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2 MILLIÁRD FORINT
Új é v, ú j k ih ívás ok, és
ö ssz e f o g á ss al
ú jab b EGYEDI KORMÁNYZATI
s i k e rek!
TÁMOGATÁS
Azt hiszem, az év
végeztével valamennyien
végiggondoltuk
az
esztendőnket: mit hozott és
mit vett el tőlünk? Mit tettünk
jól, és mi az, amit jövőre
majd jobban csinálunk? S
szembe néztünk tulajdon
lelkiismeretünkkel: van-e
szégyellnivalónk, s van-e,
amire
joggal
vagyunk
büszkék? Fontos, hogy
tudjuk ezekre a kérdésekre a választ, hiszen aki nem
tudja, hogy egy esztendő hosszú menetelése végén hová
érkezett meg, az azt sem tudja, merre kell elindulni. Ha
visszatekintek a 2020-as évre az öröm és büszkeség
kerít hatalmába. Fejlesztettünk, átadtunk, befejeztünk,
elkezdtünk, tovább dolgoztunk rajta.
Látjuk, Tiszavasvári sikeres kis városunk, amely
fejlődik, gyarapodik. Bár ez a fránya 2020-as év ezzel
a vírussal igen nehézzé tette a mindennapi életünket.
Sok minden megváltozott és soha többé nem lesz már
semmi olyan, mint régen. Ennek ellenére úgy vélem kellő
önbizalommal vághatunk neki az eljövendő évnek is. Az a
véleményem, hogy nekünk nem kell tartanunk a 2021-től.
Mi ezt az évet is lehetőségnek látjuk, lehetőségnek, hogy
szándékainkat megvalósítsuk. Mindezt a teljes Képviselőtestülettel és a lakossággal összefogva, egy irányba
haladva, városunk fejlődésének irányába. Kérem, ne
csak szemlélői legyenek városunk átalakulásának, hanem
résztvevői és részesei is! Szilveszteri szokásunk, hogy az új
évet a szeretteinknek szóló jókívánságokkal kezdjük, és az
új esztendőnek számos régi-új elhatározással vágunk neki.
Szilveszter elmúltával azonban néha úgy tűnik, mintha az
újévi jókívánságok beteljesülését, az újévi fogadalmak
betartását rajtunk kívül álló erők akadályoznák. Pedig
csak rajtunk múlik, hogy mire mondunk nemet és mire
mondunk igent.
Bármiben hiszünk, bármilyen célok vezérlik életünket,
ilyenkor nem fukarkodunk egymásnak újra és újra sikert,
boldogságot kívánni. Őrizzük meg e pillanat varázsát az
egész esztendőben! Rajtunk múlik, hogy az első órák
öröméből, reménységéből, szeretetéből mennyi marad
velünk a folytatásra. Ezekkel a gondolatokkal kívánok
magam, családom és Tiszavasvári Város Önkormányzata
nevében Boldog Új Évet Mindenkinek!
Ráduly Zsolt
alpolgármester

Mikulás, és karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedett az
Önkormányzati Intézmények dolgozóinak Szőke Zoltán
polgármester úr, melyet a Tiva.Szolg. Kft ajánlott fel

Továbbra is nyerő szériában
Tiszavasvári
1.265 000.000.-Ft
Infrastrukturális fejlesztésre

Önkormányzatunk egyedi támogatás iránti igényt
dolgozott ki és nyújtott be a kormány felé, melynek
eredményeként az alábbi fejlesztések várhatóak 2021. évi
kezdettel:
- több százmillió forint útkarbantartásra, belvíz és
csapadékvíz-elvezetés karbantartására
- megépül a gyepmesteri telep
- felújítjuk a központi orvosi rendelőt, és a Kabay úti
volt családok átmeneti otthona, volt idősek otthona
épületének külső homlokzatát.

722.500.-Ft TÖBBLETFORRÁS
KOMPLEX FELZÁRKÓZTATÁSRA

Intézményi Összefogás
Köszönetemet fejezem ki
minden intézményi dolgozónak
és intézményvezetőnek azért
a 2020. évi munkáért amit,
nehezített munkakörülmények
között végeztek, és amivel
hozzájárultak
a
város
működőképességéhez, megteremtve a biztonságot és a
kiszámíthatóságot lakosaink részére. Egymásért, másokért,
mindnyájunkért, Tiszavasváriért.
Úgy gondolom bizonyított az összefogás, a kitartás,
a munkaszeretet. Nem szeretnék senkit sem kifelejteni,
de a szociális ápolókat, gondozókat, egészségügyi
alkalmazottakat,
egészségügyben
dolgozókat,
közalkalmazottakat, köztisztviselőket köszönet illeti.
Köszönet illeti még az intézményeinket azért az
egységért, amit a költségvetési stabilitás megtartása
érdekében tettek, a fegyelmezett magatartásukért,
gazdaságos működésükért, hogy mindenki egyként
gondolkodott. Bár nem a mi kötelékünkbe tartoznak, de
nem szeretnék elfelejtkezni a mentősökről, tűzoltókról,
tanárokról, rendőrökről, vállalkozókról a magánszféra
dolgozóiról sem, mert a terhünk közös. Nem tudjuk még
pontosan hogyan, milyen útravalóval indulunk 2021nek, de ez az összetartás kiváló alap a bizakodásra, az
eredményes folytatásra.
Szőke Zoltán
polgármester

Tanoda, Biztos Kezdet Gyermekházak építése, felújítás,
Közösségi Ház felújítás
A részletekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket
TVÖ

„NEM ÚSZOTT EL A
TANUSZODA!”

ÚTON AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY

Az elmúlt időszakban többen, több helyről feltették a
kérdést: mikor lesz itt tanuszoda? Lesz-e egyáltalán?
Sajnos nem győzöm cáfolni a hirtelen felröppenő
negatív híreket, de örömömre szolgál, hogy sokan
várják ezeket a fejlesztéseket. A strand környezetében
megvalósuló
fejlesztések
kapcsán
globálisan
gondolkodunk, fejlesztéseink nagy része összefügg. A
turizmus fellendítése kiemelt célunk. Ezért épülhet ide
szálloda, ezért alakítunk ki parkolókat közvilágítással,
műfüves focipályát a „Zöld város” projekten belül, ezért
építünk hozzá kiszolgáló épületet, újítjuk fel a piacot,
a kerékpár utat, ezért terveztünk rekortán pályát, és
közösségi szabadidős tevékenység eltöltésére alkalmas
szalonnasütőket áramvételi lehetőséggel a csónakázó
tóhoz, és ezért alakítunk itt ki játszóteret is. A kételkedők
megnyugtatására bátran kijelenthetem: a Tanuszoda
meg fog épülni! Az önkormányzati önerőt átvállalja a
kormány. Jelenleg a Nemzeti Sportközpont kérelmére
megindult az építési engedélyezési eljárás a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építési és
Örökségvédelmi Főosztályán.
Tiszavasvári Város Polgármestere

Dioráma
„Ha nincs hó, majd csinálok!” Bizonyára emlékeznek
még az újságból, amikor a tavalyi pár napos havas időszakot
úgy tette emlékezetessé Kiss Attila, hogy a Hősök úti
otthonuk kertjébe kislánya kérésére egy életnagyságú
Unikornist „szobrászkodott” hóból. Most viszont eddig
nem esett a hó, így kitalált mást! Fantáziájának és
kézügyességének teret engedve az idén egy, a YouTube-n
is látható karácsonyi dioráma lett a végeredmény! Nézzék
meg, érdemes!

Önök kérdeznek Szőke Zoltán polgármester válaszol
Az év utolsó „Megkérdeztük a
polgármestert”
c.
rovatunkban
mindenekelőtt szeretném megköszönni
mindazon
olvasók,
városlakók
munkáját,
akik
kérdéseikkel
segítették a sokoldalú tájékoztatást.
Előrevetítésként:
a
legközelebbi
számunkban olvashatnak egy tartalmas,
a város szinte minden fontos területét
érintő beszámolót, vagy inkább éves
összefoglalót Szőke Zoltán polgármester
úrtól, - de most lássuk a beérkezett
kérdéseket: - A mostani városvezetés
folyton azt hangoztatta ellenzékben, hogy
a „város érdeke”, hogy a városvezetés
színe egyezzen az ország vezetés színével,
mert mint mondták: „csak akkor kap a
városfejlesztési pénzt”. A Fidesz bukása
esetén lemond-e polgármesterúr és teamje és kiírnak-e előrehozott választást, vagy
átadják-e önként a városvezetés jogát
az ellenzéknek, elvégre az lesz akkor a
„város érdeke”? Ha nem, mivel fogják
magyarázni, hogy szembemennek korábbi
elveikkel?
- Érdekes felvetés, és érdekes kérdés!
Hogy lemond-e a városvezetés, mert
ez a város érdeke? A város érdeke az,
hogy a településvezetés együttműködő
legyen, és itt vonatkoztassunk el a
kormány színétől. Itt emberi mentalitásról,
együttgondolkodásról beszéljünk. Ez
lenne a leghelyesebb, a legtisztább.
Amikor megvolt egy akár országos, akár
településeket érintő választás, ezt követően
a megválasztott vezetőknek az emberek
érdekeit kell képviselniük. A kérdésfeltevő
úgy közelíti meg ezt a témát, hogy a város
érdeke ez a bizonyos „szín” egyezése, - és
ránk hivatkozik, hogy ezt mondjuk! Mi azt
mondtuk, hogy a legszerencsésebb eset
valóban ez, de látunk és láttunk már számos
példát arra – akár itt Tiszavasváriban is,
- hogy a település vezetői nem tudtak,
vagy nem akartak együtt dolgozni az
ország vezetésével, így elmaradt a várt
fejlődés. Viszont arra is volt már számos
példa, hogy azonos színekben játszó felek
között sem volt meg a kellő összhang,
így ebben az esetben sem jött az elvárt
eredmény. Többször elmondtam már,
hogy a kapcsolatrendszer kiépítése és
megtartása rendkívül fontos egy település
fejlődésének érdekében. Ezzel azt
szeretném kifejezni, hogy lehet eltérő a
szín, ha a városvezetés a település érdekeit
képviseli, és megtalálja a közös nevezőt.
Lehet nem lesz olyan könnyű lobbizni,
vagy bizonyos helyekre bejutni, de akarni,
tenni kell. De mondanék egy példát:
Berencsi Béla, Ibrány volt tanácselnöke,
majd a pár éve bekövetkezett haláláig –
polgármestere ciklusokon át megtalálta
a hangsúlyt a mindenkori országgyűlési
képviselővel, az ország vezetéssel, ami
meglátszott a település fejlődésén. És a
megyében nem ez volt az egyetlen ilyen.
Szerepel még a kérdésben, hogy lemond-e
a polgármester és a team-je egy esetleges
új kormány beiktatása esetén? Mivel nem
az a legfontosabb dolgunk most, hogy
ilyenen gondolkodjunk, és persze nem is
számítunk erre, de ha mégis így történne,
mi továbbra is Tiszavasváriért, és nem
az ország vezetésért dolgoznánk tovább
– hiszen a mandátumunk, a városlakók
szavazatai egy egész ciklusra szólnak!
- Elég nagy port kavartak a legutóbbi
fakivágások. Tervezi-e az önkormányzat,
hogy az utólagos tájékoztatás helyett,
bevezeti azt az igen jól működő

gyakorlatot, hogy a legközelebbi ilyen
akciót megelőzően széles körhöz eljutó
tájékoztatást ad arról, hogy mikor, hol
és miért kerülnek fák kivágásra, illetve
hogy beteg fák esetén mikor várható
a pótlásuk? A főváros közepén pl. egy
egész Duna-parti fasort vágnak ki a
napokban, komolyabb felháborodás
nélkül, köszönhetően a megfelelő előzetes
tájékoztatásnak.
– Mindenekelőtt szeretném elmondani,
hogy a mostani fakivágási gyakorlat nem
tér el a korábbiaktól. Ami Tiszavasváriban
felborzolta a kedélyeket, az a Krúdylakótelepi fák gallyazása, ritkítása,
kivágása. Én a legutóbbi TV riportban
elmondtam, hogy minden egyes művelet
lakossági kezdeményezésre indult. Csak
az adatvédelmi törvényben foglaltak miatt
nem hozhatom a neveket nyilvánosságra,
de a többi információt bemutattuk ebben
a bizonyos riportban. A kezdeményezőt
minden
esetben
kiértesítettük
a
munkálatok megkezdéséről, innentől
kezdve az Ő dolguk lett volna a
lakótársakat tájékoztatni! Lehet, hogy nem
volt szerencsés, de nem tudtunk minden
utcabeli lakót kiértesíteni! Tehát: soha nem
kezdődtek úgy el munkálatok, hogy előtte
ne szóltunk volna! A kérdés felvetése
jogos, és el fogunk rajta gondolkodni,
hogy miként lehetne nagyobb, vagy
szélesebb körű az előzetes tájékoztatás
– bár ez jelentős pluszmunkával jár a
munkatársaimnak! Egyébként minden
egyes
munkafolyamat
megkezdése
előtt szakembereink kivizsgálják, hogy
szükségszerű, vagy sem a fakivágás vagy
ritkítás! A felvetésben még volt egy olyan
téma, hogy mikor tervezzük a beteg,
kivágott fákat pótolni? Az elkészített városi
közműtérkép alapján eléggé behatárolt,
hogy egyáltalán hova lehet fákat ültetni!
De amint ezt már korábban mondtam is,
mindenképpen szükséges ezek pótlása. A
szakemberek erről is döntenek majd!
- Nagyon sok ismerőstől, rokontól
hallani
már,
hogy
elkapták
a
koronavírust, illetve hogy karanténban
vannak. Polgármester úr tud-e esetleg
pontos számot arról, hogy a városban
hány fertőzött van? Ha nem, akkor
kapott-e
valamilyen
magyarázatot
azzal kapcsolatban, hogy miért nem
nyilvánosak ezek az adatok?
– Már erről is beszéltünk többször! Nem
kapunk, nem kaptunk soha pontos számot
arról, hogy hány fertőzött van. Tájékoztató
jelleggel kaptunk információt arról, hogy
hány fő esetében rendeltek el karantént. De
azt hiszem, nem az önkormányzatok felé
kell, hogy áramoljanak az információk,
hanem a különféle hatóságokhoz. Gondolok
itt a rendőrségre, a népegészségügyre, a
katasztrófavédelemre, vagy a kormány
és járáshivatalra. A mi dolgunk az
együttműködés, valamint a lakosság
tájékoztatása a járványügyi szabályok
betartásáról!
- Lehet-e már látni, hogy mennyire
fogja visszavetni a város jövő évi
költségvetését a vírus helyzet? A kormány
ugye elvette az önkormányzatoktól a
gépjármű adót, nemrég felmerült az ötlet,
hogy erre a sorsra juthat az iparűzési adó
is. A település ügyeit, igényeit a legjobban
ismerő, helyi képviselő testületnek
van-e esetleg valamilyen eszköz a
kezében, amivel tehet az ellen, hogy ne
csökkenjenek tovább a lehetősei arra,

hogy saját forrásból tudjon fejlesztőseket
végrehajtani, s ne függjön szinte minden
beruházásunk attól, hogy kapunk-e vissza
pénzt a központi költségvetésből vagy
nem?
– Nagyságrendileg látjuk, hogy
mennyire fogja visszavetni a város
költségvetését, de pontos számokat csak
az év zárásával fogunk látni. Lesz egy
költségvetési beszámolónk 2021-ben, és
abban lesz kimutatva, és a képviselőtestület
elé terjesztve mindez. Azzal tisztában
vagyunk, hogy nekünk is hozzá kell járulni
és ki kell venni a részünket a védekezésben.
Ez előzetes számítások szerint 35 millió
forint elvonást jelentett, vagyis a város
költségvetésének nagyjából 1 %-a!
Nyílván nem örültünk neki, de átgondoltuk
a helyzetünket, átgondoltunk mindent,
és kezelhetőnek látjuk ezt az elvonást,
úgy hogy komolyabb gondot ez nem fog
nekünk okozni. Sajnos a vírushelyzet miatt
a befizetett iparűzési adó is kevesebb lett,
de mi ezt előre láttuk, ezért év közben egy
rendkívül takarékos gazdálkodásra álltunk
át, ezért sem megszorításokra, sem pedig
elvonásokra nem volt szükség. Tudtuk
kezelni a helyzetet. Ennek következtében
voltak kisebb fejlesztések, és voltak
olyan dolgok, amiket halasztanunk kellett
a következő évre. Sokkal szebb évünk
lehetett volna, sokkal több mindent
valósíthattunk volna meg, ha nincs a
járvány, de így is problémamentesen
megoldottunk mindent, úgy gondolom! És
még egy válasz a kérdésre: mi akkor nem
fogunk függni a központi költségvetéstől,
ha olyan nagy cégek jönnek ide, akiknek az
iparűzési adójából, vagy az idegenforgalmi
adóból akkora bevételünk lesz, amiből
szabadon tudunk fejleszteni. Ezért örülök
annak, hogy a gyógyszálló projekt elindul
– még, ha csak évek múltán is, - mert ebből
nekünk pénzügyi hasznunk is lesz, viszont
a városnak egy óriási kitörési lehetősége és
egy nagy bevételi forrása is lehet.
- Milyen konkrét intézkedéseket
foganatosít annak érdekében, hogy
városunk ne legyen egy összefüggő
sártenger. Gondolok itt gépesített
úttakarításra, vagy bármilyen más
intézkedésre, ami megszünteti ezt az
áldatlan állapotot ami miatt kétnaponta
kell teljes autómosást végezni, főleg ha
az ember kimozdul a városból és nem
szeretne szégyenkezni a miatt, ahogy az
autója kinéz.
– Megértem a kérdezőt, és teljes
mértékben egyet értek Vele. Sajnos az
idei ősz érdekes időjárási körülményeket
hozott. A betakarítás és ez az esős időszak
szinte teljesen egybe esett. Régen is volt
ilyen, de most szembesülni kellett ismét
azzal, hogy a mezőgazdasági dolgozók
ismét boldogulnak, termelnek, bevételük
van, munkát adnak embereknek, adóznak,
- aminek örülnünk kell, viszont szomorúak
is vagyunk, mert azt kell tapasztalnunk,
hogy ilyen áldatlan állapotok vannak,
amikor nem látjuk a közúti felfestéseket,
vastagon áll a sár az utjainkon, és nem
esztétikus a város. Írtam egy levelet a
rendőrkapitányság vezetőjének, - mivel
az önkormányzat lehetőségei nem adottak,
- amire november 18-án Paronai János
rendőr alezredes úr írt egy választ részemre,
amiben azt írta, hogy a Magyar Közút
nyíregyházi mérnökségének munkatársai
ellenőrzést végeztek az útjainkon,
tapasztalták, hogy sárosak az utak, de
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nem ítélték meg balesetveszélyesnek, így
semmiféle beavatkozást nem eszközöltek.
Nem
szeretnék
erről
véleményt
nyilvánítani! A kapitánysággal egyeztetve
én kértem a kapitányság munkatársait,
hogy hívják fel a vállalkozók figyelmét
arra, hogy úgy menjenek ki az utakra, hogy
a gépjárművek megfeleljenek a közlekedés
szabályainak minden szempontból. Egy
része a vállalkozóknak szabálykövető
volt, és betartotta az adott előírásokat.
Takarították a felhordott sarat, mosták az
utat, viszont nem mindenki tette ezt meg. A
kapitányság több alkalommal is intézkedett
a szabálytalankodókkal szemben, aminek
az eredményét tapasztalni is lehetett.
Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy
még mindig nem hatékony a rendszer.
Már a betakarítások kezdetén nagyobb
figyelmet kellene fordítani a fent említett
probléma megakadályozása érdekében.
Most abban gondolkodunk, hogy a
Tiva-Szolg. Kft, akár a közmunkaprogram
keretében, akár saját bevétele terhére
vásárolna egy utcatakarító, seprő gépet,
mely nem csak ebben az időszakban,
hanem nyáron is takarítaná útjainkat, így
jelentősen kevesebb por és sár lenne. De
tervben van még egy ipari lombporszívó
is, ami jelentésen meggyorsítaná például
a lakótelepen a parkokban, utakon látható,
nagy mennyiségű lehullott levelek
összetakarítását.
- Miért kell a vasvári lakosok háborús
érzésekkel éljenek a városban? Miért
van az, hogy engedélyezett a folyamatos
hangos
robbantgatás,
gázágyuk
használata, olyan szinten, hogy a központi
részen található ingatlanunk ablakai
napi szinten beremegnek ebbe. Nemrég
költöztünk ide és az első alkalommal a
13 éves kislányom sírva, ordítva szaladt
hozzám olyan szinten megijedt.
– Nagyon sajnálom, hogy ilyen történt!
Ezzel a hanghatással régóta találkozik
Tiszavasvári
lakossága.
Részletes
tájékoztatást a későbbiekben szeretnék
adni. Úgy tudom egyébként ez a polgári
úton található halastó halállományának
védelmébe lett létrehozva. Vannak
településrészek, ahol ez a hanghatás még
elviselhető, de ezek szerint van olyan is,
hogy nem. A jogszabályok betartását meg
fogjuk vizsgálni, és tájékoztatást fogunk
kérni a hangágyú üzemeltetőjétől, hogy
szabályos-e ez, milyen engedélyekkel
rendelkezik, és nem lehetne esetleg más
módon távol tartani a halállományra káros
madarakat.
– Ennyi volt a hivatalos kérdéssor. Van
esetleg még valami említésre méltó, és a
város szempontjából fontos dolog?
- Igen! Örömmel számolhatok be
arról, hogy az illegális hulladéklerakók
megszüntetésre benyújtott pályázatunkon
9,3 millió forint támogatást nyertünk,
amiből
350
köbméternyi
illegális
hulladékot tudunk majd elszállítani a
város közterületeiről. Ez a pályázati forrás
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy hosszabb
távon fenntartható legyen ez az állapot.
Amint már korábban is említettem, a
szolgáltatóval dolgozunk azon, hogy a
lakosság azon része, akinek eddig nem
volt hulladéktárolója az szerezze be, így
nagyban hozzájárulunk ezzel az illegális
hulladéklerakás megakadályozásához.
– Köszönöm!
Fülöp Attila
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MINDEN, AMI FEJLESZTÉS – VALÓSÁG, ÉS NEM ÍGÉRET

„Mikor lesz belőle valami?”
2020. évben sok minden történt.
Új
fejlesztésekről,
beruházásokról
számoltunk be. Szálloda, Zöldváros,
parkoló a strand felé, Találkozások
Háza felújítása, Ipari park, útfejlesztés,
csatornahálózat fejlesztése, gyepmesteri
telep... És a sokszor elhangzott kérdések,
vélemények: Lesz abból valami? Hol
a tanuszoda? Anno is lerakták az
alapkövet… A sokadik ilyen felvetést
átgondolva be kellett látnom, hogy szükség
van más módon is kommunikálni
azokat a folyamatokat, amik a hivatalon
belül
zajlanak.
A
munkatársak
folyamatosan
azon
dolgoznak,
hogy a beharangozott fejlesztések
megvalósuljanak,
elkezdődjön
a
kivitelezés. Amikor akár pályázati úton,
akár egy kormányzati egyedi döntés
alapján milliárdok érkeznek a városba,
elindul egy folyamat. Költségtervek,
indikatív (helyzetfelméréshez szükséges)
árajánlatok
bekérése,
az
esetek
többségében közbeszerzés előkészítése,
közbeszerzéshez engedélyek beszerzése
sokszor több hatóságtól, esetlegesen
telekalakítás, szükség szerint övezeti
besorolás (HÉSZ) módosítás közel
harminc szakhatóság bevonásával, akár
telekmegosztás. Első körben a testület elé
kerül a támogató okirat, amely magában
foglalja az összeget, így a támogatás
már biztosított. Innentől valóság és
nem ígéret a fejlesztés. Mindezek
tükrében szükségesnek látom bemutatni
hogyan is állunk most a fejlesztéseink
tekintetében:

Gyepmesteri telep
Lezajló
folyamatok:
főépítészi
vélemény beszerzése, terület átminősítés.
Most folyamatban lévő: építési
engedélyezési eljárás kormányhivatalnál,
szakhatóságok
bevonásával.
A
tereprendezést elkezdtük, körbekerítés,
betonozás a Tiva-Szolg Kft segítségével
jövő év első harmadában várható. Teljes
kivitelezés jövő év második felében.

„Zöld város” projekt
(a teljesség igénye nélkül)
Parkolók kialakítása a strand felé
vezető úton, piac rekonstrukció, út és
kerékpárút felújítás, Találkozások Háza
tetőszerkezetének hőszigetelése, belső
felújítások, nyílászáró cserék, szelőztető
rendszer, - klíma felújítása, festés, stb.)
Lezajló folyamatok: több engedélyezési
eljárás lefolytatása, közművesítéshez
szolgáltatói
engedélyek,
indikatív
árajánlatkérés, költségterv elkészítése,
tervezői megbízás, tervek átdolgozása,
részletes
kidolgozása,
közbeszerzés
előkészítése,
változás
bejelentések,
módosítások a hatóság felé, a 2016-os
tervezett adatokhoz képest a költségvetés
átdolgozásával többlettámogatási igény
kidolgozása benyújtása. Jelenleg a
többlettámogatási
igény
elbírálására
várunk,
közbeszerzésre
érvényes
árajánlatról döntés született. Kivitelezés
megkezdése várhatóan 2021. első félév.

Ipari park:
Lezajló folyamatok: TIGÁZ, E-On
engedélyek beszerzése, telekmegosztási
eljárás lefolytatása, vízjogi létesítési
engedély
beszerzése,
állam
földalapkezelőtől tulajdonosi hozzájárulás,

tervezői megbízás, tervek elkészíttetése,
költségbecslés elkészítése, közbeszerzési
eljárás előkészítése. Jelenleg az év
elején várhatóan a közbeszerzési
eljárás lefolytatásra kerül, melynek
eredményeként szerződünk a nyertes
ajánlattevővel, és megkezdődik a
kivitelezés.

Tanuszoda:
Lezajló folyamatok: TIGÁZ, E-On
szolgáltatói
vélemény
beszerzése,
költségkalkuláció
készítése,
önkormányzati közel 100 milliós önrész
állami
átvállalásának
levezénylése.
Jelenleg a Nemzeti Sportközpont
kérelmére
megindult
az
építési
engedélyezési eljárás a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Építési és Örökségvédelmi Főosztályán.

Minimanó Óvoda teljes
felújítás:
(nyílászárók, burkolók cseréje,
fűtéscsövek -, szaniterek cseréje)

Lezajló folyamatok: költségtervek
elkészítése,
tervezői
megbízás,
közbeszerzés előkészítése Jelenleg a
közbeszerzés az év első hónapjában
várható. Kivitelezés első félévben
kezdődik.

Szálloda
A Támogatói okirat megküldésre
került, mely egyben a finanszírozás
biztosítéka. A szerződés keretében az
előkészítés finanszírozása történik meg,
tervek elkészítése, megvalósíthatósági
tanulmány
elkészítése,
közbeszerzés
lefolytatása 2021. évben.

Egyedi kormányzati
támogatás alapján várható
fejlesztések még:
- útfejlesztés
több
százmilliós
összegben 2021. évben (Ehhez szintén
közbeszerzési kiírás várható)
- tanodák
és
biztos
kezdet
gyermekházak létesítése (új építés
és felújítás) a szegregátumokban
(A
fejlesztés
engedélyeztetési,
közművesítési,
költségtervezési
közbeszerzési része várhatóan 2021.
évben veszi kezdetét, a megvalósítás/
kivitelezés azt követő évben)
- központi orvosi rendelő felújítása
és a Kabay úti volt családok átmeneti
otthona és volt idősek átmeneti otthona
teljes épületének külső homlokzati
felújítása összesen több százmillió
forintos nagyságrendben 2021. évben.
- csónakázó tó környékén rekortán
pálya
és
közösségi
szabadidős
tevékenységhez faházak elektromos
áram vételi lehetőséggel 2021. évben
kezdetét veszi a kivitelezés

Fentiek mutatják, hogy minden
fejlesztésünk ügyében folyamatosan
haladunk előre, - ez a beruházások „nem
látható” része. Többször elhangzik,
hogy a pályázatok ki vannak dolgozva.
Itt szeretném pontosítani, hogy a

pályázatok egy részét – zöld város,
ipari park – „mentett” pályázatként
valósítjuk meg.
A pályázatok kidolgozása, a végleges
és meg is valósítható formába öntése
az elmúlt egy évben zajlott megfeszített
munkával. Sokat tettünk és teszünk
azért, hogy a benyújtott előkészítő
anyagokból valóság legyen. A tervek
véglegesítése, pontosítása, módosítása,
az engedélyezési és végrehajtási
folyamatok, a fenti munkálatok az
elmúlt év eredményei.
Tiszavasvári Város Polgármestere

Ismét fiatalokat
támogat az
önkormányzat

Önkormányzatunk immár negyedik
alkalommal hirdette meg Az Esély
és Otthon – Mindkettő lehetséges
című
EFOP-1.2.11-16-2017-00009
kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző
támogatások
elnyerésére
pályázati
eljárását. A meghirdetett pályázati
felhívás alapján az ösztönző támogatásra
a 18 és 35 év közötti fiataloknak 2020.
november 30. napjáig volt lehetőségük
pályázni. 37 Tiszavasváriban dolgozó

és hiányszakmával rendelkező fiatal
fél éven keresztül havi 40.000 Ft és 3
Tiszavasváriban lakóépületet vásárló/
építő fiatal pedig egyösszegű 700.000
Ft támogatásban részesül. Még egy
alkalommal lesz lehetőség pályázni,
figyeljék önkormányzatunk honlapját és
közösségi oldalát!
Gratulálunk a pályázóknak!
TVÖ

Elhagyott vagy talált dolgok esetén
A helyes eljárásról

Közösségi oldalak posztjai között
gyakran olvasunk olyan elhagyott vagy
talált dolgokról, melyeknek gazdáit a
világháló segítségével keresik, szerencsés
esetben találják meg. Mi a teendő azokkal
a dolgokkal, amelyekért nem jelentkezik a
jogos tulajdonosa, mert lehetséges, hogy az
üzenet el sem jutott a célzott személyhez?
Alábbiakban nézzük meg, mi a helyes
eljárás ilyenkor: Az elveszett vagy talált
dolgok esetén az eljárás jogi lépéseit a
Polgári Törvénykönyv szabályozza. A talált
dolgok kezelésére a találás helye szerint
illetékes jegyző, településünk esetében
Tiszavasvári Város Jegyzője jogosult.
Érdemes néhány fontos szabályt szem
előtt tartani. Többek között elsősorban
azt, hogy azzal, hogy találunk valamint,
nem válunk azonnal jogosulttá a dolgot a
tulajdonunkként kezelni. Mindent meg kell
tennünk annak érdekében, hogy a dolog
mielőbb a jogos tulajdonosához kerüljön.
Mi történik akkor, ha a dolog tulajdonosa
nem beazonosítható, vagy a tulajdonos
kiléte nem meghatározható? Ebben az
esetben fel kell keresni a talált dolgokat
kezelő jegyzői hatóságot, ahol a dolgok
leadhatók. A hatósághoz leadott dolgokat
a jegyző három hónapig őrzi. A találó –
a dolog hatósághoz történő átadásával
egyidejűleg – köteles nyilatkozni arról,
hogy az őrzési idő lejártát követően igényt
tart-e a dologra. Természetesen ennek
csak akkor van jelentősége, ha ez idő
alatt a dolog tulajdonosa nem jelentkezik

a dologért. Ha az átvételre került dolog
tulajdonosának személye megállapítható,
a jegyző a dolgot azonnal átadja a
jogosultnak. Érdekességképpen szükséges
megemlíteni, hogy a találó részére kiadott
dolgot, annak állagának sérelme nélkül
használhatja, azt nem idegenítheti el, nem
terhelheti meg, és más használatába nem
adhatja. A jogosult tulajdonszerzésével
a harmadik személynek a dolgot terhelő
jogai megszűnnek. Amennyiben a jogosult
a dologért az őrzési időn belül nem
jelentkezett és a találó az átadáskor nem
tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a
jegyző a talált dolgot értékesíti. A talált
dolgot magánszemély vagy szervezet is
beszolgáltathatja a jegyző részére, és onnan
az arra jogosult ki is kérheti azt. A talált
tárgyak osztályán nem egyszer szerepelt
már
személygépkocsi
slusszkulcs,
lakáskulcs-csomó,
mobiltelefon,
vércukorszintmérő készülék. Sajnos a
tárgyak beazonosítása nem mindig jár
eredménnyel, ezért a hatóság egy bizonyos
ideig kénytelen őrizni azokat.
A jegyző az őrzési idő lejártát követően
a jogszabályban meghatározott módon
intézkedik. Fentiekre tekintettel kérjük,
hogy a talált tárgyakat a jegyzői hatósághoz
(Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám)
juttassák el, illetve az elveszett dolgok
kapcsán is fenti címen érdeklődjenek.
Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati hírek
új jogszabályi kötelezettségeken alapuló
megbízások esetében pedig árajánlat kérés
alapján választja ki az önkormányzat a
legkedvezőbb ajánlatot.
Mindezekkel kapcsolatban felhívom
továbbá a figyelmet arra a körülményre,
amivel képviselő úr gyakorló ügyvédként
tisztában van, hogy az ügyvédekre
vonatkozó szabályok értelmében fegyelmi
vétséget követ el az az ügyvéd, aki ügyvédi
tevékenységen kívüli vétkes magatartással
az ügyvédi kar tekintélyét csorbítja.
Minden ügyvédnek kerülnie kell a
másik ügyvédet sértő megjegyzéseket,
kerülnie kell a másik ügyvéd
lejáratását. Az ügyvéd ezt a kötelező
magatartási szabályt akkor is megszegi,
ha a kifogásolt szövegrészek mögött
valós, felróható magatartás lenne.
Ilyenről azonban szó sincs. Ha van ilyen
magatartás, az adott esetben a Pp. által
biztosított jogorvoslati lehetőség keretében
érvényesíthető, de az ügyvéd nem
jogosult sértő, esetleg rágalmazó jelzők
használatára.
Kiemelném továbbá azt a körülményt is
fentiekkel kapcsolatban, hogy képviselő
úr a hivatallal szemben indított perben
jogi képviselőként jár el az ellenérdekű
fél képviseletében.

Vá l a s z K é p v i s e l ő i K é r d é s r e
Költségvetési kérdések
Dr. Kiss Krisztián önkormányzati
képviselő 2020. december 3. napján
kelt, elektronikus levél formájában
továbbított, költségvetéssel kapcsolatos
képviselői javaslatára az alábbiak
szerinti válasszal éltem:
I. 2020. évben az új gépjárművek
beszerzésével a meglévő, kiemelkedően
magas fenntartási költségű, használt,
adott esetben közel húsz éves
gépjárművek cseréjét valósította meg
az önkormányzati cég. A járművek
lízing díja alig különbözik az addigi
szervízdíjtól.
Nagy örömünkre szolgál, hogy már
a cégek összevonásának évében ilyen
fejlesztést valósíthatott meg a Kft.
Annak szintén, hogy ettől az évtől
azonos, - illetve 2020. évben jelentősen
csökkentő - önkormányzati működési
támogatási igény mellett folyamatosan
valósít
meg
olyan
felújításokat,
egyéb közfeladat ellátást biztosító
eszközbeszerzéseket, melyekre az elmúlt
esztendőkben ilyen nagyságrendben
nem volt példa. Mindemellett hangsúlyos
részt vállal az önkormányzati pályázatok
megvalósításában, amire mindezidáig
szintén nem volt példa.
Felsorolás szintjén említeném a
Kornisné Központ kerítés karbantartását,
Találkozások tere kerítésének megépítését,
Ifjúsági tábor felújítását, vizesblokkok
cseréjét,
mosdóhelyiségek
teljes
felújítását, Temető épület tetőszerkezet
felújítását, kamerarendszer kiépítését
és még sorolhatnánk. Mindezek mellett

új feladatokat is vállal, nagy örömmel
fogadták például cégünket Tiszalökön,
mivel nyertes pályázat útján immáron
itt is a Kft. látja el a temetőüzemeltetési
feladatokat.
A cég fejlődik, fejleszt és a jövőben
is fejleszteni kíván! Cégünk dolga az,
hogy fejlesszen! Saját erőből! Pandémia
mellett is! Takarékos gazdálkodással,
költséghatékonyan,
eredményeket
felmutatva működik. A gépjárműpark
fejlesztést, csakúgy, mint a konyhai
eszközök pótlást, elavult épületeink
karbantartását Tiszavasvári épüléséért.
II. A „felesleges ügyvédi megbízások”
tekintetében
annyit
szeretnék
megjegyezni, hogy a zömében Dr. Kiss
Krisztián képviselő Úrtól származó
megkeresések kapcsán is számtalan
esetben véleményeztetünk megbízott
szakértővel, mivel a megkeresések
igen széles körben, többféle adatkört
érintenek. A vírushelyzet idején a
kollégák több évre visszamenőleg
teljesítették
az
adott
típusú
szerződésekre kiterjedő adatszolgáltatás
kérését törvényes határidőn belül.
Ilyen formában - amellett, hogy
jogszabályi kötelezettségünket teljesítjük, a
testület részére már bemutatott kondíciókkal
szerződünk, a közel tíz éve megalkotott
önkormányzati szabályzati rendnek
megfelelően -, lényegében az állandó
megbízás szükségességéhez képviselői
„munkájával” Ön is hozzájárul. Az
önkormányzat ügyvéde közel 15 éve végzi
a dolgát az önkormányzat megbízásával
számtalan nyertes perrel a háta mögött. Az

Korábban jogszabály egyértelműen
tiltotta, hogy önkormányzati képviselő
jogi képviselőként járjon el és perbeli
képviseletet lásson el önkormányzattal,
vagy önkormányzati intézménnyel –
így a hivatallal szemben - szemben.
Most úgy fogalmaz a jogszabály, hogy
önkormányzati képviselő nem láthat
el olyan tevékenységet, ami a feladatai
ellátásához
szükséges
közbizalmat
megingatja. Ezen kívül felhívom a
figyelmet az említett ügyben az ügyvédi
munkadíj igényére, mely a 300.000-Ftos
pertárgyérték
mellett
eltúlzott
perköltségigényéről szól, figyelemmel
a pertárgy értékre és a tényleges
elvégzett
ügyvédi
tevékenységére
is.
Ilyen
formában
etikátlannak
tartom
más
tevékenységének
feleslegességéről
nyilatkozni,
ezen
kívül az ellenszolgáltatások mértéke
tekintetében megnyilvánulni, úgy, hogy
önkormányzati szervvel szemben vállal
képviseletet, mely képviseletért eltúlzott
mértékű perköltségigénnyel él, azaz
„esetleges pernyertesség” esetén eltúlzott
mértékű igényét érvényesítené a hivatallal
szemben. Jogi képviselőnk és egyéb
megbízottaink az önkormányzat érdekeit
képviselik.
III.
Makai Tamás teljesítményét,
csakúgy, mint a többi dolgozó
teljesítményét
is
a
munkáltatói
jogkör
gyakorló
értékeli.
Nem
gondolom,
hogy
az
egyes
munkavállalók
munkavégzéssel
kapcsolatos képességét, qualitását
jogában állna megítélni olyan
személynek, aki ezt a tisztséget nem
gyakorolja. Amennyiben pedig nem
ismeri, kérem, hogy ne minősítse.
Munkáltatói
jogkör
gyakorló
vezető joga eldönteni a munkavállaló
teljesítményétől, a munkaviszonnyal
kapcsolatos
magatartásától,
egyéb
jogkövető magatartásától, továbbá
a belső szabályzatokban rögzített
feltételektől,
körülményektől
függően annak teljesítményét. Külön
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hangsúlyozandó, hogy a megjelölt
személy nem közszereplő, amivel
képviselő úr, mint gyakorló jogász van
leginkább tisztában, így kérem, hogy
nyilvános minősítésétől tartózkodjon.
Képviselő
Úr
teljesítményét,
szakmaiságát sem minősíti senki, noha
arra jelen levele is alapul szolgálhat.
Itt szeretném felhívni figyelmét,
hogy a polgármesteri hivatal fejlécét
önkormányzati képviselőként nincs joga
használni, melytől való tartózkodásra
már egyszer a hivatal vezetőjeként a
jegyző, törvényi kötelezettségénél fogva
felkérte.
A megjelölt munkakör betöltésének
szükségességéről
azonban
röviden
tájékoztatom. Városunk az elmúlt két
évben eddig közel 4 milliárd pályázati/
egyedi kormányzati támogatási forrást
nyert. Az ezzel kapcsolatos feladatellátás,
végrehajtás jelentős többletterhet ró az
állományra.
A korábbi években, nagyságrendileg
kisebb fejlesztési forrás mellett két
kolléga látta el ezeket a feladatokat,
melyeket jelenleg három kolléga végez.
A hivatalban feladatátszervezéssel,
valamint
pályakezdő
kollégák
beállításával oldjuk meg ezt a munkát.
Önkormányzati
menedzserként
ezt
segíti a megjelölt személy tartva a
kapcsolatot az engedélyező hatóságokkal,
szakhatóságokkal, felügyeleti szervekkel,
irányító hatósággal, minisztériummal.
Ezzel kapcsolatban azonban már szintén
több adatkérést teljesítettünk képviselő
úrnak.
Javaslatai
közül
hiányolom
a
képviselői tiszteletdíjának felajánlását,
hiszen tevékenysége gyakorlatilag a
közérdekű adatkérésekben/tájékoztatás
kérésekben, a hivatallal szembeni
jogi képviseletben nyilvánul meg a
pandémia idején is, mely adatkérések
tárgya szinte mindig ugyanarra a témára/
témákra összpontosul.
Tekintettel arra a tényre, hogy mindig
ugyanazon személy/személyek körül
forog adatkéréseinek nagy része, felmerül
a kérdés, hogy az ilyen motivációjú
adatkérés/tájékoztatás kérés személyes
érdek által vezérelt joggyakorlás-e,
így megfelel-e az alanyi jog társadalmi
rendeltetésének,vagy a joggyakorlás
jogával visszaélésnek minősül-e.
Végezetül
szeretném
felhívni
a
figyelmét az önkormányzati képviselőként
tett esküjében foglaltakra, melyben a
település fejlődésének előmozdítására
tesz esküt. Önkormányzati dolgozók
minősítése, nem közszereplő személyek
rágalmazása, ügyvéd kollégái munkájának
feleslegesként
történő
értékelése
véleményem szerint nem ezt szolgálja.
A költségvetési stabilitás megőrzésére
tett intézkedéseinket a költségvetési
rendeletben,
melyet
képviselőként
megkap, nyomon követheti. Igyekszünk
a
beruházások
biztosítása,
a
munkaerőnk megbecsülése és érdemi
elismerése mellett „összönkormányzati”
összefogással továbbra is eredményesen
működni, úgy hogy az eddigi, levelében
kifogásolt vállalásainkat, fejlesztéseinket
is finanszírozni tudjuk.
Tiszavasvári Város Polgármestere

Önkormányzati hírek
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költségvetési céljait. A cég nem akkor
működik jól, ha stagnál, hanem ha
kitermeli a fejlesztés lehetőségét. Valami

máshogy működik. Ezt eredménynek
nevezem. Köszönjük!
Tiszavasvári Város Polgármestere

A Klímatudatosság útjára lépve
ELŐTÉRBEN A GYERMEKEK

Tiszavasvári Város Önkormányzatának
a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

„Iparterület kialakítása
Tiszavasváriban”
című pályázata elnyerte az igényelt

180 096 550.- Ft támogatást.

Az iparterület kialakítását a bűdi
városrészen található (0371/7 hrsz-ú)
önkormányzati
tulajdonú
ingatlanon
tervezzük. A jelenleg nem hasznosított
területrészen zöldmezős beruházással
egy olyan beépítési lehetőséget kívánunk
megvalósítani, ami kisebb léptékben, de
teljes infrastruktúrával biztosítja a kis és
középvállalkozások számára új telephely

kiépítését. Kialakításra kerül 6 db iparigazdasági beruházásra alkalmas ingatlan,
melyeken 350 m2-től 560 m2-ig terjedő
nagyságú csarnokok épülhetnek majd.
Megtörténik a létrejövő ingatlanok
teljes közművesítése (gáz, ivó-, csapadék
és szennyvíz, elektromos ellátás). Szintén
megvalósul a terület körbekerítése és a
megközelítést szolgáló rossz minőségű
aszfaltozott út felújítása is. A kialakítandó
telkek egyikén az önkormányzat saját
felhasználásra egy raktár csarnoképületet
tervez iroda és vizesblokkok létesítésével.
A beruházás reményeink szerint
hozzájárul
mind
a
helyi
cégek
fejlesztéseihez, mind újabb vállalkozások
betelepüléséhez.

NEM KI - , HANEM BETALICSKÁZZUK
A PÉNZT…
A TIVA-SZOLG KFT. egy éves működése

Néhány érdemtelen megjegyzést
követően tollat ragadtunk, hogy
beszámoljunk a Tiva-Szolg Kft. sikereiről
és arról a helyzetről, ami már közelít az
egységes szemlélet, az önkormányzatiság
egysége megvalósításához.
Egy önkormányzati cégnek az a lényege,
hogy termeljen, kihasználva a társasági
formában működés lehetőségeit, olyan
módon üzemeltessen, hogy azzal az
„anyavállalat” önkormányzatot is – általa
el nem érhető – kedvezményekkel segítse.
Teljesen természetesnek kell lennie,
hogy a városüzemeltetési cég kisegít
a pályázati megvalósításban, hogy a
gazdaságos működtetés eredményeként
egyre kevesebb működési támogatást
kér az önkormányzattól, és szépen lassan
saját lábra áll, eltartja önmagát és még
fejleszt is. Ez a természetes, legalábbis
ez lenne a természetes. Ez a cél. A TivaSzolg Kft pedig teljesíti a célt! Fontosnak
tartom kiemelni és nyilvánosságra hozni,
hogy egy évvel az összevonás után az első
teljes gazdasági évében a Tiva-Szolg Kft
12 havi működési támogatási igényéből
1 hónap támogatási igényről lemondott
és visszaforgatta azt az önkormányzat
költségvetésébe. Közel 9.000.000-Ft!
Mindemellett gépjárműparkot fejleszt
és várakozásaink szerint még fog is. Az
önkormányzati eszközpark mellett a
temetkezéshez használt gépjárművet
is lecserélte és még egy temetkezési
célt szolgáló gépjárművet is be kíván
szerezni. Emellett felújításra került
a temető tetőszerkezete, kiépült a
kamerarendszer,
teljes
felújításra

került az ifjúsági tábor, hőszigetelésre
a tábor hosszú épülete, teljes vizesblokk
felújítás a kisházakban, közösségi
mosdó teljes felújítása, találkozások tere
kerítésépítés, Kornisné kerítésépítés,

Coop előtti parkoló kiépítése és már
sorolni se tudjuk.
Év
végén
az
önkormányzat
teljes dolgozói állománya részére
mikuláscsomagot
és
karácsonyi
csomagot ajándékozott. Ajándékozott,
azaz saját költségvetésből biztosított eddig
egyedülálló módon. Ezzel tehermentesítette
intézményeinket, akik eddig mindezt saját
forrásból biztosíthatták. Bért fejlesztett,
hosszú évek után átalakulása első
évében.
Tiszalökön
megpályázta
a
temetőüzemeltetési feladatok ellátását,
és elnyerte azt. Tiszalökön pozitív
visszajelzés kíséri cégünk működését.
Az ilyen szemlélet tette lehetővé, hogy
pandémia idején az önkormányzat
egységes szemlélettel, összefogással
természetesen
önkormányzati
intézményeink
kiemelkedő
szerepvállalásával - meg tudta tartani

Többször beszámoltunk már arról, hogy
Magyarország Kormánya 2018. február
9-én pályázati felhívást tett közzé
a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP) keretében
„Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint
a
klímatudatosságot
erősítő
szemléletformálás”
címmel
KEHOP-1.2.1.
kódszámmal
a
klímaváltozáshoz történő hatékony
alkalmazkodás társadalmi feltételeinek
megteremtése érdekében. A Kormány
a Partnerségi Megállapodásban célul
tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés
és -kezelés előmozdítását, továbbá a
környezetvédelem és az erőforrásfelhasználás
hatékonyságának
előmozdítását. A cél elérését a Kormány
civil szervezetek, önkormányzatok és
társulásaik együttműködésével tervezi
megvalósítani.
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata Képviselő-testülete az
57/2020 (II.27.) Kt. számú határozatával
elfogadta a pályázat eredményeként
létrejött Támogatói okiratot, így
kezdetét vette a megvalósítás. A
projekt 2021. október végéig tart,
melynek keretében számba vesszük a
klímaváltozásnak a településen várható
hatásait a jelenleg rendelkezésre álló
adatok és előrejelzések alapján 30
éves időtávra előre jelezve a várható
folyamatokat. A világ vezető tudósainak
egybehangzó
véleménye
szerint
korunk legnagyobb kihívása a globális
klímaváltozás, a környezetszennyezés és
a természetvédelem kérdése, amit csak
egy együttműködőbb, jövőtudatosabb
és fenntarthatóbb életmód széleskörű
kialakításával lehet jó irányba alakítani. A
különböző hazai és nemzetközi felmérések
szerint a leghatékonyabb út ennek
az eléréséhez, a fiatalkori oktatás és
szemléletformálás. Az időben elkezdett
szemléletváltással sokkal gyorsabban
csökkenthetők azok a káros környezeti
hatások, amelyek sajnos még sok
esetben a felnőtt generációk rutinszerű
mindennapjainak a része.

HOL TARTUNK MOST
Elkészült Tiszavasvári Klímastratégiája.
Megvalósult az intézményi, települési,
illetve
több
településen
átívelő,
interaktív tematikus szemléletformálási
programsorozatunk
az
alábbi
tartalommal:
- Gyakorlatban hasznosítható ismeretek
és tudás átadására alkalmas szakkörök
szervezése és lebonyolítása (összesen
396 fő részére, 12 alkalom, alkalmanként
2x45 perc, maximum 30 fő/csoport,
összesen 12 csoport, 1 alkalom 1 csoport
2x45 perces oktatását jelentette). A
szakkörök lebonyolítására alsó és
felső tagozatos általános iskolai tanulók

bevonásával került sor. A szakkörök célja
az volt, hogy a tanulók tudják, hol milyen
veszélyek fenyegetik környezetünket, s
rajta keresztül az embert. Törekedjenek
otthonuk
egészségesebbé,
szebbé
tételére. Tudjanak takarékoskodni a
vízzel, az energiával. Hasznos anyagok
szelektív gyűjtése. Ismerjék az anyagok
újrahasznosítási módjait. Ismerjék fel
a parlagfüvet, annak károsító hatását
tudják, irtsák környezetükben. Ismerjék
természeti értékeinket és tudják védeni
azokat.
- Gyakorlatorientált ismereteket átadó,
pozitív, a mindennapos tevékenységekbe
integrálható, jól alkalmazható példákat
közvetítő térségi és helyi tanulmányi
versenyek szakmai előkészítése és
lebonyolítása (325 fő részére).
A „Covid helyzetre” tekintettel az
iskolai
tanulmányi
versenyekhez
kapcsolódó
tevékenységek
online
megtartását engedélyezte a hatóság.
Gyakorlatorientált ismereteket átadó,
pozitív, a mindennapos tevékenységekbe
integrálható, jól alkalmazható példákat
közvetítő, térségi és helyi tanulmányi
versenyeket valósított meg a program
keretében a Tiszavasvári Kabay János
Általános Iskola.
- Szakmai
tanulmányutak
megszervezése (látogatás a nyíregyházi
állatparkban 330 fő részére)
A pályázatban megvalósuló oktatási
program célja, hogy bemutassa és
elterjessze azokat a készségeket a
legfiatalabb generáció tagjai között,
amelyekkel újra harmonikusabb és
természetesebb kapcsolat alakulhat ki az
ember és a bolygó között a 21-ik században,
amely a kialakult veszélyhelyzetek miatt
döntő jelentőségű időszak. A program
távolabbi célja, hogy egy magasabb
ökológiai műveltséghez segítse hozzá
a most felnövekvő generációkat. A
foglalkozások konkrét célja, hogy a
környezetünket és benne magunkat
egységes,
összefüggő
rendszerként
szemléltessük,
így
az
ökológiai
attitűdformálás mellett a gyerekek
nyitottabbá váljanak az egészség,
környezet- és társadalomtudatosabb
életmód iránt és könnyen elsajátítható
ismereteket kapjanak annak mindennapi
megvalósításához.
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Tiszavasvári Város Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077
„A
Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése” című pályázata
235 195 216.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az Önkormányzat a
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Vasvári Pál utcai Minimanó Óvodájának
felújítását, energetikai fejlesztését, akadálymentesítését és az ehhez kapcsolódó
eszközbeszerzést valósítja meg a pályázat keretein belül az alábbiak szerint:
•    az Intézmény infrastrukturális fejlesztése: a meglévő óvodaépület felújítása,
beleértve az épületgépészetet, csoportszobák, öltözők, vizesblokkok teljeskörű
felújítása,
•    Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök, udvari játékok beszerzése
•    Informatikai eszközök beszerzése.
•    Megújuló energiaforrások alkalmazása: napelemes rendszer kiépítése.
•    Hatályos jogszabályokban előírt akadálymentesítés
•    Energiahatékonysági intézkedések: épület teljes körű hőszigetelése, nyílászárók
cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése.

Tájékoztatás Közhatalmi Bevételekkel
Kapcsolatban
alapján Önkormányzatunk esetében 1,4
százalék helyett 1 százalék. A jogszabály
alkalmazásáról a későbbiekben további
tájékoztatást fogunk nyújtani.

Tájékoztatjuk
Adózóinkat
a
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási
könnyítések miatti helyi adó változásokról:
• A
koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése
érdekében
szükséges
egyes
intézkedésekről
szóló
639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
értelmében a 2021. évben mikro-,
kis- és középvállalkozásnak a helyi
iparűzési adó mértéke 1 százalék,
ha a 2021. évben végződő adóévben
alkalmazandó
önkormányzati
rendeletben megállapított adómérték
több, mint 1 százalék. A fentiek

• Az egyes adótörvények módosításáról
szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101.§a alapján 2021. január 1-től az állami
adóhatóság veszi át a gépjárműadóval
kapcsolatos feladatokat. Azokban az
esetekben, ahol a 2020. december 31-én
szűnik meg az adókötelezettség ott még
Önkormányzatunk hoz határozatot.
Továbbá tájékoztatjuk a Mezőőri járulék
fizetésére kötelezetteket, hogy amennyiben
2020. évben a földhasználatban változás
történt a mezőőri szolgálatról szóló
15/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelet
1.§ (6) alapján legkésőbb a változást
követő január 31. napjáig kötelesek írásban
bejelenteni. A korábbi években írásban
elmaradt nyilatkozataikat kérjük, pótolják.
Szóbeli nyilatkozatot nem áll módunkban
elfogadni.
Polgármesteri Hivatal

Karácsonyi Adományozás
Az idei év minden tekintetben más volt,
mint az előzőek. A vírushelyzet miatt az
„Egy Doboznyi Szeretet” akciónkat is át
kellett szerveznünk. Mert adni akartunk!
Kosdról, Makkainé File Edit, és az
ÖNTEK civiljei jóvoltából hatalmas
mennyiségű adomány érkezett, és a
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
segítségével 120 család részére tudtunk
tartós élelmiszer csomagokat készíteni a
már elkészült ajándékdobozok mellé.
Sajnos az ünnepi műsor is elmaradt,
és így talán nem volt annyira meghitt
az ajándékozás, de annál nagyobb
lelkesedéssel és örömmel vittük el az
ajándékokat egészen Józsefházától a
bűdi városrészen át a majorig. Minden
háznál nagy szeretettel vártak és
fogadtak Bennünket. Örülünk, hogy így
is tudtunk segíteni, és bízunk benne,
hogy az ajándékok is örömet okoztak a
gyermekeknek! Minden adományozónak
hálásan köszönjük a felajánlásokat!
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Ingyenes jogi tanácsadás

Tiszavasvári Város Önkormányzata
és a Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központ a TOP 5.2.115-SB1-2016-00011. számú „Komplex
felzárkóztató programok Tiszavasvári
Külső-Szentmihály városrészen” című
projekt keretén belül lehetőséget biztosít
elsősorban a pályázatba bevont, a város
szegregátumaiban élő lakosoknak ingyenes
jogi tanácsadás igénybevételére.
A tulajdonviszonyok és tisztázatlan

adósságok rendezésére, valamint a szülői
jogok érvényesítésének segítésére irányuló
jogi tanácsadás konkrét ügyek intézésére
nem terjed ki, kizárólag javaslattételre,
iránymutatás adásra vonatkozik, a
vonatkozó
jogszabályokban
történő
eligazodást segíti elő.
A tanácsadás előzetes regisztrációhoz és
időpont foglaláshoz kötött.
Időpont egyeztetés a +36 30/393 4106-os
telefonszámon lehetséges.

Drága Rokonaim, Barátaim, Kedves
Ismerőseim!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltár márciusban, a Covid vészhelyzet
ideje alatt pályázatot hirdetett szépkorúak
részére, „Emlékeket tollhegyre!” címmel.
A pályázók több témakörből választhattak.
Jómagam (többek közt) „A legszebb
családi ünnepek”-re küldtem korábban
írt Karácsonyi trilógiámat, mellyel
KÖZÖNSÉGDÍJAS lettem, azaz a legtöbb
lájkot kaptam az internetes közzétételben,
augusztusban. Igaz, hogy Hankó András
Tiszaújvárosi lakost tették közzé saját

honlapjukon.
(Tudtommal
sajtóban
nem tartották érdemesnek. Puff egy
pofon a szépkorú pályázóknak!) Én nem
költöztem oda, sőt kiderült az is, hogy
a Tisza parti városban nem valószínű,
hogy lakik névazonosom, s még ha van
is, nem ő, hanem én írtam a pályázatokat.
A következő hétköznapokra, hónapokra,
évekre kívánok minden jót (ebben benne
van a család, a szerelem, a szex, a szeretet,
a bőség, a meló, a környezet. stb.)
Hankó András
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„Adományozás Napja” Tiszavasváriban
Ritka az, amikor a média egy napon
többféle támogatásról is beszámolhat
városszerte, márpedig ilyen volt 2020.
december 11-e. A sort a Tiva-Szolg. Kft
kezdte, amikor is dr. Groncsák Andrea
ügyvezető, és Ráduly Zsolt alpolgármester
úr két jótékonykodó - a TOLL96 Kft.,
és egy magát megnevezni nem kívánó
Kft. - felajánlásában karácsonyra libát és
szárazbabot osztott ki 400 közmunkásnak.

Városunk életéből

receptje alapján a Tiszalöki HorgonyZoo
Kisvendéglő
tulajdonosa
–
Varga
Péter – és munkatársainak, valamint
ugyan ennyi kürtőskalács Kecskés
Andrea felajánlásában az intézmény
dolgozóinak, munkájuk elismerése és
megbecsüléseképpen.
Ekkor
került
átadásra
Dojcsákné
Pásztor Erika kuratóriumi elnök révén a
Boldogabb Családokért Tiszavasváriban
Alapítvány által összegyűjtött 1.250.000.Ft a dolgozók munkakörülményeinek
javítása céljából, melyet Makkai Jánosné
Intézményvezető vett át a kollektíva
nevében. És még mindig nem ért véget a
nap. A polgármesteri hivatal karácsonyi
hangulatáról Lepetákné Erika, és Makra
Gábor gondoskodott.

Szemmel látható volt az öröm és az akció
sikeressége. Ezt követően megérkezett
a Találkozások Háza elé egy színültig
megtöltött teherautó Kosd településről
Makkainé File Edit vezetésével, hogy a
valamivel több, mint 500 000.-Ft értékű
tartós élelmiszert, ezen kívül játékot,
és ruhaneműt átadják a Tiszavasvári
Nagycsaládos Egyesületnek.

Elmondták,
hogy
az
Önkéntes
Településfejlesztő Közösség sokszor
és sokféle adomány szétosztásában
tevékenykedett már, így közvetlenül
megtapasztalták a támogatásban részesülők
reakcióit, elégedettségét és örömét. Kosd
település közéletének kiemelkedően fontos
szereplőiként segítik a falu rászoruló
lakosságát.
Közösségi
szabadidős,
adománygyűjtő
és
jótékonysági
programokat szerveznek. A szervezet
elsődleges feladata a közösségépítés és
fejlesztés, a megszorult élethelyzetben lévő
családok, társadalmi rétegek támogatása.
Nem
titkolt
céljuk,
hogy
példát
mutassanak
emberségből,
segítségnyújtásból
és
nem
utolsó
sorban hagyományteremtésből, ezzel
mintát közvetítenek szűkebb és tágabb
környezetük számára egyaránt. És hogy
kerültek Tiszavasváriba? Bár lassan 25
éve, hogy elköltözött Tiszavasváriból
Makkainé File Edit, de elmondása alapján
ide még mindig hazajár!
Aztán valamivel a déli harangszó után
a Kornisné Központ elé gördült be az
a furgon, mely 120 adag marhagulyást
hozott Pataki Péter sztárséf munkája és
Ezúton szeretnénk megköszönni Nekik
a felajánlott karácsonyfát és dekorációkat,
és természetesen köszönjük mindenkinek
a szándékot, az igazán közösségteremtő
hozzáállást és nem utolsósorban mindazt,
amivel örömöt okoztak nagyon sok
embertársunknak Karácsony alkalmából!
-VH-

Online adventi várakozás
nagycsaládosan

Idén az ünnepekre való felkészülés
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesületében kicsit más volt, mint
eddig. Tavaly, s az elmúlt években négy
alkalommal találkoztunk a családokkal, 4
adventi foglalkozáson voltunk túl, ahol a
gyerekek kézműveskedtek, az anyukák és
a nagymamák sütöttek-főztek, az apukák
ajándékokat barkácsoltak. Együtt voltunk,
meggyújtottuk adventi koszorúnkon sorra
a gyertyákat, énekeltünk, verseltünk,
beszélgettünk, játszottunk. Most az adventi
várakozást egy online rendezvénnyel
helyettesítettük, így készültünk testileg és
lelkileg a karácsonyra. December elején
a Magyar Nemzeti Bank és a Mészáros
csoport jóvoltából 23 tagcsaládunk kapott
élelmiszercsomagot, a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete Angyali csomagküldő
szolgálatának ismeretlen felajánlói, azaz
az „angyalkák” csomagjai és ajándékai is
érkeztek néhány tagcsaládunkhoz.
December 7-11-ig a családoknak egy-egy
meglepetés „dobozkát” adtunk át, benne
olyan alapanyagokkal, kreatív termékekkel,
amelyekből
otthon,
biztonságos
környezetben elkészíthették saját kezű kis
ajándéktárgyaikat, díszeiket. December
13-án online rendezvényt tartottunk, amely
során fotókkal, kis videókkal is segítettük
a családi kreatívkodást. Nagyon örültünk,
amikor sorra érkeztek e-mailben a családi
fényképek az otthoni kézműveskedésről,
a kész produktumokról. A december 14ei héten karácsonyi segélycsomagok
kiosztására került sor a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége és a
Nemzetei Együttműködési Alap nyertes
pályázata jóvoltából. Munkatársaink és
önkénteseink már az előző héten nagynagy szorgalommal pakolták össze
egyesületünk logójával ellátott táskákba
az élelmiszercsomagokat, amelyek tartós
élelmiszereket, új könyveket, nagycsaládos
noteszt és tollat is tartalmaztak. December
11-én Tiszavasváriba egy hatalmas teherautó
adomány (tartós élelmiszer és ruhanemű)
érkezett egyesületünk, a Tiszavasvári
Város Önkormányzata, Makkainé File
Edit és Balázsi Csilla segítségével,
koordinálásával. Nagyon szépen köszönjük
nekik! Nagy örömünkre szolgált, hogy a
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
88 tagcsaládja számára is sikerült az
élelmiszercsomagokat összeállítani és
átszállítani a Civil Házba. Köszönjük
szépen a gondos és szorgos kezek: a felnőtt
nagycsaládos anyukák és apukák, illetve az
iskolai közösségi szolgálatot végző diákok
munkáját, akik a csomagolást végezték,
illetve segítettek a rengeteg nehéz csomag
átfuvarozásában majd kiosztásában.
Karácsony hetén a bölcsődés, óvódás és
általános iskolás gyerekeinket a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
munkatársainak,
egy
kereskedelmi
áruházlánc dolgozói, ismerős és ismeretlen
felajánlóink
s
a
Nagycsaládosok
Országos Egyesülete meglepte egyegy
ajándékcsomaggal,
amelyek
gyermekjátékokat, írószereket, kreatív

eszközöket és karácsonyi édességeket
tartalmaztak. Nagy munka volt a megyei
nagycsaládos tagszervezetek vezetőinek
Nyíregyházáról a kormányhivatalból és az
áruházlánc egyik üzletéből a tagszervezetek
székhelyére szállítani a hatalmas és
értékes csomagokat. December 19-én
került sor a régió és a NOE jóvoltából az
önkéntes köszöntésre. 4 önkéntest jelölt
egyesületünk, s nagy örömünkre szolgát,
hogy mind a 4-en megkapták az elismerést.
November elején elmaradt a köszöntő
rendezvény, amelyet Nádudvaron rendeztek
volna meg. A csomagok, ajándékok
megérkeztek hozzánk, így azokat át tudtuk
nyújtani. Szeretnénk megköszönni minden
tiszavasvári nagycsaládos nevében Holcz
Józsefnek, Kovács Erika Ibolyának,
Tályainé Szentesi Ágnesnek és Tályai
Péternek, hogy önkéntesként áldozatos
munkájával segíti a NOE családok
mindennapjait.
Szívből
gratulálunk
Nekik! Az év utolsó hónapja igencsak
gazdag volt a nagycsaládosok számára.
Viszont a hosszabb, szabadabb személyes
találkozások sajnos elmaradtak.
Reménykedünk, hogy nem tart már
soká... Reméljük, hogy 2021 egy jobb,
szerencsésebb, boldogabb új év lesz
számunkra is... Bízunk benne, hogy idén
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete meg tudja valósítani tervezett
programjait, rendezvényeit. Mindezekre
szeretettel
várunk
tagcsaládjainkat!
Közösségikezdeményezéseket támogató
rendezvényeinket folyamatosan kívánjuk
megvalósítani
2021-ben.
Nyitottak
vagyunk mindenki számára, ezért bátran
keress bennünket! Sok eredményt elértünk
már, de még nagyon sok tennivalónk
van.
Tagcsaládjaink nagycsaládos
tagkártyájukkal egyre több helyen vehetnek
igénybe kedvezményeket. Itt található
az elfogadóhelyek listája: https://noe.hu/
kedvezmenyek/
Szeretettel
várunk
TÉGED
is
egyesületünkben akár kiscsaládban,
akár nagycsaládban élsz. (Pártolótag
lehet már az egy vagy a kétgyermekes
család is).
Ha csatlakozol hozzánk családoddal
együtt, számos értékes programon,
kiránduláson vehetsz részt, a gyermekek
úszótanfolyamon
ügyeskedhetnek,
táborokbak kapcsolódhatnak ki (Zánka,
Tata és napközis táborok), segítünk a
különböző családokat érintő pályázatokban,
évente több alkalommal adományokban
is részesülhetsz (élelmiszerek, ruhanemű,
játék, könyvek, vitaminok stb).
Elérhetőségeink:
Tiszavasvári
4440 Bethlen Gábor u. 4. Civil Ház
(hétköznapokon 8.00-17.00-ig) Telefon:
06 20/449-89-22, 06 70/375-95-00E-mail:
civilhaz.tv@gmail.com,
facebook
oldalunk: Civil Ház Nagycsaládosok.
Kívánunk mindenkinek békét, boldogságot,
szerencsét, jó egészséget a 2021-es
esztendőre!
Lévai Andrea, a Tiszavasvári
Nagycsaládosok Egyesülete elnöke

Iskoláink életéből
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Rendhagyó ünneplés intézményünkben
Nem könnyű egy korlátozásokkal teli
időszakban, programok szervezése nélkül
közösségi élményt nyújtani a diákjainknak,
hasonlóan az előző tanévekhez. Iskolai
karácsonyi ünnepségünk sem kerülhetett
megrendezésre a szokott formában
Elmaradt a már szokásos „Karácsonyi
forgatag”, a vásár, a műsorra történő
sajátos készülődés, így idén más megoldást
kellett választanunk. Iskolánk igazgatója
Szabó Zoltán, úgy a diákokat, mind a
dolgozókat is intézményünk elsődleges
kommunikációs csatornáján, a KRÉTA
Iskolai Alaprendszeren keresztül elküldött
videófelvétellel
köszöntötte,
melyen
karácsonyi összeállítás látható Igazgató
Úr ünnepi üdvözlő beszédével és az

előző évi karácsonyi pillanatképekkel. A
köszöntő háttérében az aulában felállított
karácsonyfa látható. Bár tudjuk, hogy
a személyes találkozás és ünneplés
örömét semmi sem pótolhatja, de a
körülményekhez képest ez mégis nagyon
szívmelengető érzés volt, és hozzásegít
ahhoz, hogy ebben a helyzetben is méltó
módon meg tudjuk élni az ünnepet.
Reméljük, hogy a következő karácsonyt
már újra a meg szokott forgataggal tudjuk
ünnepelni. Ezúton szeretnénk minden
egyes városlakónak, újságolvasónak:
Reményteli, boldog és sikeres újévet
kívánni!
NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium dolgozói

Mesél a Föld
A Földet a földgömbbel
vagy glóbusszal ábrázoljuk,
amely annak arányosan
kicsinyített
„mása”.
A
glóbuszon,
hogy
tudjunk
tájékozódni,
sok-sok
ismerettel
kell
rendelkeznünk!
Tájékozódásunkat
segíti
a
földrajzi
fokhálózat
ismerete. Ezt szélességi és
hosszúsági körök alkotják.
No meg a sarkpontok.
Ezeket ellentétes irányban
„döfi” át a képzeletbeli földtengely.
Tudjuk, hogy van Északi és Déli sarkpont.
A sarkpontoktól egyenlő távolságra találjuk
a legnagyobb és nevezetes szélességi kört
az Egyenlítőt. Ez osztja a Földet Északi
és Déli földgömbre vagy féltekére. A
szélességi körök a sarkpontok felé haladva
kisebbednek.
Számozásuk
0°-90°-ig
terjed. Beszélünk É-i és D-i szélességről
és „mérhetünk” É-i és D-i szélességet. Ez
viszont nem meghatározó, mert körbe a
Földön – egy szélességi körön sok minden
lehet. Nem mellékes, hogy a szélességi
körök Ny-K-i irányúak. Tehát szükségünk

-2. rész-

van a hosszúsági körökre is.
Ezek É-D-i irányt jelölnek.
Ezeknek az a tulajdonságuk,
hogy egyforma nagyságúak,
mert mind a két sarkponton
metszik egymást. Közöttük
is van egy nevezetes kör,
amelyet kezdő hosszúsági v.
délkörnek nevezünk – 0°. Ez
osztja K-i és Ny-i félgömbre
– féltekére a Földet.
0°- 180°-ig számozzuk
őket. Amit „mérünk” a
segítségükkel az a keleti
– és nyugati hosszúság. Ezen ismeretek
birtokában meghatározhatjuk pontosan
vagy közelítően bármely város, hegycsúcs,
folyótorkolat stb. fokhálózati helyét.

Világtájoló Országos Karácsonyi
Rajzpályázat
A vilagtajolo.hu internetes, tanulmányi
versenyeket
szervező
portál
2020
októberében
országos
karácsonyi
rajzpályázatot hirdetett 1-8. osztályos
diákok számára. A felhívásra érkezett
több mint 3400 pályamunka közül kellett
kiválasztani a zsűrinek a legjobbnak ítélt
korcsoportonkénti 3 alkotást. Kóti László
8.e osztályos tanulónk méltán lehet büszke

magára, hisz alkotása a 7-8. osztályosok
között az országos legjobbak közé
került. Rajzos sikerét a szervezők értékes
karácsonyi ajándékcsomaggal jutalmazták.
Gratulálunk művészpalántánknak és
felkészítőjének Rókáné Molnár Gabriella
tanárnőnek.
Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola

Szorgalmi feladat:
Mi található a D-i sz. 30°- a és a K-i
h. 30°-a találkozásánál?
2. Mekkora az Egyenlítő „hossza”?
Mit származtatnak ebből az adatból?
3. Hol őrizzük ennek az „etalonját”?
4. Miért délkör a délkör?
Jó megoldásokat kíván!
1.
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Adventi műsor – kicsit másképp

Az év vége közeledtével, a várakozás
alatt nemcsak a gyertyagyújtással, hanem
lélekben is az adventi és karácsonyi
időszakra készülődünk. A Mikulás
érkezése, az adventi időszak ünnep,
melyet sok-sok mosollyal, szeretettel,
reményekkel telve, kedves versseldalokkal várunk.
A Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola tanulóinak Találkozások Háza
nagyszínpadán előadott műsorai is évrőlévre melegséget igyekeznek csempészni
kicsik és nagyok szívébe egyaránt. Ám
ez az az időszak, mely a megújulás
lehetőségét is magában rejti. 2020-ban
azonban a járványhelyzet következtében
nem csak az ünnepi időszakban,

hanem számtalan alkalommal vált
szükségessé, hogy a korábban jól működő
gyakorlatainkat felülbírálva változtassunk
terveinken, megújuljunk. Az körülmények
újra és újra megalkuvó döntések
hozatalára kényszerítenek minket. Így
volt ez a karácsonyvárás idején is, amikor
intézményünk ünnepi programjaiban is
korlátozásokkal kellett számolnunk.
Mikulásváró iskolai és nagyszínpados
karácsonyi ünnepi műsorainkat sem tudtuk
a megszokott módon megvalósítani.
Azonban a helyzettől függetlenül mindkét
telephelyünkön a tantermek, folyosók
meghitt hangulatú dekorációján túl az
adventi időszak ünnepi készülődésének
élményét élhettük át nap mint nap iskolai
közösségünk tantermeiben. 2020-ban
azonban a családok számára az ünnepi
ráhangolódást, az előadásokon gyerekekkel
közösen átélt, szívet melengető, meghitt
pillanatokat az online megtekinthető, előző
tanévben összeállított adventi műsorral
igyekeztünk felidézni, mely a Tiszavasvári
Városi Televízió közvetítésében és az
iskola online elérhetőségeiről (tiszavasvariiskola.hu ) is megtekinthetők.

Madármegfigyelések 2020.
A helyi MME (Magyar Madártani
Egyesület) csoport a lehetőségek szerint a
tavalyi évben is megtartotta természetjáró
és madármegfigyelő programjait. Június
és szeptember hónapokban vízimadarak
felmérése folyt a Fehér-sziken és
Halastavakon. Októberben részt vettünk
az Európai Madármegfigyelő Napokon,
a Fehér-sziken 20fő részvételével. Jó
időben, 31 madárfajt írtunk össze. A
legnagyobb számban előforduló fajok:
bíbic (500), füsti fecske (300), daru (200)
voltak. Míg országos viszonylatban a
kialakult sorrend: 1. seregély, 2. daru, 3.
nyári lúd. Legérdekesebb megfigyelésünk
egy fakó rétihéja volt. Kéthét múlva a
Polgári Halastavakon tett látogatással
a récefajok többségét volt módunk

megfigyelni (kontyos, böjti, csörgő, barát,
tőkés, kendermagos, üstökös) Valószínű
az elhúzódó meleg őszi napok miatt, a
Tiszalöki gyűrűzésen a megszokottnál
kevesebb faj fordult elő, bár így is 106
madárra került gyűrű Petrilláné Bartha
Enikő közreműködésével. A kézbe került
fajok között volt fenyves cinege, tüzes fejű
királyka, erdei szürkebegy is. November
elején többen megfigyelték a csoporttagok
és helybéliek közül a darvakat, nagyszámú
nagy lilik társaságában a közeli szántókon.
Madárdalban, természetjárásban gazdag
újesztendőt kívánok!
Szabóné Balázs Beáta, szervező Tel: 06
30/295-8056.
Elérhetőségeink, programjaink: https://
www.facebook.com/mmetiszavasvari;
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Kultúra - szórakozás

Tiszavasváriak - Legyen Egy Ünnep

Nem sokat gondolkodott a válaszon a
Találkozások Háza dolgozói közössége,
amikor technikus kollégánk, Veres Tibor
egy novemberi napon előrukkolt ötletével
a karácsony méltó köszöntésére mely
egy dal eléneklése, ebből egy videoklip
készítése
a város intézményeinek
részvételével. Rögtön igent mondtunk,
intézményvezetőnkkel együtt, aki éppoly
lelkes volt, mint mi. Az idő, a dalválasztás
és az intézmények megkeresése sürgetett
bennünket, ha lassan is, de kialakult
minden.
Zenész kollégánk magasra tette a mércét,
megtalálni azt a dalt, mely szövegében
sokatmondó, zeneileg mindenki számára
könnyen elsajátítható, de mégis igényes
műfajt képvisel.
Így esett a választás BNF és Adri
korábbi slágerére Legyen egy ünnep
címmel, melyben mindezek az elvárások
találkoztak.
Az intézmények többsége vállalta
ezt a kihívást - bár többen tartottak is
tőle - ám amikor sor került a felvételre
a helyszíneken Veres Tibivel és Póka
Nándival, akkor már egy vidám hangulatú
történet
vette kezdetét és az addigi
aggodalom hamar a múlté lett.
Tibi volt az, aki hangszerelte, játszotta
és felénekelte a dalt - mely mankónak
szolgált számunkra - Ábrahám István
dobon és Fülöp Attila gitáron működött
közre, míg Nándi a felvételeket készítette,
és mint operatőr igazgatta a társaságokat.
ó
A
videoklip megszületése hosszú
éjszakákat vett igénybe, amikor is a fiúk
megállás nélkül ezen dolgoztak, ám teljesen
elégedettek sosem voltak magukkal.

Tökéleteset akartak, mely sikerült is
nekik. Fantasztikus és maradandó élményt
kaptunk tőlük, főleg amikor kiderült, hogy
énekelni is tudunk és hálásan zsebeltük be
a tőlük kapott dicséreteket.
Ők és a Találkozások Háza kollektívája
rendkívül hálás azért a hozzáállásért
és igyekezetért, melyet kaptunk
az
intézményektől, vezetőktől és dolgozóktól.
A jövő évi megkeresés már borítékolható,
egy újabb szerzemény születése a célunk.
Bízunk benne, az akkori helyzet lehetővé
teszi, hogy a város összes intézménye
dalban köszöntse a szeretet ünnepét.
Bízunk ebben azért is, mert erre már
több munkahely ígéretet tett és mi a
lehetőséggel élni is fogunk.
Íme a
stáblista, akiknek mindent
köszönünk!
Egyesített Közművelődési Intézmény és
Könyvtár
Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központ
Lurkó – Kuckó Óvoda – Tiszavasvári
Magiszter Óvoda, Iskola -Tiszavasvári
Tagintézménye
Tiszavasvári Bölcsőde
Tiszavasvári Városi Televízió
Tiva -Szolg Nonprofit Kft.
Városi Kincstár
Czifra György - ének
Póka Nándor – ének
Veres Tibor – billentyűs hangszerek
Fülöp Attila – gitár
Ábrahám István – dob
audio/video technikai munkálatok – Veres
Tibor és Póka Nándor
Szőllősi Ágnes

„Ember, ember december….”
Ragyogd túl a tavalyi karácsonyod
dekorációját!
Ez is lehetett volna a Találkozások
Háza felhívásának szlogenje, amikor is
ütős tippeket, fotókat vártunk, amelyekkel
csodás otthont varázsolhatunk, ahol öröm
a karácsony.
A karácsony legtöbbünk kedvenc
ünnepe. Ez az az időszak, amikor
összegyűlik a család és a hetek, hónapok
intenzív előkészülete végre beérik.
Célunk játékainkkal a kreativitás és az
ötlettár bővítése, izgalmas megoldásokkal
elérhetővé tenni mások
számára is,
melyeket esetleg nem láthattak még,
valamint átélni együtt a karácsonyi
hangulatot dekorációs ötletekkel.
Akik elküldték nekünk, számukra mit
is rejt a karácsony, mennyire meghitt és

mesebeli is egyben, mindig megmutatják
számunkra, hogyan lehet lenyűgözni
a családot, barátokat és ismerősöket.
Dekorációs ötleteiket és alkotásaikat
osztotta meg velünk Holozsnyákné
Vereczkei Judit, Kissné Oláh
Mária
és Reznek Béláné, melyeket ezúton is
köszönünk és nagy öröm számunkra,
amikor ilyen csodákat tehetünk közkinccsé.
Téli élményfotóit küldte el számunkra
Lakatos Sándorné és
Palincza János,
akik fantasztikus pillanatokat és tájakat
örökítettek meg sétáik során, melyeket
szintén csak megköszönni tudunk.
Várjuk továbbra is fotóikat, melyeket
megoszthatunk majd mi is, hiszen online
játékainkat a jövőben is szeretnénk
folytatni.
Szőllősi Ágnes

Így várom a Mikulást!
A gyerekeknek szükségük van a
varázslatra és a csodára, amit a mesék által
megélhetnek.
Így van ez a Mikulással is! Szerettük
volna, ha részesei vagyunk ennek az
érzésnek, ezért újra kikerült a Találkozások
Háza elé a Mikulás postaládája, ám
azoknak, akik később érkeztek, a
Mikulásház postaládájába is bedobhatták
levelüket.
Jöttek szülők, akik küldetést teljesítettek
és mosolyogva nézték, hogyan tűnik el a
postaládában gyermekük levele, voltak
merészebbek, akik személyesen hozták el
szüleikkel kívánságlistájukat és ők maguk
dobták be. Érkeztek rajzok, listák, levelek,
mindaz, amit szerettek volna elmondani,

megmutatni a Télapónak!
Az öreg Nagyszakállú december 4 – én
és 5 – én este kis ajándékait a Találkozások
Házában hagyta a számára levelet író
gyerekeknek, melyek átadását ránk bízta.
Örömmel tettünk eleget kérésének!
A gyerekek, akik megkaphatták a
Mikulás csomagját:
Halász Hanna, Halász Réka, Hanyu
Barbara, Horváth Noémi, Horváth Vivien,
Kendi Noel, Kendi Norina, Molnár Bianka,
Nácsa Csenge, Novák Alex, Oláh Zselyke
Kamilla, Ötvös Lilla Hanna, Ötvös Bence,
Papp Félix, Papp Lőrinc, Petruska Mira,
Polonkai Regő, Polonkai Zora
Szőllősi Ágnes

Decemberi Programok az Online Térben
Nagy érdeklődés kísérte a Vasvári
Pál Múzeum által meghirdetett adventi
képeslap rajzpályázatot. Nagy örömmel
láttuk a szebbnél szebb képeslapokat,
melyeket
valamennyi
korosztályból
küldtek be pályázók.
Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan
jelentkeztetek és reméljük, legközelebb
már élőben is tudjuk majd jutalmazni
munkáitokat. A zsűrinek annyira tetszettek
a munkák, hogy valamennyi alkotó
elismerésben és ajándékban részesült.
A képeslapokból virtuális kiállítás
készült, melyet a Vasvári Pál Múzeum
honlapján és Facebook oldalán láthattak az
érdeklődők.
Sikeres volt az Adventi kvíz, a múzeumi
puzzle, valamint az online Adventi
kézműves naptár is. Ezúton szeretnénk

megköszönni a támogatók felajánlásait,
hiszen így a helyes megfejtők között
értékes nyeremények találtak gazdára.
A Városi Könyvtárban véget ért
a Köszöntsük a Mikulást kreatívan
versenyünk. A legügyesebb
alkotók
díjazásban részesültek, akiknek ezúton
is gratulálunk: Petruska Mira , Paronai
Anna, Anga Napsugár.
Óriási érdeklődés kísérte az Adventi
Mesekalendárium meséit, s beneveztünk az
országos könyvtári dekorációs versenyre
is. Reméljük, hamarosan személyes is
találkozhatunk rendezvényeinken, addig is
kísérjék figyelemmel facebook oldalunkat,
honlapunkat, válasszanak könyveket
online katalógusunk segítségével.
Kulcsár Lászlóné

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Tiszavasváriban a 40-esben - Vasvári P.
út 1-7. II. 5/a - teljesen felújított lakás
eladó! Érd.: 06 70/297-8870
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
Eladó 100 l almacefre és 50 l
szilvacefre! Jó állapotú elektromos
kukoricadaráló,
szőlődaráló
és
szőlőprés kihasználatlanság miatt eladó.
Érdeklődni: 06 70/583-8442
10 kg mogyoró eladó! Érd.: 06 30/4949939
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
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515; 06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6.
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható!
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre,
illetve a mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304

Rendőrség:
06 42/372-311
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható.
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó
számot
Tiszavasvári Kormányablak
ügyfélfogadási ideje:
Bővebben a 12. oldalon!
Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti
állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Január 15-21
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Január 22-28
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Január 29-Február 04.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Február 05-11
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Február 12-18
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
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Képviselői Elérhetőségek

Tamás Viktor:
+36 30 3265394

Szabó Zoltán:

Szurkos Szilvia:

+36 70 1980057
szabo.zoltan0829@gmail.com

Balázsi Csilla:

+36 30 2198461

+36 30 3058143

42/520-120
e-mali: csilla@csip.hu

Bakné Répási Ágnes:
bakne.r.agnes@gmail.hu

Ráduly Zsolt:

Volosinóczki Béla:
+36 30 2132327

Balogh Sándor:
+36 70 5466851

Módosul a gyermekorvosi
rendelési idő
2021. januárjától a Tiszavasvári I. számú
házi gyermekorvosi körzetet Dr. NyágulyCsegezy István gyermekorvos helyett Dr.
Sveda Brigitta gyermekorvos látja el. A
rendelés helye változatlanul a Tiszavasvári,
Kossuth út 4. szám alatti Központi Orvosi
Rendelő emeleten lévő rendelőhelyisége.
A rendelési idő az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 8:00-10:00,
Kedd: 12:00-14:00
Szerda: 12:00-14:00
Csütörtök: 12:00-14:00
Péntek: 8:00-10:00
Tanácsadás:
minden kedden 11:00-12:00

Karácsony 2020
Nagy ünnep van most, Karácsony este
Fenyő illat tölti be a szobát,
Sok boldog karácsonyt juttat eszembe,
Amikor együtt volt az egész család.
Fenyőfa ágon csillagszóró lobban,
Szikráit szórja szerte-szét,
Ilyenkor szívem mindig megdobban,
Ez jelenti nekem az ünnep kezdetét.
Száz színes égő világít,
Díszek csillognak a zöld ágakon,
Testünk, lelkünk békére vágyik,
Legyen szeretet és nyugalom.
Ez a karácsony még sem a régi,
Elvesztette meghitt melegét ,
Megtanított minket félteni és félni,
Egy láthatatlan komisz ellenség.
Megálljt parancsolt az egész világnak,
Azóta nincs csók, nincsen ölelés,
Pedig az emberek szeretetre vágynak,
Távol maradni egymástól nehéz.
Talán jön még egy új ünnep,
Amikor nem kell félni már,
A betegségek messzire tűnnek,
A meleg szeretet reánk talál.
Dr. Bónis László

Tiszavasvári Város Önkormányzata
fájdalommal tudatja, hogy

Dr. Csende Ferenc

gyógyszerész,
volt önkormányzati képviselő, városunk
tisztelt és elismert volt lakója elhunyt!
Emlékét megőrizzük!

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Tomasovszki Gábor Sándor
Mikó Noel
Balogh János Csaba
Szabó András
Horváth Mária Elizabet
Lakatos Maja Flóra
Kovács Gergő Roland
Sugár Petra Julianna
Kóka Melissza Zoé

Akik házasságot kötöttek
Pál Cecília – Nagy Sándor Balázs
Kajibás Dalma – Szilágyi László
Bodnár Anita – Makra Gábor

Akiktől búcsút vettünk:
Veress Miklósné sz. Nagy Jolán /
Gépállomás u.
Fitos Józsefné sz. Halczman Irén /
Vasvári P. u. 87.
Vancsik Lászlóné sz. Tuncsik Julianna /
Vasvári P. u. 87.
Kerékjártó Béláné sz. Hornyák
Magdolna /
Deák Ferenc u.

Dudás János / Vasvári P. u. 87.
Svak János / Vasvári P. u. 87.
Papp Jánosné sz. Tóth Margit / Vasvári
P. u. 87.
Vadász Györgyné sz. Rostás Klára /
Katona József u.
Rostás Lórántné sz. Lakatos Éva /
Keskeny u.
Szabó Lajosné sz. Nagy Ilona Márta /
Kossuth Lajos u.
Mezei Gábor / Vasvári P. u. 87.
Fogarassy Mihályné sz. Lidák Margit /
volt Temető u.
Borbély Gáborné sz. Magyar Mária /
Vasvári P. u. 87.
Potornai László / Tatabánya
Juhász Ferenc / Bocskai u.
Nagy István / Csokonai u.
Oláh Károly Tiborné sz. Oláh Irén /
Szabolcsvezér u.
Mészáros Lajosné sz. Bolega Margit /
Vasvári P. u. 87.
Fekete Jánosné sz. Tóth Erzsébet /
Nagybecskerek u.
Dudás Miklósné sz. Czellér Ilona /
Wesselényi u.
Kovács Ernő / Vasvári P. u. 87.
István Pál / Vasvári P. u. 87.
Sápi Ferenc / Táncsics M. u.
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Közéleti hírek
Hírek a Kornisné Központból

Mint az élet számos területén, a Kornisné Központ
életében is rendkívüli helyzet elé állította az elmúlt év
az intézményünk lakóit és dolgozóit egyaránt. Nagyon
sok erőtartalékokat kellet megmozgatni és nagyon
nagy rugalmasságot, magas szintű problémamegoldást
igényel az eddig számunkra is ismeretlen új helyzet. A
mögöttünk lévő nehéz időszakban több szeretetteljes,
örömteli hozzáállással, kedvességgel keresték meg
intézményünket, mely hozzájárult, hogy a megnövekedett
feladatokat minél hatékonyabban el tudjuk végezni.
Az elmúlt időszakban is megható, szívhez szóló
megkeresésekkel fordultak intézményünk felé, melyről ez
úton szeretnénk tájékoztatást adni.
Újabb adomány érkezett intézményük részére!

A Magyar Tartalékosok Szövetségének Pest Megyei
Szervezet Tagja Kerekes Sándor nyugállományú honvéd
ezredes a megyei elnök közreműködésével újra nagy értékű
adománnyal gazdagodott intézményünk. 2020.12.19én Révész Tamás és Révész Bálint- a Révész csoport
tulajdonosa - támogató közreműködésével megérkezett
hozzánk egy kamion, tele adománnyal. Ez az adomány az
önzetlen segítségnyújtás sokadik része volt. Ígéret szerint
folytatása következik, hiszen a Bundeswehr Oberpfalz- i
Tartalékos katonái ismét gyűjtenek részünkre.
Az értékes rakomány tartalmazott újabb elektromos

ágyakat, hűtőszekrényeket, sterilizáló gépet, fizikoterápiás
ágyakat, fűnyírót, fogászati röntgengépet, ágyneműket,
ruhaneműket,
paplanokat,
párnákat,
plédeket,
munkaruhákat. Továbbá a lakóink részére felsőruházatot,
papucsokat, cipőket, fürdetéshez eszközöket. Lakóink
számára csak akkor biztosítható a gyógyulás esélye, az
egészség fenntartása, ha van elegendő szakember és az
betegek ellátásához szükséges eszköz. Kerekes Sándor
Úr segítségével ismét gazdagodott eszközparkunk, ezzel
segítve az intézményben lévő súlyos állapotú betegek
ellátását és az értük dolgozó szociális intézményi ápolók,
gondozók, orvosok védelmét. Intézményünk felé számtalan
olyan megkeresés érkezik, mellyel intézményünk
munkáját, lakóink mindennapi életét kívánják segíteni,
ezzel is elismerve munkatársaink áldozatos munkáját.
Fontos számunkra ezen jellegű támogatás, mely
jelentős mértékben megszépíti az intézményben élők
mindennapjait, illetve hozzájárul az intézménybe folyó
magas szintű szakmai munka ellátásához és lakóink
életminőségének javításához. Nagy tisztelettel, szertetettel
köszönjük Dieter Hans Böckli, Kerekes Sándor, illetve
Révész Bálint uraknak az önzetlen felajánlását, nagyvonalú
segítségnyújtását, mellyel örömteli pillanatokat, mosolyt
csaltak lakóink és munkatársaink arcára.
Ebben az évben jelentősen megnövekedett az
intézményünkbe
került
adományozások
száma,
adományok mennyisége, amely a betegellátásnak, valamint
az ellátottaink és munkatársaink komfortérzetének jelentős
javulását segíti elő. Igazán szívbe markoló érzés volt,
hogy 2020. április hónapban Szőke Zoltán Polgármester
Úr kezdeményezése alapján gyűjtés kezdődött a Kornisné
Központ munkatársai erőn felüli munkájának elismerése
céljából. Polgármester Úr megszólította a város lakosságát,
illetve a Képviselőtestület tagjait, hogy a Boldogabb
Családokért Tiszavasváriban Alapítványon keresztül –
akinek lehetősége van rá - támogassa intézményünket. A
felhívást követően 1.250.000.-Ft gyűlt össze a számlára,
mely az alábbi adományozók felajánlásokból adódott
össze:
Puskás Éva Katalin, Czipa Anna, Nagy Zoltán,
Mándoki István, Rádulyné Nagy Zsuzsanna, Ráduly
Zsolt, Novák Miklós Lajosné, Neptunus Agro Kft,
Bolega Sándorné, Kiss-Becsy Anita, Dr. Horváth
Ferenc, Kiss Sándorné, Szőke Zoltán polgármester,
Balázsi Csilla önkorm. képviselő, Balogh Sándor
önkorm. képviselő, Szabó Zoltán önkorm. képviselő,
Szabó Zsolt önkorm. képviselő, Szurkos Szilvia önkorm.

képviselő, Tamás Viktor önkorm. képviselő, Makai Tamás
önkorm. menedzser.
Köszönetünket fejezzük ki Bak Imre (JÉGPÉKSÉG)
egyéni vállalkozónak, hogy adományával támogatta a
rászoruló családokat. Továbbá akik még támogatták a
kezdeményezést: - az intézmény lakóinak hozzátartozói, munkatársaink adójának 1%-a, - a Boldogabb Családokért
Tiszavasváriban Alapítvány, valamint a Tiszavasvári
város képviselőtestület tagjainak többhavi tiszteletdíjának
felajánlásával jött össze. Ezen összeget 2020. december
16-ai napon támogatási szerződés formájában megkapta
intézményünk, melyből a munkakörülményeket javítandó
eszközök bevásárlása megtörtént.

Az összegből sikerült minden szervezeti egységünket
meglepni, mindösszesen 62 tétel vásárlását tudtuk
megvalósítani.
Csodálatos
hűtőszekrényeket,
mikrohullámú
sütőket,
melegszendvics-sütőket,
kenyérpirítókat, kézi mixert, kávéfőzőket, nővérpihenőkbe
ebédlőasztalokat székekkel, étkészleteket, ventillátort,
porszívót és takarítógépet sikerült vásárolnunk. Csodálatos
érzés volt látni munkatársaink arcán az örömöt és érezni,
hogy városunk mennyire össze tud fogni egy-egy nemes
cél érdekében. Úgy érezzük, intézményünk soha nem
volt ennyire a figyelem, a szeretet, a gondoskodás
központjában, melyet igyekszünk meghálálni.
Makkai Jánosné
intézményvezető, valamint a Kornisné Központ
munkatársai és lakói

A játék mindenkié!
Játszani jó! Hirdeti a Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete.
Foglalkozásainkon,
családiés
gyermeknapjainkon
sokat
játszunk
a
gyerekekkel,
felnőttekkel,
kicsikkel
és
nagyokkal. A rendezvényekre való
felkészüléshez internetes segítséget is
használunk: böngészünk, szörfözünk,
felfedezünk
érdekes
játékokkal
foglalkozó oldalakat, ezekből ötleteket
merítünk. Így bukkantunk rá a Mit
játsszunk? Társasjátékos vlogra is,
s nagy örömünkre a 2020-as évi Téli
Társasjátékos Adományakciójuk egyik
kiválasztottja lettünk. Az adományakció
keretein belül minden évben 3 intézményt
választanak ki a Mit játsszunk? Youtube
csatornát követő nézők segítségével.
Ajándékképpen a kiválasztott szervezetek

egy-egy nagydoboz társasjátékot kapnak
ajándékba karácsonyra, hogy ezzel is
segítsék fejlesztő, oktató, nevelő munkát.
Ma délelőtt került sor a társasjátékok
átvételére a Civil Házban. Mi is átadtunk
egy kis nagycsaládos ajándékot a
támogatóinknak.
Bízunk benne, hogy egyesületünk
gyermekei hamarosan birtokba is vehetik
azokat majd a foglalkozásokon, s együtt,
önfeledten játszhatnak a szuper és értékes
társasjátékokkal. Szeretnék köszönetet
mondani az internetes vlogot vezető
házaspárnak: Győri Zoltán társasjáték
tervezőnek, és Győri-Nádai Réka kreatív
szakembernek, akik a társasjátékok világa
iránt érdeklődők számára nyújtanak
segítséget tematikus, bemutató videókon
keresztül. Abban hisznek, hogy a játék
mindenkié.

Utolsó Oldal
Most látható a természetben
A hódok pedig rágnak!

Az utolsó európai hódot Magyarországon
1854-ben lőtték le Ács közelében.
Közel száz esztendőn át hazánkban nem
élt ez az állat. Újbóli visszatelepítését
a Vadvédelmi Világ Alap – WWF –
kezdeményezte és hajtotta végre. Előbb
Gemencbe, majd a Fertőn, később az
Öreg Túr mentén engedtek el állatokat.
Hozzánk közel a Kesznyéteni Tájvédelmi
Körzet, majd a Tiszadobi ártér adott
otthont az új honfoglalóknak. Ezekről a
területekről vándoroltak aztán újabb és
újabb területekre, benépesítve a számukra
megfelelő élőhelyeket. A hím és a nőstény
hód tartós kapcsolatban élnek egy életen át.
A párzási időszak a tél végére esik.
A nőstény 1-2 fiókát hoz a világra, amit
gondosan nevel. A fiatalok 3 hetes korukig
csak szopnak és csak ez után térnek rá a
vékony ágacskák fogyasztáséra. A hódok

általában nagy családokban élnek, ami azt
jelenti, hogy az újszülöttek és szülők mellett
az egy és kétéves kölykök is még együtt
vannak. A hód nyáron vízi növényeket – pl.
vízitököt, tündérrózsát, stb. – fogyasztanak
és csak télen esznek fa ágakat, amiről nagy
szorgalommal gondoskodnak is, hogy a
zord időben ne éhezzenek. Ezért aztán
mérnöki pontossággal kiszámítva rágják
körül és döntik be a vízbe a parton lévő
fákat, melyeknek vékony ágait a víz alatt az
odújuk bejáratának közekében halmoznak
fel. Az európai hód ugyanis nem várat épít,
hanem kotorékot ás a magas partoldalba.
Nos ha valaki találkozni akar ezeknek
az állatoknak rágásaival, nyomaival, akkor
sétáljon ki a tiszalöki Kenyérgyári holtág
nyugati partján a Tiszáig és számos jelét
fogja találni a hódok jelenlétének. Mi
megtettük nagyon érdekes volt!
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Fogolykarácsony
Nagyobbik lányom ének-zenetanár, a
fiatalabb New Yerseyben a High Scool
összevont kórusainak volt a szólistája,
a feleségem zenei téren tanulatlan,
de állandóan dúdoló, daloló, pozitív
gondolkodással
megáldott
teremtés
volt. Mindhármukat gyönyörű hanggal
és tökéletes hallással áldotta meg a
Jóisten. A bőséges karácsonyi vacsora
és ajándékosztás után még az asztalnál
ülve
borozgattunk,
beszélgettünk,
nevetgéltünk. A leoltott villany fénye
helyett a meggyújtott gyertyák pislákoló
lángjai ünnepi hangulatot varázsoltak a
szobába, a csillagszórók jellegzetes illata
átjárta a helyiséget. Ilyenkor valamelyik
dalos pacsirtánk elkezdte a Csendes éjt
vagy a Menyből az angyalt énekelni,
melyeket követett a többi karácsonyi
dal. A két vejem csak halkan dörmögött
hozzá, nekik a jó zenei hallás nem adatott
meg. Jómagam is csak nagyon csendesen
énekeltem, hogy fahangommal ne rontsam
az illúziót. Amikor már kezdtünk kifogyni
az ünnepi dalokból, akkor előszedtem
az elhunyt Édesapám hagyatékából
származó könyvét, s felolvastam belőle
a Fogolykarácsony című versét, melyet
1945 karácsonyán írt a csisztyakovói
hadifogolytáborban. Áldatlan körülmények
között
ezernyolcszáz
társával,
magyarokkal, bolgárokkal, németekkel,
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olaszokkal együtt próbálták megünnepelni
a karácsonyt a szögesdrótok mögött.
Meghatottan hallgattuk az elkeseredett
ember mély érzelmekkel teli régi versének
alábbi sorait.
A sarokban csupasz karácsonyfa
Faragatlan asztalon,
Körötte kicsiny fogolycsoport,
Szemükben könny, szívükben fájdalom.
Ünnepelnek.
Istenhez száll énekük,
Talán most otthon is ünnepelnek,
Minden háznál, mindenütt.
Éneklik:
„Dicsőség mennyben Istennek,
Békesség földön embereknek…”
Bár a halál kaszája nem arat,
Nem ropognak a fegyverek,
De béke még sincs a földön,
Mert osztozkodnak az emberek, a
nemzetek.
Szívünk elszorult, feleségem szeméből
könnycsepp csordult le az arcán. - Szegény
Apu! –mondta. Sokat szenvedhetett a
negyvenegy hónap sanyarú hadifogság
alatt. Milyen szerencsénk van, hogy
nekünk ma nem így kell ünnepelni.
Átöleltük egymást, s a néma csendben
úgy éreztük, mintha Édesapám szerető
tekintettel figyelné fentről kis családunkat.
Hankó András
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