érdeklődni: 06 30/983-2461
Tiszavasvári, Kinizsi u. 27. sz. alatt
700m2, ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500
m2 építési telek eladó. Tel: 30/213-1712

Munkalehetőség
Sertés vágóhídra keresünk felvételre
az alábbi munkakörben:
húsipari
szakmunkás, betanított szakmunkás,
segédmunkás. Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehet: 06-30-9531-624
Azonnali kezdéssel pizza futárt keresünk
a Tiszavasvári Pizza Ferettibe!!!
Jelentkezni a 06 70/631- 2096-os
telefonszámon lehet.
Pizza szakács álláshelyre
keresünk. 70/631 2096

kollégát

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

Ez is - Az is
Alumínium redőnyök eladók, fehér,
használtak: 139x238 cm, 141x137 cm,
73,5x127 cm, 110x127. Érd: 30/1806256
Signia modern, jobb fülre való
hallókészülék, mely számítógéppel
beállítható – fél áron eladó! Érd.: 06
30/180-6256
Eladó automata felültöltős IGNIS tip.
használt mosógép. Ár: 10.000.-Ft. Érd:
06 70/236-4160

Eladó
Napfény
szekrénysor,
fűnyíró, konyhaasztal, 15 l bogrács,
káposztáshordó,
egyszemélyes
ágyneműtartós heverő, hősugárzó!
Érd.: 06 30/963-5787
Eladó utánfutó jó állapotú. Elektro-metál
tip., érvényes forgalmi engedéllyel,
2021.03.22-ig érvényes műszakival.
Irányár: 45.000.-Ft. Tel.: 42/373-717
Eladó 100 l almacefre és 50 l
szilvacefre! Jó állapotú elektromos
kukoricadaráló,
szőlődaráló
és
szőlőprés kihasználatlanság miatt eladó.
Érdeklődni: 06 70/583-8442
Eladó cserép, kupás, kispala, nagypala,
kisméretű és nagyméretű pecsétes tégla,
2 pár alukeretes ajtó, cső, szögvas, vas,
stb. Érd: 06 30/943-7332
TÖKFUTÁR
HÁZHOZSZÁLLÍT!
Rendelhető tökfélék: - kolbásztök,
cukkini (4féle), sütőtök (3 féle), szárított
és zöld fűszerek: - tárkony, citromfű,
menta, zsálya, (orvosi), kakukkfű,
pirított tökmag. Érdeklődni és rendelni:
06 20/548-4442
Eladó 220 liter vegyes (alma, szilva)
cefre. Érd.: 06 70/236-4160
220/380 villanymotor
30/4949-939

eladó!

Érd:

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadásairól, fogadóóráiról
érdeklődjön előzetesen a 06 42/520-500
telefonon!
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
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Noveber 26-December 02
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
December 03-09
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
December 10-16
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

Eltűnt a képen látható 9 hónapos
törpetacskó kislány kutyus! Magas
jutalom ellenében kis gazdája várja haza.
Információ: 06 30/637-6190
Köszönjük szépen!

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

Tisztelt Ügyfeleink!

Tűzoltóság:
06 42/520-304

A HBVSZ Zrt. részéről tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszavasvári Ady Endre u. 8 szám
alatti személyes ügyfélszolgálati irodánk további rendelkezésig 2020. november 02-től
zárva tart az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából, az
Ön és kollégáink egészségének, biztonságának megóvása érdekében. Kérjük, hogy ezen
időszakban válassza, az ügyfélszolgálati időben továbbra is teljes kapacitással működő
telefonos ügyfélszolgálatot, illetve eljuttathatja hozzánk megkeresését írásban, e-mail
és postacímünkre. Tájékoztatjuk Önöket, hogy átírás, csőtörés stb. ügyek rendezése a
kialakult helyzet miatt online történik. Menetéről kérjük, érdeklődjenek telefonon.
Számlái befizetéséhez sem szükséges kimozdulnia, azok befizetéséhez az alábbi lehetőség
áll rendelkezésükre: átutalás, csoportos beszedési megbízás
Társaságunk folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos
fejleményeket, további intézkedést szükség esetén ennek ismeretében teszünk.
Telefonos elérhetőségeink: Iroda: +3642/275-425, Vízműtelep hibabejelentés: +3642/372547, Szennyvíztelep hibabejelentés: +3630/303-6123, Írásbeli kapcsolatfelvétel: 4440
Tiszavasvári, Ady Endre u. 8, e-mail: tiszavasvari@hbvsz.hu
Megértésüket köszönjük!
HBVSZ Zrt. Tiszavasvári ügyfélszolgálata

Rendőrség:
06 42/372-311
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható.
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó
számot

Anyakönyvi Hírek

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!

Tiszavasvári Kormányablak
ügyfélfogadási ideje:
Bővebben a 12. oldalon!
Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti
állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:

November 12-18
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
November 19-25
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012

Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Makula Denisz Miklós
Molnár Melinda Panna
Lakatos János Max
Lakatos Vilmos
Kanalas Dóra Alexandra
Balogh Klarissza
Ábri Árpád Marcell
Bancsók Zalán
Terebes Lili
Vadász Csaba Dávid
Balázs Ajna Barbara
Kórik Lotti

Akik házasságot kötöttek
Oláh Zsuzsanna – Németh Gergő

Akiktől búcsút vettünk:
Bagdi László /2020.09.29./ - Bajcsy-Zs. u.
Kiss László - Petőfi u.
Varga Gábor Sándorné sz.Horicsányi Éva
Erzsébet - Gergely Deák u.
Gulyás Lajosné sz.Bodnár Piroska - Árpád u.
Nagy László - Kelp Ilona u.
Szűcs András - Vörösvári u.
Sipos Ibolya - Bocskai u.
Nagy Béla - Munka u.
Dudás Béláné sz. Holoda Julianna - Kossuth
L. u.
Mándi Sándor - Bocskai u.
Szőnyegi Lajosné sz. Sallai Magdolna Dankó tanya
Lentvorszki Józsefné sz. Kola Piroska Báthori u.
Gáll Sándorné sz. Sós Erzsébet - Szőnyi
Tibor u.
Toma Gyula - Adria u.
Nagy János - Kabay János u.
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Alkaloida „Lombik”
Horgász Egyesület

HORGÁSZHÍREK
Kedves Horgászok!
Véget ért a horgász szezon
a Kacsáson. A rosszra fordul,
hideg, esős időjárás miatt már nem nyitunk
ki idén többször, így is sikerült majdnem
október végéig kitolni a zárást. A korábbi,
lehangoló évek után sikerült új életet
lehelni a tóba! Örömmel jelenthetjük,
hogy a horgászok bizalma visszatért és
szép számmal látogatták egész évben.
A kialakult világjárvány sok mindenben
megnehezítette az Egyesület életét és a
megszokott programjaink egy része is
elmaradt, de legalább meg tudtuk tartani
a gyermeknapi horgászversenyt és az
eddigi legjobb eredménnyel záruló felnőtt/
ifi háziversenyt is. Ez úton köszönetet
mondunk
minden
horgásznak,
aki bizalommal fordult felénk és
rendszeresen látogatta a Kacsást! Bízunk
benne, hogy mindenkinek pozitív élmény
volt a horgászattal töltött idő és a sok szép
fogás! Kívánjuk és reméljük, hogy jövőre
is találkozzunk a tóparton!
az Elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök

ÉRTÉKESÍTÉSI
FELHÍVÁS
Az ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt.
megvételre felajánlja dolgozói számára az
alábbi Ford típusú gépjárművet:
Forgalmi rendszáma JOG-672
Típusa Ford Mondeo 1.8l 16V Ambiante
1798 cm3
Üzembe-helyezés ideje: 2004.12.16.
Műszaki érvényessége: 2020.12.02.
Futott km : 356156
Vételi ár (bruttó): 395,000.00 Ft
A vásárlással kapcsolatban érdeklődni
lehet: Dr. Pallos László, Beszerzési és
logisztikai Igazgatónál a +36 30 619 6792
mobilszámon.
Gépjármű ismervei:
A gépjármű megtekintett és ismertetett
műszaki állapotban kerül értékesítésre.
A tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos
valamint az eredetiségvizsgálat költségei a
vevőt terhelik.
Az eladó az értékesített gépjármű után
garanciát és szavatosságot nem vállal.
A gépkocsiról részletes információt
Mangel Karlo (+36 30 274 0479) ad az
érdeklődők részére.

Sport - Kultúra
FOCI

Varázslatos világunk

Az elmúlt 1 hónapban
felnőtt foci csapatunk
jól
teljesített.
Négy
mérkőzésből,
hármat
sikerült megnyernünk. A
három győzelem között
volt a Tiszalök elleni diadal
is, ahol a szép számú
nézősereg, egy küzdelmes, fordulatokban
gazdag meccset láthatott. Az októberi
hónap egyetlen vereségét Rakamazon
szenvedte el csapatunk, ami azért volt
fájó, mert igen közel kerülhettünk volna a
dobogóhoz.
AZ EREDMÉNYEK:
Nagykálló-TSE 2:3
TSE-Tiszalök 4:2
Rakamaz-TSE 1:0
TSE-Nyírlugos 2:0

Az én szememmel címmel természetfotó
kiállítás nyílt a Találkozások Házában
október 21 – én. A varázslatos növény – és
állatvilág természetfotói 11, amatőrnek
semmiképpen nem mondható fotós
lélegzetelállítóan szép fotóján mutatja
be környékünk, szűkebb környezetünk
különleges
világát.
Varázslatos
tájképek, állatok mindennapi életének
békés és feszültségtől izzó képei, művészi
ábrázolások egy szabad szemmel
láthatatlan világról.
Az én szememmel természetfotó kiállítás
egy kezdeményezés a természetfotózás
népszerűsítésére, melyet minden évben
terveink között szerepel megrendezni a
fotózást kedvelők és művelők között.

A profik mellett kezdő és haladó
természetfotósok is bizonyítottak, hiszen
Bodnár Mihály fotós és természetvédő, a
kiállítás megnyitóján nem sok tanáccsal
tudta már ellátni a résztvevőket, inkább
szakmai
beszélgetésre
invitálta
a
kiállítókat.
Köszönettel tartozunk mindazoknak akik
lehetőséget adtak munkáik által a kiállítás
megrendezéséhez:
Balogh Tibor, Bank Richárd, Cserti
Szilárd, Dr. Legány András, Gajdos Csaba,
Galyas Dóra, Húri Valéria, Novák Alex,
Patakiné Pásztor Ibolya, Pósa Nándor,
Tóth Melinda.
Gratulálunk!
Szőllősi Ágnes

Keserű pohár
Ha fenékig ittam a keserű poharat,
Akkor sem hagy el engem a remény,
Mindig győz lelkemben egy erős akarat,
S kigyúl előttem egy parányi fény.
E parányi fényben minden benne ragyog,
Elmondja nekem mily szép a tavasz,
Milyen kék a tenger, fénylők a csillagok,
A nap melege új erőt fakaszt.
Ilyenkor én már mindent elfelejtek,
A fájdalmat, bút, gyötrő bánatot,
Gyorsan elmúlnak a szomorú percek,
És ettől én már boldogabb vagyok.
Bónis László

„Hősök csontja talpunk alatt….”
Tiszavasvári Város Önkormányzata és a
Találkozások Háza szervezésében 2020.
október 23 – án emlékeztünk az 1956 –
os forradalom és szabadságharc hőseire.
Szőke Zoltán ünnepi köszöntőjét követően
Dr. Legány András visszaemlékezést
tartott 1956. október 23.–a eseményeiről.
Buzogány Béla Színházának
hitből

és szenvedélyből készült műsora méltó
felidézése volt a forradalmárok emlékének.
Az 56’ –os kopjafánál a résztvevők a
kegyelet virágainak elhelyezésével rótták
le tiszteletüket. Az emlékező programon
közreműködött a Városi Fúvószenekar.
Szőllősi Ágnes

Szabolcsi fúvósok
Jókedv, jó hangulat és látványosság
jellemzi a fiúkat. Legalábbis ha együtt
zenélnek. Márpedig nagy örömünkre
sokat zenélnek együtt, Tiszavasváriban
is már többször és nem utoljára, szerte
az országban és külföldön. A Kelet
Brass Band csapata utcazenészek,

újraértelmezve
a fúvószene fogalmát
nagy show elkövetésére képesek. A
térzene koncertsorozat október 16 – i
fellépőjeként őket köszönthettük, amikor
is repertoárjukba mai nagy slágereket is
belecsempésztek saját feldolgozásukban.
Szőllősi Ágnes

Lakossági tájékoztatás megújuló
energia háztartási megvalósításáról
A lakossági fórum időpontja és helyszíne:
A lakossági fórum témakörei:

Megjelent Hankó András legújabb
könyve! Aki beleolvas, egyből ráismer
a szerző sajátos stílusára, humorára, és
csattanós történetei által akár a szereplőkre
is. Bennfentesek már tudni vélik, hogy
a következő kiadásra sem kell már sokat
várni! Kitartást és jó egészséget kívánunk
hozzá Bandi bácsi!

Tiszavasvári, Városi Könyvtár Olvasóterem
2020. november 18. 17 óra

1. Általános tájékoztató a megújuló energiák hasznosságáról.
2. Tájékoztató a napenergia műszaki, technológiai megvalósításáról.
3. Tájékoztató a lakossági napenergia felhasználás jogi lehetőségeiről.
4. Tájékoztató a napenergiai beruházások pénzügyi finanszírozásáról.
5. Felmerülő kérdések megválaszolása.
6. Egyéni felmerülő problémák megbeszélése.
Szeretettel Várnak minden érdeklődőt!
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát jelezze a következő telefonszámon vagy e-mailben:
06-42-372-441, vktiszavasvari@gmail.com

Utolsó Oldal

2020 november

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE A KORNISNÉ
KÖZPONTBAN
Október hónapban két lakónkat köszönthettük
születésnapján. Pásztor Istvánné Margitka néni 90, Gál
Imréné Marika néni pedig már a 95.életévét töltötte be.
Családtagjaik, az intézmény vezetői, dolgozói, valamint
lakói mellett köszöntötte az ünnepelteket városunk
polgármestere Szőke Zoltán, dr.Kórik Zsuzsanna
jegyzőnő és Szabóné Aranyi Tünde anyakönyvvezető,
akik a járványügyi helyzetre való tekintettel skype
kapcsolat segítségével – szokatlan módon, de annál
nagyobb szeretettel - adták át jókívánságaikat. A jeles
nap alkalmából közösen tekintettünk vissza az elmúlt
évekre, évtizedekre: felidéződött a boldog fiatalság, a
családalapítás, gyermekek születése, nevelése, unokák,

dédunokák érkezése. Szép, de nehéz évek voltak, mint
ahogyan az időskor sem egyszerű, de megvannak még
a maga szépségei. Küzdeni kell a mindennapokkal, a
betegségekkel, családtagok elvesztésével. De a gyermekek,
unokák, dédunokák szeretete, tisztelete erőt ad és arra
biztat, hogy nem szabad feladni, és az úton menni kell még
tovább. Kedves Margitka és Marika néni!
Születésnapjuk alkalmából szívből kívánunk jó
egészséget, boldogságot, és még számos derűs évet, hogy
sokáig élvezhessék gyermekeik, unokáik, dédunokáik
szeretetét!
Kornisné Központ

Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy Sipos
Ibolya,

városunk

volt

alpolgármestere

elhunyt.

Személyével a mások problémáira mindig fogékony,
megértő,

különösen

Családjának,

érzékeny

szeretteinek

ember

őszinte

távozott.

részvétünket

kifejezve sok erőt, kitartást, megnyugvást kívánunk!
Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári településen 2020. november 13. napjától november 27. napjáig

T Ü D Ő S Z Ű R É S T

TARTUNK

Szűrés helye: 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. (Találkozások Háza)
Szűrés ideje: 2020.11.13-2020.11.27. minden hétköznap 8:00 órától 12:00 óráig (11.27.-én 8:00-11:00-ig)
A tüdőszűrésen való megjelenés betöltött 40 éves kortól

AJÁNLOTT ÉS INGYENES!

40 éves kor alatt térítés ellenében (1 700 Ft) történik
Befizetésre a tüdőszűrési idő utolsó 30 percében már nincs lehetőség
A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, TAJ kártyáját, lakcím kártyáját és személyigazolványát magával hozni
szíveskedjen!
A járványügyi helyzetre való tekintettel:
Maszk viselése kötelező, kérjük az egymástól való biztonsági távolságot megtartani a várakozás ideje alatt is.
A szűrés utolsó 30 percében már nincs mód új jelentkezők fogadására. Megértésüket köszönjük.

STIHL RE 90

magasnyomsású mosó

52.900.-Ft

STIHL FSE 31

elektromos szegélynyíró

20.900.-Ft
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