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Tanuszoda

Egy lépéssel közelebb került Tiszavasvári ahhoz a
bizonyos „kapavágáshoz”, mely elindítja a mindenki
által régen várt Tanuszoda munkálatait. A meglehetősen
hosszas előkészítő tárgyalássorozat után elfogadásra
került minden olyan dokumentum, ami lehetővé teszi a
– szintén nem kevés időt igénybe vevő - közbeszerzési
eljárást követő építkezést. Köszönhető ez dr. Vinnai
Győző, egyéni országgyűlési képviselőnknek, a jelenlegi
városvezetésnek, és nem utolsó sorban a Tiszavasvári
Közéleti Egyesületnek, akik civilszervezetként sokat
lobbiztak az ügy érdekében. Külön öröm, hogy a helyszínen
található magas belvíz miatt adódó 137 millió forint
többletköltséget nem a városnak kell kifizetni, hanem erre
is sikerült a minisztériumokban tett többszöri tárgyalás
során megoldást találni. A Tanuszoda a régi gázcsere
teleppel szemben lévő – eső esetén - belvizes területen
kerül megépítésre. A teljes beszélgetést megnézhetik
a YouTube/TiszavasváriTV/videók 2021. március 26-i
adásában!

Dr. Vinnai Győző
Lakossági tájékoztató

Bár sok területen nehézségekkel küzdünk, de a
fejlesztések nem állnak meg. Ilyen fontos fejlesztés pl. az
útfelújítás is. A választókerületben több helyen folynak
a munkálatok, a Közút emberei ilyenkor is dolgoznak.
Tiszavasvári közelében a 36-os úton újraaszfaltoznak egy
szakaszt. Azt hiszem, elmondhatom magamról, hogy erre
mindig nagy gondot fordítottam, és sok kilométer közút és
belterületi út került felújításra az elmúlt 10 évben.
Jelenleg a legfontosabb előttünk álló feladat, a járvány
legyőzése. Ennek egyetlen módja van, ha a lakosság
minél nagyobb részét beoltják. Már több mint 2,5 millió
honfitársunkat sikerült beoltani, én is várom a soromat.
Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy életünk visszatérjen a
megszokott kerékvágásba, újra együtt tölthessük az időt
szeretteinkkel, ismerőseinkkel. Újra iskolába járhassanak
a gyerekeink, unokáink, újra nyaralhassunk, újra étterembe
mehessünk. Egyszóval újra beindulhasson a gazdaság.
Kérem oltassák be magukat a saját, és mindannyiunk
egészsége, és az ország működőképességének érdekében.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Zöld dolog

www.tiszavasvari.hu
Az Interneten túl is van élet…

Nemrég egy szupermarketben vásároltam, amikor a
fiatal pénztáros hölgy azt javasolta nekem, hogy inkább a
saját táskáimat használjam, mert a műanyag zacskó nem
környezetbarát. Bocsánatot kértem, és elmondtam neki,
hogy „az én időmben nem volt még ez a „zöld” dolog. A
hölgy azt válaszolta, hogy azért van ma ezzel problémánk,
mert az Önök generációja nem törődött eléggé azzal,
hogy a környezetet megóvja a jövő nemzedékének.
Elgondolkodtam. Annak idején tényleg nem volt még
ez a „zöld” dolog. De akkor mink volt helyette? Nos,
leírom, hogy mire emlékszem: Annak idején visszavittük a
tejesüvegeket, üdítős üvegeket és sörös üvegeket a boltba. A
boltból visszakerültek az üzembe, ahol mosás és sterilizálás
után újra töltötték őket, így voltak mindig újrahasznosítva.
De ez a „zöld” dolog még nem létezett az én időmben.
A lépcsőn gyalog jártunk, mert nem volt mozgólépcső
minden boltban és irodaházban. Gyalog mentünk a
boltba, nem pattantunk be a 300 lóerős verdánkba,
valahányszor volt valami elintéznivalónk kétsaroknyira.
A pénztáros hölgynek igaza volt, ez a „zöld” dolog még
nem létezett az én időmben. Annak idején kimostuk a
gyerekpelenkát, mert nem volt még eldobható pelenka. A
ruhát szárítókötélen szárítottuk, nem pedig egy 240 voltos
zabáló masinában. A szél- és a napenergia szárította a
ruhákat a mi időnkben. A gyerekek a testvéreiktől örökölt
ruhákban jártak, nem kaptak mindig vadonatúj göncöket.
De a pénztáros hölgynek igaza volt, ez a „zöld” dolog még
nem létezett az én időmben. Annak idején egy tévé volt
egy háztartásban, nem pedig szobánként. A konyhában
kézzel kavartuk az ételt, mert nem volt elektromos gépünk,
ami mindent megcsinált volna helyettünk. Ha törékeny
tárgyat akartunk postán küldeni, régi újságpapírokba
csomagoltuk, hogy megvédjük, nem pedig buborékfóliába.
Annak idején nem használtunk benzinmotoros fűnyírót. A
füvet emberi erővel hajtott tologatós fűnyíróval nyírtuk.
A munka jelentette számunkra a testmozgást, ezért nem
kellett fitnesztermekbe járnunk, hogy árammal működő
futópadon fussunk. De a pénztáros hölgynek igaza volt,
ez a „zöld” dolog még nem létezett az én időmben.
Ivókútból ittunk, ha szomjasak voltunk, nem vettünk
műanyag palackos vizet, valahányszor inni akartunk. A
tollakat újratöltöttük tintával, ahelyett, hogy mindig új
tollat vettünk volna. A borotvában csak a pengét cseréltük,
nem dobtuk el a teljes borotvát csak azért, mert a pengéje
életlen lett. De ez a „zöld” dolog még nem létezett az
én időmben. Annak idején az emberek buszra szálltak, a
gyerekek biciklivel vagy gyalog mentek iskolába, és nem
használták az anyukájukat 24 órás taxi szolgálatként. Egy
szobában egyetlen konnektor volt. Nem volt szükségünk
egy rakás konnektorra, hogy több tucat készüléknek
áramot biztosítsunk. És nem volt szükségünk számítógépes
kütyüre és az űrben keringő műholdaktól érkező jelekre
ahhoz, hogy megtaláljuk a legközelebbi pizzériát. Hát
nem szomorú, hogy a mostani generáció arra panaszkodik,
hogy mi öregek milyen pazarlók voltunk, csak mert ez a
„zöld”dolog még nem létezett annakidején?

címmel intézett felhívást Szőke Zoltán polgármester úr a
városunkban élő, és az Internet és Facebook helyett inkább
valamilyen hobbinak élő fiatalokhoz. A televízióban,
újságban és YouTube-n való megjelenés után megtörténtek
az első jelentkezések. Kola Attila a díszmű kovácsolás
rejtelmeibe vezette be a televízió nézőket, míg Galyas Dóra
a fotóival, és Gonda Attila a verseivel örvendeztette meg
az érdeklődőket. Ahogy a felhívásban is szerepelt, április
elején fogadta Őket polgármester úr, és az ígért ajándékok
átadása után jó hangulatú, kötetlen beszélgetésre került
sor, ahol a fiatalok elmondták miként látják most a várost,
és mivel lehetne még tartalmasabbá tenni a művészetek és
kultúra iránt érdeklődők számára! A felhívás ezzel nem ért
véget. Továbbra is várjuk az érdeklődők jelentkezését!

Kiskönyv

A jelenlegi jogszabályi keretek között rendelőben,
illetve háznál lehet ebek veszettség elleni kötelező
oltását kérni!

Noteszembe írtam
gondolataim,
tollam tintája beleégett,
kis fehér lapra vetettem
arcaim,
és belsőm fénye is felébredt.
Kemény borításod esőtől
véd meg,
hogy szavaimat te őrizd
meg,
hogy valami maradjon én

belőlem,
ha Változás Szele nem véd
meg.
Lelkemet írtam az
oldalaidra,
s itt ülök mélyen
ábrándozva,
hogy szárnyra kell a
tintámnak a fénye,
és nem merülök feledésbe.
Gonda Attila

EBBEFOGÁS, RÁGCSÁLÓIRTÁS VOLT
TISZAVASVÁRIBAN
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2021. március 22-2324. napokon vállalkozói közreműködéssel Tiszavasvári
Város Önkormányzata – jogszabályi kötelezettségének
eleget téve – rágcsálóirtást, 2021. március 10. napján pedig
a kóbor ebek befogását végeztette el Tiszavasvári Város
közigazgatási területén. A rágcsálóirtást a NYÍR-SOLÁR
Kft. az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés
alapján, az ebek elszállítását pedig egyéni vállalkozó
teljesítette megbízási szerződés alapján.
Felhívjuk a kereskedelmi-, vendéglátó- és szolgáltató
egységek üzemeltetőinek – mint a terület, illetve
épület tulajdonosainak/használóinak – figyelmét,
hogy az önkormányzat által elvégeztetett rágcsálóirtás
nem mentesíti őket jogszabályi kötelezettségük alól,
hiszen a jogszabály rájuk vonatkozóan is hasonlóan
kötelező érvényű. Továbbá felhívjuk az állattartó
ingatlantulajdonosok figyelmét is, hogy kiemelten
kezeljék területeiket/ingatlanaikat, továbbá a télre történő
felkészülés céljára nagyobb farakások betárolására
használt ingatlanokon, ahol fokozottabban előfordulhatnak
a rágcsálószaporulatok, kiemelt gondot fordítsanak azok
patkánymentesítésére, a patkányok elszaporodásának
megelőzésére.
Tiszavasvári Város Önkormányzata

Eboltás 2021. Tájékoztató!
Tisztelt kutyatartók!

A mostani érvényben lévő hatályos gyülekezési és
rendezvény tilalom feloldása után lehetséges a szervezett,
összevezetett eboltás előkészítése, megszervezése. Amint
a jogszabályi keretek lehetővé teszik az összevezetett
oltást, azonnal tájékoztatom a Tisztelt lakosságot az
időpontokról és helyszínekről! Addig is fogadom
Önöket és kedvenceiket rendelőmben, vagy telefonos
egyeztetés útján kérésre elvégzem kiszállással az
oltást.
Elérhetőségem: Dr. Magyar Károly: 06-70-570-0904

Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol
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Lássuk: - Országos elérésű online
médiában elhangzott, hogy egy uzsorás
a tagja a Tiszavasvári Önkormányzat
képviselőtestületének. Ennek kapcsán
kérdezem  Polgármester urat, hogy van-e
tudomása arról, hogy a testület egy tagja
ilyen tevékenységet végez? Ha igen, akkor
tett-e feljelentést?
– Érdekes a felvetés! Már évek óta
foglalkozik ezzel pár ember szórólapokon,
online felületeken, közösségi médiában!
Én azt gondolom, hogy akinek ilyenről van
tudomása, az miért nem jelenti megfelelő
hatóságoknál,
hiszen
kötelessége,
kötelezettsége. Egyébként is, ha valakinek
tudomása
van
bűncselekményről,
és azt nem jelenti, akkor jogilag Ő
is bűncselekményt követ el! Akkor
lássuk! Ne szaladjon be a gatyamadzag,
merjék az illetők vállalni az állításaikat!
Ha viszont nem merik megtenni a
feljelentést, akkor nem is biztos, hogy
valós alapja van azt egésznek! Egyébként
nekem ilyenről nincs tudomásom. Had
utáljak egy velem kapcsolatos bírósági
eljárásra, ahol másodfokon már született
döntés. A képviselőtestületünk egyik
tagját a Nyíregyházi Törvényszék már
elmarasztalta – bár, még nem jogerősen, és kimondta azt, hogy bűncselekménnyel
senkit nem vádolhatunk meg, ha azt nem
tudjuk bizonyítani! És nem szórólapokon
kell vádaskodni, hanem azon nyomban
meg kell tenni a feljelentést – még
egyszer mondom – ha tudjuk bizonyítani!
És még egy gondolat: két éve hallja azt
Tiszavasvári, hogy korrupt a városvezetés,
törvénytelenségek és visszaélések sorozata
van a városban. Én azt gondolom, hogy
ezek csak rosszindulatú pletykák, hiszen
eddig egyetlen egy eljárás, vizsgálat,
bejelentés, feljelentés nem történt még ez
ügyben. Én azt kérem a Tiszavasváriaktól,
hogy ezeknek a híreknek ne dőljenek
be, csak a tényeknek és a valóságnak
higgyenek.
- Úgy tudom, hogy a képviselői
tiszteletdíjak is közpénzek, mivel az
adófizetők pénzéből tevődik össze. Azok
a képviselők, akik esküjüktől eltérően
semmit nem tettek még ezért a városért,
azoknak is jár, illetve felveszik, esetleg
felajánlják???
– Az évértékelőmben szóba került a
képviselőtestület, a képviselők munkája.
Akkor elmondtam, hogy a tizenkettő
képviselő közül tíz az, akivel igazán lehet
együttdolgozni, kettővel viszont nem. És
ez igaz a tiszteletdíjak vonatkozásában is.
A törvény kimondja, hogy a tiszteletdíj az
jár! Viszont a testület dönthet arról, hogy
lemondanak róla, illetve ha a képviselő
nem jelenik meg három testületi vagy
bizottsági ülésen, akkor ez az összeg
csökkenthető. Az én megítélésem, hogy
sajnos van a testületben kettő olyan
képviselő, akiknek a képviselői ténykedése
bőven hagy kívánnivalót maga után! Ebben
a ciklusban semmit nem tettek, semmilyen
közös munkában, kezdeményezésben
nem vettek részt. Konkrét építő jellegű

javaslatokkal eddig még nem éltek, a
tiszteletdíjukat viszont teljes egészében,
változatlan formában felveszik. Ezzel
szemben a többi tíz képviselő vagy
jótékonykodik,
vagy
felajánlásokat
tesz, vagy van több képviselőnk is, aki
a tiszteletdíjáról lemond a közös célok
érdekében, vagy akár civilszervezetek
javára. Sajnos azt kell mondanom még
egyszer, hogy a tiszteletdíj az jár, mi azt
törvényes keretek között ki is fizetjük,
viszont ha lelkiismeretük tiszta lenne,
és igazi képviselőként viselkednének,
akkor az „elvégzett munkájuk után” ezt a
tiszteletdíjat nem vennék fel, mert munkát
gyakorlatilag nem végeznek érte.
– Köszönöm szépen! A csónakázó tó
körüli beruházásokkal kapcsolatban:
- azt szeretném kérdezni, hogy a tervezett
fejlesztések (rekortánpálya, játszótér
kialakítása, főzőhelyek, stb) mindegyikét
profi szakemberekre tervezik-e rábízni,
vagy lesz-e, amit úgymond házon belüli
kíván megvalósítani az önkormányzat?
– Természetesen szakemberek végzik
engedélyes
tervek
alapján.
Mivel
pályázatról van szó, ezért csak így mehet
végbe a folyamat. Házon belül a játszóteret
igyekszünk megvalósítani, de itt is a
jogszabályoknak meg kell felelni úgy a
terveztetésben, mind a kialakításban.
- Tervben van-e magának a tónak a
rendberakása is? Sajnos igen elhanyagolt
állapotban van jelenleg, sok helyről már
nem is látszik a víz a nádtól, a kis hídnál
szinte már nincs is víz, csak nád. Sajnos
így nem igazán van meg a víz közeli
élmény.
– A csónakázótóról és környékéről
azt kell tudni, hogy a Strandfürdő Kft.
üzemeltetésében van 15 évig. Sajnos
hosszú évek óta nincs karbantartva ez a tó
– ezt látjuk mindannyian. Eliszaposodott, a
nád is kezdi a vizet benőni. Már többször
egyeztettem a Kft. vezetésével, vagyis
az üzemeltetővel. Az önkormányzat
vállalta, hogy besegít a csónakázótó
környékének rendbetételében (fűnyírás,
hulladéktároló
edények
készítése,
javítása, hulladékbegyűjtés) a TivaSzolg. Kft-n keresztül együttműködünk,
de mondhatnám azt is, hogy a sportolók,
illetve a kihelyezett eszközök védelmében
az
önkormányzat
kamerarendszert
építtetett ki. Most is folyamatosak az
egyeztetések. A Strandfürdő Kft. vállalta,
hogy a saját lehetőségeinek erejéig
elvégzi a nád gyérítését és a tó medrének
helyreállítását – viszont mi szeretnénk
a gyógyszálló projektjébe beépíteni a
csónakázótó hasznosítását. Kialakításra
kerül majd a 4. meder. Ez gyűjti össze a
gyógyszálló termálvizét. Tehát, én most
azt vetítem előre, hogy 2024-ben, amikor
is lesz a gyógyszálló átadása, ekkorra
szeretnénk a tavat és környékét rendbe
tenni! Közös cél, hogy megszépüljön a
csónakázótó és környéke, hiszen egyre
többen látogatnak ide!
- Az lenne a kérdésem, hogy a
csónakázótóra esetleg nincsen tervben
egy stég kialakítás hasonlóan, mint
Nyíregyházán a Sóstói tónál vagy a
Bujtosi - tónál láthatunk?
– Egy személyes találkozó alkalmával
valaki ezt már felvetette nekem. Bár
egyelőre tervben még nincs, de nem
zárkózunk el ettől. Úgy emlékszem, hogy
valamikor, amikor még vízi biciklik is
voltak a tavon, volt stég is, de nem tudni
mi lett a sorsa. Még egyszer mondom:
jó ötletnek tartom, keressük a megoldás
lehetőségét!

- Polgármester Úr évértékelőjében
elhangzott, hogy a tanuszoda projekt az
építési engedélyek beszerzésének fázisába
ért. Kérdésem, hogy elérhetőek-e ezek a
tervek? Talán kisebb lenne a városban
a hitetlenség, ha ezek az információk
rendelkezésre állnának a szélesebb
nyilvánosság számára is. Biztosan nagyon
sokan kíváncsiak pl., hogy hol is lesz
egészen pontosan az évek óta tervben lévő
uszoda, konkrétan mi lesz benne, hogyan
fog kinézni, milyen lesz a környezete?
–
Igyekszünk
a
hitetlenkedést
eloszlatni. Mire ezek a sorok megjelennek,
addigra már lemegy a Tiszavasvári
Városi Televízióban a „Fejlesztések
Tiszavasváriban – Tanuszoda” c. műsor.
Ebben mindenre választ kapnak az
érdeklődők. Bemutatjuk a tervrajzokat,
a látványtervet, a jóváhagyott „pecsétes
papírt”, és kimegyünk a helyszínre is, hogy
minden teljesen világos és egyértelmű
legyen.
- Miként fog majd megújulni a
központi orvosi rendelő, hogyan tervezik
megújítani az ott lévő kis belső teret, mi
lesz a lepukkant, tanyasi hangulatot idéző
garázsokkal?
– A Központi Orvosi Rendelő esetében
már megtörtént a területbejárás. Van
elképzelés a kialakítással kapcsolatosan.
Úgy fog kinézni, hogy a hátsó védőnői
részleg teljesen lebontásra kerül. Helyette
egy teljesen új épületszárny kerül
felhúzásra, mely több szintes, liftes,
modern kialakítású lesz. A jelenlegi
garázsok lebontásra kerülnek, ezek helyett
az új épületben kerül garázs kialakításra,
valamint a parkolást is megoldottá
szeretnénk itt tenni parkolók kiépítésével,
és tervezünk egy Mentőpont létrehozását.
Nagyon fontosnak tartom, hogy innen
helyből is elérhető legyen egy mentőautó!
Természetesen, a végleges terv elkészülte
előtt mindenképpen szeretnénk egyeztetni
az orvosokkal.
- Szintén érdekes lehet, hogy miként is
fog majd megújulni a Kálvin utca, vagy,
hogy milyen változások lesznek az egész
korrekt állapotban lévő Báthory utcán?
– A Kálvin utcát szakemberek mérték fel.
A csapadékvíz elvezetését mindenképpen
meg kell oldani, az út két oldalán a
könnyebb parkolás érdekében a padkákat
meg fogjuk újítani, és az aszfaltréteget azt mindenki látja,- teljesen fel kell újítani.
A Báthory út korrekt állapotával kicsit
vitatkoznék, hiszen ott is csapadékvíz
elvezetési problémák vannak, nem
beszélve az aszfaltréteg kikátyúsodásáról.
- Hogyan fognak megvalósulni a „Zöld
város” program fejlesztései, pontosan
hol is lesznek az új parkolók, milyen
műszaki taralommal valósul meg az út
és kerékpárút felújítás. A lényeg, hogy jó
lenne, ha ezeket láthatná a lakosság, és
tudná, hogy konkrétan mi valósul majd
meg a pénzükből.
– Kezdem a végéről: mivel az EUnak mi is tagja vagyunk, és ez egy
EU-s pályázat, így mondhatjuk, hogy a
„lakosság pénze”, - de konkrétan nem
a városlakók befizetett adójából valósul
meg! Inkább fogalmazzunk úgy, hogy ez
a város EU-s pályázat útján elnyert pénze.
A parkoló, műfüves focipálya, kiszolgáló
épület elhelyezése nem lakossági igények,
hanem jogszabályok alapján történik. Arra
van lehetősség, hogy a látványtervekből a
honlapunkon, vagy a televízión keresztül
bemutassunk részleteket, de arra nincs,
hogy „össznépi” terváttekintés alapon
megszavaztassunk dolgokat. Bízzanak
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bennünk, és bízzanak a szakemberekben a
városlakók!
- Kinek a feladata ellenőrizni a város
tereinek, parkjainak világítását? Pl.: a
város legszebb terén, a fiatalok körében
egyre népszerűbb találkozási pontnak
számító Szent Mihály téren a lámpák kb.
fele, hónapok óta nem működik?
– A közvilágítás kérdése régi probléma
Tiszavasváriban. Pont a közeljövőben lesz
egy egyeztetés ezzel kapcsolatban. Mi is
szeretnénk a felújítás, a fejlesztés útjára
lépni, akár a környező települések. Olyan
helyekre is szeretnénk közvilágítást, ahol
eddig nem volt. A meglévő állapotokkal
kapcsolatosan
annyit
szeretnék
megjegyezni, hogy igyekszünk a városban
nyitott szemmel járni. Annyi kérésem lenne
a Tisztelt Lakossághoz, hogy használják
nyugodtan
a
problematerkep@
tiszavasvari.hu elérhetőséget, aminek
pont ez a célja, hogy jelezni tudjanak
felénk minden olyan dolgot, ami esetleg
vagy elkerülte a figyelmünket, vagy
éppen időközben merült fel. Bár, nagyobb
zajt lehet csapni, ha nem teljesen segítő
szándékkal egyből az internetes felületen
jelentetjük meg! A Szent Mihály térről
korábban már kaptunk visszajelzéseket,
tettünk is intézkedéseket, de a mostani
állapotról eddig nem volt tudomásom.
Köszönöm a jelzést, meg fogjuk vizsgálni
és intézkedünk!
- Az önkormányzat részéről ki az,
aki műszakilag átveszi a Tiva-Szolg
Kft által elvégzett fejlesztéseket, illetve
milyen felelősségre vonás történik
az önkormányzat részéről, hogy ha
a városlakók pénzéből finanszírozott
munkálatok után olyan minőségű munkát
sikerül átadni, mint pl.: a legújabb
parkoló az Ifjúság úton?
– Amennyiben az önkormányzatot érintő
feladatról van szó, mindig van munkatárs,
aki ellenőrzi, átveszi, stb. ezeket a
munkákat. Pályázat esetén ezt a feladatot
a megbízott műszaki ellenőr végzi el.
Ha pedig a Tiva-Szolg. saját berkein
belül végez munkát, akkor az aktuális
megbízott a felelős, aki láttamozza,
aláírja, átveszi! Beszéltünk már arról,
hogy éri kritika a városüzemeltetési Kft-t,
az önkormányzatot, a munkatársakat,
a képviselőket, - szóval: bárkit! Én azt
gondolom, hogy aki dolgozik, az hibázhat
is! De nem csak a hibákat kell előtérbe
helyezni, hanem azokat az eredményeket
is, amiről általában ilyenkor kevesebbet
beszélnek az emberek! Most ugye
természetes, hogy minden jó legyen,
minden hibátlanul működjön, - DE –
valljuk be, hogy hosszú éveken keresztül
hajlamosak voltunk az egyre inkább
tornyosuló hiányosságok fölött átnézni!
Akkor beszéljünk az Ifjúság úti parkolóról:
a lehető legjobb szándék szerint került
kialakításra. És most sem az tört a felszínre,
hogy de jó, már nem a sárban kell kiszállni
az autóból, hanem az, hogy pár betonlap
megmozdult! Sajnos a meglehetősen sok
eső kimosta a térkövek közötti hézagoló
anyagot, ami már azóta javítva lett. Én
igazán felelőst nem keresnék ebben a
kérdésben, viszont néha a felelősségre
vonás helyett jól esne az érintetteknek egy
kis dicséret is!
– Köszönöm!
Fülöp Attila

Közéleti hírek
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Örömet, és mosolyt csalni a városban
élő lakosság számára

A Kornisné Liptay Elza Szociális
és Gyermekjóléti Központ Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálata,
valamint
a Család- és Gyermekjóléti Központ
közös munkájának eredményeként, a
jelenlegi járványügyi helyzetben is próbál
örömet, és mosolyt csalni a városban élő
lakosság számára. 2020. június óta szoros
együttműködést ápol intézményünk a
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel.
Ennek következtében több alkalommal
kaptunk adományt, hogy a rászoruló
családok és egyedül élők között tudjuk
szétosztani Tiszavasváriban. Március
hónapban 369 család részére juttatunk el
élelmiszeradományt. A csomag tartalma:
tejföl, májkrém, Gyermelyi csuszatészta,
zöldborsó konzerv, kukorica konzerv, tészta
fűszerkeverék, Mizo Shake, Mizo coffee, és
Airwaves rágógumi, kacsa hús, kókuszolaj
és még sok féle tartós élelmiszereket
tudtunk adni. Nagy örömünkre szolgált,
hogy az egyedül élőket, nagycsaládosokat,

kisgyermekeseket,
szép
korúakat,
alacsony jövedelemmel rendelkezőket
sikerült támogatni. Az élelmiszerosztás
során lehetőség nyílt egy kötetlen
beszélgetésre, a szociális szakember és a
városban élő lakosok között, így közelebb
kerülve azokhoz, akik sokszor egyedül
érzik magukat, most lehetőségük volt
megtapasztalni az önzetlen segítséget.
Bízunk benne, hogy a legjobb helyre
kerültek ezek a kis segítségek. Szeretnék
még nagyon sokszor okozni ilyen kis
örömet a rászorulóknak. Szeretnénk
felajánlani segítségünket, ebben a nehéz
helyzetben.
Keressenek
bennünket
bizalommal. Nagyon jó egészséget
kívánunk
mindenkinek,
vigyázzunk
magunkra, vigyázzunk egymásra.
A Gyermekjóléti Központ és a Család
–és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai, és az intézmény vezetője.

Nagycsaládos húsvét a vírus árnyékában

Az elmúlt egy év után, a koronavírus
harmadik hullámának közepén sajnos nem
számít meglepőnek, hogy az idei húsvéti
időszak sem a megszokott keretek között
zajlik. A járvány felforgatta a Tiszavasvári
Nagycsaládosok Egyesülete életét, kevés
terepe maradt a személyes találkozásokon
alapuló közösségi élményeknek. Sajnos
még mindig nem lehettünk együtt a
kézműves foglalkozáson, elmaradt a
gyerekek által igen kedvelt tojáskeresés,
a húsvéti vetélkedő, a közös ünnepi
sütés, készülődés is. Ezért nagycsaládos
egyesületünk mind a 128 tagcsaládjának
átnyújtott a húsvéti előkészületekhez
egy-egy kis csomagot, amelyek az
ünnepi sütéshez való alapanyagokat,
élelmiszereket illetve vitaminokat is
tartalmaztak. 40 kisgyermekes családunk

előzetes regisztráció után hazavihetett
egy-egy meglepetés „dobozkát”, benne
olyan kreatív termékekkel, amelyekből
otthon,
biztonságos
környezetben
elkészíthették saját kezűleg húsvéti
díszeiteket. A csomagokban voltak még
gyermekrejtvények, színezőlapok, húsvéti
totók is. Mi tudtuk azt, hogy a rejtvényeket,
fejtörőket mindenki ügyesen megfejti,
így előre megjutalmaztuk a családokat:
húsvéti csokikkal és szalvétacsomaggal
gazdagítottuk a dobozokat. Közösségi
csoportunkba online foglalkozás keretei
között feltöltöttünk képeket, videókat, hogy
némi ötletet adjunk a kreatívkodáshoz.
A
családi
kézműveskedésről
sokan küldtek fotókat, nem győztük
csodálni
a
gyönyörű
alkotásokat.
Szeretném megköszönni felnőtt és diák
önkénteseinknek azt a lelkiismeretes
munkát, amelyet a csomagok pakolásában,
csomagolásában, s kiosztásában végeztek!
A húsvéti élelmiszer- és kreatív csomagok
összeállítását a helyi nagycsaládos
egyesületen
kívül
Nagycsaládosok
Országos
Egyesülete,
a
Nemzeti
Együttműködési Alap és a Tiszavasvári
Városért Alapítvány támogatta.
Lévai Andrea,
NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete elnöke

A szeretet szükséglete

Hírek a TELSE-ből
A szeretet szükséglete – a gyengédség,
a valahová tartozás, a viszonzott
szeretetkapcsolat
iránti
vágyakozás.
Az embernek fontos a kívülről jövő
megerősítés, hogy ő maga szerethető, s
ha ezt nem kapja meg, nem is érzi magát
biztonságban, hiszen úgy érzi senkihez
és semmihez nem tartozik. Vagyis kell
egy közösség, barát vagy család, ahol
megtapasztaljuk a bajtársiasságot, a
gyengédséget és az elfogadást. Elsődleges
célunk egy ilyen közösség biztosítása.
A Tiszamenti Emberek Lelki Segítő
Egyesülete Fogyatékos Személyek és
Szenvedélybetegek Nappali Ellátását végzi
településünkön 2008 óta. Engedélyezett
férőhelyeink száma: fogyatékos személyek:
50 fő, szenvedélybetegek: 45 fő. A nappali
ellátás célja rehabilitációs és szocioterápiás
szemléletű foglalkoztatás biztosításával
az ellátottak egyéni szükségleteire épített
folyamatos fejlesztése, annak érdekében,
hogy minél nagyobb önállóságra tegyenek
szert. Képességeik, készségeik szinten
tartása, fejlesztése, csökkentve ezzel a
másoktól való függés, kiszolgáltatottság
negatív életérzését. Szolgáltatásaink köre:
• a szabadidő szervezett eltöltésének
szervezése (segítség a lehetőségek
feltárásában)
• az önellátó képesség fenntartása és
javítása (főzőklub)
• kreatív tevékenységek (festés, só
gyurmázás,
varrás,
gyöngyfűzés,
újrahasznosítás)
• múzeumpedagógiai foglalkozás
• irodalmi klub, filmklub, zeneterápia
• életmódklub, illemtan, pénzkezelés
• mozgásfejlesztés (torna, foci, asztali
tenisz, tollasozás)
• szabadidős tevékenységek (kirándulások,
múzeum, kiállítás– és színházlátogatás)
• színjátszó
csoport
(kultúrális
intézményekben,
rendezvényeken,
fesztiválokon való fellépések)
• saját szervezésű táncos – zenés

programok (farsang, mikulás, nőnapi
ünnepség, karácsony, stb..)
A nappali ellátásának igénybevételéért
térítési díjat nem kell fizetni. A szolgáltatások
igénybevétele önkéntes, az igénybevételi
eljárás az intézményvezetőhöz benyújtott
kérelemre indul, melyhez a fogyatékosság,
szenvedélybetegség
fennállásának
igazolása szükséges. Napi rutinunk
során törekszünk egy olyan rendszer
működtetésére, ahol a világban nehezen
helyt találó emberek biztonságban
érezhetik magukat, támogató közösségre
találnak, élményekkel gazdagodhatnak.
Az élményekkel gazdagítás nagyon
fontos, hisz ők saját maguktól nem, vagy
nehezen érik el ezeket, nem tudják, hogy
meg tudják tenni vagy esetleg fel sem
ismerik a lehetőségeket. Ehhez gyakran
ki kell mozdulni a komfortzónájukból,
ami nem könnyű feladat (sem nekik,
sem nekünk, akik rá akarjuk venni Őket
ezekre a dolgokra). De ezek után jön:
„mindig ügyetlen voltam, hát én nem is
gondoltam, hogy ezt meg tudom csinálni!
„Kirándulások, programok után hetekig,
sőt évek múlva is visszacsengenek,
beszélgetések alapjául szolgálnak, nagy
anekdotázásba csapnak az ott történtek.
Az ilyen élményelemek közben szerzett
tudás a sejtekben marad, valóban beépül,
valóban megmarad. Sajnos a világban most
zajló események egy kicsit visszafogtak
bennünket, fékezni kell lendületünkön,
a szabályozóknak meg kell felelnünk. A
régi Intézményi „motorosok” alig várják,
hogy újra rendszeresen bejárhassanak,
találkozhassanak egymással. „Mert a
Telsében lenni jóóóó!” Munkatársaink
folyamatosan elérhetőek, a lehetőségekhez
képest maximális segítséget nyújtva, az
aktuális rendeletekben meghatározott
szolgáltatási elemeknek biztosításával. Tele
vagyunk ötletekkel, várjuk a lehetőséget,
hogy meg is valósíthassuk őket!

JÁRÓKA SÁNDOR
A Szabolcs-megyei kisvárosban, Kisvárdán
született (1922-1984) a világhírű és világot
látott cigányprímás, ’32-től különböző
cigányzenekarok
vezetőprímása.
Amerikában többször is járt rövidebbhosszabb ideig zenekarával, és „elhúzta”
a kint élő magyarok nótáját, sőt Nixon
amerikai elnöknek is muzsikált.Fiacskája
ifj. Járóka Sándor (1954-2007)) szintén
cigányprímás, hegedűművész. Már hat éves
korában édesapja zenekarában játszott,
1971-ben önálló zenekart alapított. Többek
között a 100 tagú cigányzenekarnak a
művészeti vezetője is volt. Mádl Ferenc
köztársasági elnök által állami kitüntetést
kapott. (Wikipédiából tallózva)
Az én cigányprímásom
Körülbelül két éve összeházasodtam a
cigányprímással. Járókával. Ez komoly.
Nélküle egy lépést sem tudok megtenni.
A járókával. Még élek és megpróbálom
pozitívan felfogni, elfogadni tragikus
létemet. Elég nehéz feladat. Már 2011ben diagnosztizálta dr. Magyar Zsuzsa
ideggyógyász szakorvos Magyar Miklós
barátomnak a lánya, hogy gyógyíthatatlan
betegségem van. Semmi gyógyír, sem
gyógyszer, sem gyógymód nincs erre a
furcsa és alattomos állapotra. Bízzunk
a minél lassabb leépülésre. Sajnos ezt
nem tudják befolyásolni, legfeljebb az
erős szervezet késleltetheti. A rossz hír
mellett az egyetlen vigasztaló, hogy csak

a végtagokat támadja, a test más részeire
nem terjed tovább. Megnyugtató. Már
amennyire. A kedves fiatal diagnoszta
arra is felhívta figyelmemet, nehogy
padlót fogjak, el ne essek. A jóindulatú
intés ellenére természetesen még abban
az évben eldobtam habtestemet. Lyukba,
illetve gödörbe léptem, amikor kétkerekű
járgányomról szálltam le. Eredmény: jobb
lábfej 2 és 3 középcsont törése. Lassan
tíz év eltelt és óriási szerencsémre olyan
bukta azóta nem volt, aminek valami
komolyabb következménye lett volna, mert
nem az OTP-re, hanem a görbebotra, s az
utóbbi időben a járókára, azaz a járókeretre
támaszkodok. Azóta ezzel robogok,
robogok, totyogok, totyogok. Párocskám
csodálkozva néz rám, ha „rágyújtok” arra
a nótára, amelyet a hetvenes évek közepén
Járóka Sándor egy pesti étteremben
„húzott a fülembe”, amikor az Alaszkából
hazalátogató Laci bátyám tiszteletére
elmentünk
vacsorázni.
Emelkedett
hangulatú kis asztaltársaságunkhoz odajött
a prímás, kinek vonójába egy piroshasú
Kossuthot fűztem, fahangomon elkezdtem
kornyikálni, s a prímás bandájával
csodálatosan kísért, hogy: Ha felmegyek,
ha felmegyek a budai nagy hegyre… Igen.
Bár fel tudnék a járókámmal menni, de ez
ma már csak álom.
Hankó András

Lakossági tájékoztatók
Amiről beszélni kell
Ebben a cikkben olyan kérdésekről,
pontosabban válaszokról lesz szó, amit a
Kedves Városlakók már korábban tettek
fel, és amikre Szőke Zoltán polgármester
úr ígéretet tett, hogy utána jár, és konkrét
válaszokat ad.
Halas tavi hangágyú! A kérdés az volt,
hogy csendháborításnak minősül-e, és
törvényes-e ennek az üzemeltetése? Mit
sikerült megtudni?
– Megkerestük a Losonczi és Losonczi
Kft-t, akik egy hivatalos válaszlevélben
tájékoztattak bennünket 2021. március
12-én, amiből most szeretnék részleteket
ismertetni: 2008-tól a 36-os sz. főút mellett
halastó rendszert üzemeltet, és ennek a
folyamatos és biztonságos üzemeltetése
érdekében – a halállományt a Kárókatona
nevű madártól való megóvása céljából
gázágyú (hangágyú) készüléket használnak
gazdasági és természetvédelmi okokból. A
madár és vadriasztó eszköz kereskedelmi
forgalomban engedély nélkül bárki számára
beszerezhető, és az üzemeltetéséhez sem
kell semmiféle engedély az adott év július
1. és a következő év február 28-a közötti
időszakban. A köztes időben viszont csak
engedéllyel lehet használni a készüléket,
amivel viszont Ők rendelkeznek 2026.
július 1-jéig. Az eszközt csak indokolt
esetben működtetik, és reggel 6 és este
22 óra között váltakozó ütemben egy
automata vezérli a hanghatás gyakoriságát.
A városra is tekintettel van az üzemeltető
cég, így a gázágyút a lakott területtel
ellentétes irányban használják. Sajnos sok
esetben a légköri viszonyok miatt erre is
erősebben terjed a hang, így hangosabbnak
hallatszik. És azzal zárják levelüket, hogy
egyrészt nagyon sok helyen használnak
ilyet (halastavak, mezőgazdasági területek
védelme), másrészt közel másfél évtizede
jogkövető módon üzemeltetik, és az
esetleges kellemetlenségért pedig elnézést
kérnek.
– Tehát aki továbbra is feljelentést akar
tenni csendháborításért, nem fog sikerrel
járni?
– Igen, mert engedéllyel rendelkező, nem
ok nélküli, és nem szándékos hanghatás
keltésről van szó!
Tanuszoda! – Korábban egyremásra
jöttek
a
türelmetlenebbnél
türelmetlenebb, és szkeptikusabb kérdések
ezzel kapcsolatosan! Most, hogy be
lettek mutatva az engedélyes tervek és
a látványkép, az a pár ember, aki már
nem tud mibe belekötni, most azt vetette
fel, hogy miért nem inkább utakra és
munkahelyekre fordítja a városvezetés ezt
a pénzt?
– Először is az örömömet szeretném
kifejezni, mert látom, hogy a Városi
Televízió YouTube oldalán mekkora az
érdeklődés ez iránt, de nekem személyesen
is nagyon sokan gratuláltak, hogy végre
látják azokat a reményt keltő lépéseket,
amire oly régen vártunk. De vannak olyan
emberek is, akik vagy tájékozatlanságból,
vagy
rosszindulatból
megpróbálnak
kérdéseket felvetni azokban, akikről azt
hiszik, hogy ezzel lehet befolyásolni Őket.
Én minden egyes esetben elmondom, hogy
az elnyert pénzt csak arra lehet fordítani,
amire az a bizonyos pályázat ki lett írva.
Ezt úgy hívják, hogy célzott támogatás. Út
és járdafelújításokra egyedi támogatásokért
szoktunk fordulni – ezt már hallották, de
2021 második felében már látni is fogják a
Tiszavasváriak. Munkahely szempontjából
ez idáig Tiszavasváriban nem került
kialakításra iparterület, ami ide vonzotta
volna a befektetőket, vállalkozásokat.

Most ez is folyamatban van, itt is nyertes
pályázattal büszkélkedhetünk. Jön a
jó idő, és elkezdődnek a munkálatok!
Munkahelyteremtésre ez is tökéletesen
alkalmas lesz úgy, hogy mellette felépül
a Tanuszodánk is, ahol szintén lesznek
munkahelyek, de nem csak az üzemeltetése,
hanem az építése során is!
– Itt még kérdés volt az is, hogy
Tiszavasváriak miért nem használhatják
majd a Tanuszodát? - Ez rossz kérdés,
mert pont a legutóbbi Megkérdeztük a
polgármestert c. műsorban elmondtam,
hogy úgy fog üzemelni, mint a sportcsarnok.
Tanítási időben a diákoké, délutánonként és
tanítási szünetekben pedig bárkié, aki úszni
szeretne! Mivel járási tanuszodaként fog
üzemelni, ezért meghatározott működési
rendje lesz! Kamerarendszer!
– Többször hallhattuk már, hogy
kiépítésre kerül. Hol tart most ez a
folyamat?
– 2019-ben Tiszavasvári 340 millió
forint egyedi kormányzati támogatást
kapott. Ennek a része volt egy 30 millió
forintos kamerarendszer fejlesztés, kiépítés.
Ekkor még azt gondoltuk, hogy a saját
elképzelésünk szerint tudjuk megvalósítani
ennek a rendszernek a kiépítését. Viszont:
a
Belügyminisztérium,
„Szitakötő”
projektjének
előírása
szerint
csak
meghatározott kamerákat és rendszert lehet
kiépíteni. Ezért is csúszott a megvalósítás.
Többen nekem szegezték a kérdést, hogy
milyen kamerák is lesznek felszerelve
kereszteződésekben, bekötőutakon és a
város egyéb forgalmasabb helyein? Majd
később lesz erről egy részletes tájékoztatás,
de előre annyit: 17 db olyan kamera lesz
felszerelve, ami az ORFK rendszerébe lesz
bekötve. Arcfelismerő, rendszámfelismerő,
tökéletesen lát éjszaka és Tiszavasváriba
minden „rossz szándékkal érkező” embert
vagy autót be tud majd azonosítani.
Báthory és Kálvin út felújítása! - Hol
marad? – Mivel az időjárás nem volt
eddig igazán kedvező, ezért kicsit csúszik
a felújítás, de nem marad el! Türelmet és
megértést kérek május elejéig, amikor is
elkezdődnek a munkálatok!
Gyári
lakótelep:
közrend,
közbiztonság! – Tavaly és tavalyelőtt is
érkeztek jelzések, hogy a gyári lakótelepen
közrend, közbiztonság szempontjából
komoly problémák merültek fel. Levéllel
fordultam Kapitány úrhoz, és határozott
lépéseket kértem ez ügyben. Sajnos az
idén újból megjelentek a lakótelepen azok
a nem szabálykövető egyének, akik az
ott élők nyugalmát zavarják. Ismételten
megkerestem Kapitány urat, aki ígérte,
hogy a rendőri járőrözés száma meg fog
nőni, nagyobb figyelmet fordítanak majd
a gyári lakótelepre. Bízunk benne, hogy
ezeknek a problémáknak ideje korán, tehát
most még tavasszal sikerül elejét venni.
Fehér-szik! Mi került abban a kilátóban
733 millió forintba? - Erről már korábban
is beszéltünk, de egy teljes műsort rá
fogunk szánni a téma alapos körbejárására.
De addig is: ez a pénz egy megyei projekt
pályázati végösszege. Ebből Tiszavasvári
úgy 15 millió forintot kapott, amiből
elkészült a kilátó, a parkoló és a terület
rendezése. Annak idején Tiszavasvári
ennyire pályázott, és ennyire kapott
támogatást. Mivel azonban konzorciumban
valósult meg ez a projekt, ezért egyben
kezelik a támogatást, így szerepelhet a „B”
típusú táblán a megyei megvalósítás teljes
összege.
– Köszönöm a válaszokat!
Fülöp Attila
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A Sz-Sz-B Megyei Kataszrtófavédelmi
Igazgatóság Tájékoztatója
Megkezdődtek a kerti munkálatok,
várhatóan
megszaporodnak
a
szabadtéri tüzek is – hívja fel a figyelmet
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, amely
azt is kiemelt feladatának tartja, hogy
a lakosságot minél szélesebb körben
tájékoztassa a szabadtéri égetés
szabályainak változásáról. Idén, március
9-éig mintegy hetven szabadtéri tűzhöz
riasztották Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
tűzoltóit. Kisebb, pár négyzetméteres
és több hektáros területeken is lángolt
a növényzet. Az eddig leégett terület
megközelítőleg akkora, mintha 24
focipálya égett volna le. Ezeknek a tüzeknek
a 99 százaléka emberi gondatlanságra
vezethető vissza. Többek között ezért is
fontos tudni, hogy hol és hogyan lehet
növényi hulladékot égetni. Ez elsősorban
a lakóhelyünkhöz köthető, ugyanis kerti
zöldhulladékot csak ott szabad égetni,
ahol azt az önkormányzat kifejezetten
erről szóló rendeletben engedélyezi, ilyen
esetben is csak az abban meghatározott
időben. Ahol engedi is a rendelet az
égetést, ott sem végezhető akárhogy ez
a tevékenység, a tüzet soha nem szabad
felügyelet nélkül hagyni. Mindig legyen a
közelben egy szerszám, amivel kordában
lehet tartani a tüzet és néhány vödör víz
vagy a kerti slag, amivel el lehet oltani.
Ha pedig feltámad a szél, az égetést abba
kell hagyni. Komoly égési sérülések és
halálesetek is előfordulnak minden évben,
holott ezek csak egy kis gazégetésnek
indultak. A zöldhulladék égetése helyett
más lehetőségek is vannak – hívja fel
a figyelmet Leskovics Zoltán tűzoltó
alezredes, tűzoltósági főfelügyelő és az
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Felföldi
István, akik közös (a mellékelt linken
keresztül elérhető) videóban összegzik az

alternatívákat és aktualitásokat.
További és részletes tudnivalók a
szabadtéri égetéssel kapcsolatosan:
Belterületen:
Jelenleg
az
önkormányzatokon
múlik, hogy lehet-e a kertben égetni. A
környezetvédelmi szabályok változtak, a
veszélyhelyzet visszavonását követően az
önkormányzatok már nem engedélyezhetik
a kerti zöldhulladék égetését. A
veszélyhelyzet után belterületen mindenhol
tilos lesz avart és egyéb zöldhulladékot
égetni.
Külterületen:
Külterületen égetni tilos. Arra csak akkor
van lehetőség, ha a környezetvédelmi,
vagy természetvédelmi hatóság növényegészségügyi okokból, vagy természeti
kár megelőzése és elhárítása miatt
engedélyezi azt. A környezetvédelmi, vagy
a természetvédelmi hatóság engedélye
mellett az ilyen égetést, legalább 5
nappal korábban a Szabolcs-SzatmárBereg
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak is be kell jelenteni írásban
(szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu; 4400
Nyíregyháza, Erdő sor 5.).
A
szabálytalanul
égetőket
a
katasztrófavédelem 10 ezer forinttól 3
millió forint összegű tűzvédelmi bírságra is
büntetheti, attól függően, hogy a szabadtéri
tűz mekkora területen pusztított, valamint
hogy történt-e tűzoltói beavatkozás.
Aktualitások a zöldhulladék szállítással
kapcsolatosan, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében:
Az
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a
hulladékszállítási naptárban jelöltektől
eltérően, 2021. március második hetétől
indítja a zöldhulladék elszállítását a
megszokott járatnapokon, a házhoz menő
zöldhulladék szállításba bevont családi
házas övezetekben.

Gátfelhajtás – csak engedéllyel!
Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük
Önöket, hogy a Tisza menti Regionális
Vízművel
kötött
együttműködési
megállapodás alapján 2021. január 1-től
a Nyugati főcsatorna használatához,
továbbá a Közép-Tisza- Vidéki
Vízügyi Igazgatósággal kötött
együttműködési megállapodás
alapján 2021. március 1-től a
Tisza-tó teljes területére („Kék
típusú), valamint a KÖTIVIZIG
kezelésében lévő további véd
töltésekre érvényes („Sárga”
típusú)
Töltésközlekedési
(Gátfelhajtási)
engedélyek
elektronikus úton vásárolhatók
meg (bankkártyás fizetéssel,
On-line
vásárlással,
vagy
Mobil Applikáción) keresztül,
a http://gatfelhajtasiengedely.
hu/ weboldalon. Felhívjuk
szíves figyelmét arra, hogy
az érintett területek kiemelt,
és folyamatos ellenőrzés alatt
állnak, mely ellenőrzések során
az illetékes szervek, hatóságok,
és feljogosított személyek
ellenőrzik
a
szükséges

Töltésközlekedési (Gátfelhajtási) engedély
meglétét, és annak érvényességét.
Javasoljuk, kímélje meg Magát, és a
közlekedésben érintetteket az ezzel járó
kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól!

Egyenruhás hírek
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Megéri legénységi katonának lenni

Bővültek a Magyar Honvédség
legénységi állománya számára igénybe
vehető
lakhatási
támogatások.
A
legénységi katonák egy új rendeletcsomag
értelmében jogosulttá váltak a lakáspénzre,
így akár saját ingatlanhoz is juthatnak
a
honvédség
támogatásával.
Már
általános iskolai végzettséggel is várják
a jelentkezőket legénységi katonának,
amelyhez betöltött 18. életév, magyar
állampolgárság, bejelentett belföldi lakcím
és erkölcsi bizonyítvány szükséges. Aki
egészségügyileg és fizikailag alkalmasnak
érzi magát, a lakhelyéhez legközelebbi
toborzóirodában vagy a www.iranyasereg.
hu oldalon jelentkezhet.
A szerződéses legénységi állományú
katonák az első évben közkatonaként
teljesítenek szolgálatot, így a minimálisan
elérhető nettó keresetük érettségi nélkül
közel 170 ezer forint, érettségivel 200 ezer
forint lehet. Emellett számos pluszjuttatás
is megilleti őket, köztük havi szintű,
hosszútávú,
kiszámítható
lakhatási
támogatások is. Ilyen a lakáspénz, amely
lakásbérlet, kereskedelmi szálláshely
és lakáslízing fenntartására egyaránt
felhasználható, és már a próbaidő alatt
is igényelhető. A lakáslízing abban

VIGYÁZAT! SMS-BEN ÉRKEZHET A

különbözik a lakásbérlettől, hogy ezzel
a támogatással a katonák idővel saját
ingatlanhoz juthatnak. A lakásokat nem
a honvédség adja lízingbe, hanem ezzel
foglalkozó cégek, pénzintézetek.
A legénységi katonák bérleti, vagy
lízingdíja
Budapesten,
Szentendrén
és Győrben 63 ezer forint, a
többi
megyeszékhelyen,
illetve
Hódmezővásárhelyen és Tatán 58.500
forint, egyéb településeken 54 ezer
forint. Ehhez jöhetnek különböző családi
kiegészítések is: további 20 ezer forint
jár annak, aki házastársával / élettársával
él együtt, további 10 ezer forint minden
olyan gyermek után, aki a katonával egy
háztartásban él és családi pótlékban,
nevelési ellátásban, vagy iskoláztatási
támogatásban részesül. A bérelt, vagy
lízingelt lakás akkor támogatható, ha a
szolgálati hely 40 km-es vonzáskörzetében
van. A legénységi állomány ezen kívül
igényelhet laktanyai, vagy helyőrségi
szállón történő elhelyezést, törlesztési
támogatást és lakhatási hozzájárulást
is, a részletek megtalálhatóak a www.
hadkiegeszites.hu oldalon, a Fizetés,
juttatás menüpont alatt.

Mesél a Föld
A
KÉK
–
BOLYGÓ – Mitől
kék? Mert 2/3-át
vizek: tengerek –
óceánok borítják.
A világűrből nézve
kéknek látszik –
tükrözve a tiszta
égbolt
színét.
Eljutottunk oda, hogy a szárazföldekről
– kontinensekről szóljunk. Öt kontinens
alkotja a Föld felszínét. Eurázsia – Afrika
– Amerika - Ausztrália - Antarktisz. Van,
aki másképp képzeli: Európa – Ázsia stb.
Akkor hat a számuk. A lényegen nem
változtat. Ezeket választják el egymástól
az óceánok, tengerek. Nevezetesen: Nagyvagy Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiaióceán. Földközi-tenger, Jeges-tenger

stb. Nagyon sok ismeret kapcsolódik
hozzájuk. Pl. öblök, csatornák, tenger –
szorosok. A kontinensekhez kapcsolhatók:
földszorosok, félszigetek, szigetek, sziget
– csoportok stb. (pl. Szuezi-, Maláj-,
Gibraltári-, La Manche) A tengereknél még
azt is meg kell említenünk, hogy vannak un.
melléktengerek, beltengerek. Érdekesség,
hogy melyik a legkisebb tengere a Földnek:
a Márvány-tenger. Melyik országhoz
tartozik? (Feladat) Másik érdekesség:
a tengerekkel határos országoknak van
un. felség-vize. Ez olyan tengerparti
vízterület, amelyet más országok hajói
csak engedéllyel használhatnak. Aki
azt „megsérti” határsértést követ el.
Legközelebb más témával folytatom.
NyK

KÁRTÉKONY KÓD

A csalók csomagküldő szolgáltatók nevében küldenek
üzeneteket.
A karantén-szabályok életbe lépése óta
jelentősen megemelkedett az internetes
vásárlások, valamint a csomagküldő
szolgáltatók
általi
kézbesítések
száma. A helyzet új lehetőséget
teremtett a kiberbűnözőknek arra,
hogy személyes adatokat szerezzenek
meg, kompromittálják az elektronikus
kommunikációt, és ezek felhasználásával
további bűncselekményeket kövessenek
el. Az elmúlt napokban több lakossági
bejelentést is érkezett a rendőrségre olyan
SMS-üzenetekre hivatkozva, melyben a
címzettet egy csomagküldemény rövid időn
belüli érkezésére emlékeztetik. Az üzenet
egy linket tartalmaz, amelyet megnyitva
valamely csomagküldő szolgálat arculati
elemeivel ellátott weboldal jelenik meg,
azonban ott semmilyen funkció nem
érhető el. Az oldal egyetlen célja, hogy
az óvatlan látogató telefonjára vagy más
okoseszközére egy kártékony kódot
tartalmazó alkalmazást telepítsen, melynek
segítségével az elkövetők hozzáférhetnek
az eszközön tárolt adatokhoz. A támadás
elsősorban Android-rendszert futtató
eszközöket érint, melyeken települést
követően az alkalmazás akár a netbank-

applikációban
tárolt
adatokhoz
is
hozzáférhet. Az áldozattá válás elkerülése
érdekében fogadják meg az alábbi
tanácsokat! A támadás megelőzése
céljából minden esetben ellenőrizze, hogy
valóban attól a csomagküldő-szolgáltatótól
kapja-e az értesítést, amelytől a csomagot
várja! Vegye figyelembe azt is, hogy a
csomagküldő szolgáltatók saját, hivatalos
weblapjukra irányítják át a felhasználókat
a csomagkövetési rendszer eléréséhez!
A legtöbb esetben a szolgáltatók
közvetlenül az üzenetben is tájékoztatják
a csomagkézbesítés várható időpontjáról,
azt nem szükséges külön felületen
ellenőrizni. Az üzenetben érkezett
hivatkozásra kattintás előtt minden esetben
érdemes megtekinteni, hogy milyen
címen nyílik meg az adott tartalom, és
amennyiben ez már látszólag is eltér a
szolgáltató valós oldalától, azt mielőbb
zárják be! Az androidos eszközökön nem
javasolt az ismeretlen forrásból származó
alkalmazások telepítésének engedélyezése.
Ezen kívül célszerű lehet valamilyen
biztonsági szoftver használata is, amely
automatikusan blokkolja a kártékony
tartalmak elérését.

Iskoláink életéből

MIÉRT JÓ KABAY-S DIÁKNAK LENNI?
Kedves Leendő Első Osztályos Szülők!
A Tiszavasvári Kabay
János Általános Iskola
vezetősége és tantestülete
a pandémiás helyzetben
is fontosnak tartja, hogy
a leendő első osztályos
gyerekek és szüleik számára, minél
több lehetőséget biztosítsunk arra, hogy
megismerhessék intézményünk nevelőoktató munkáját és a leendő elsős tanító
néniket.
Intézményünkben a következő képzési
formákat választhatják:
• Két tanítási nyelvű tanterv szerinti
képzés:
A képzés során a diákok heti 5 órában
tanulják az angol nyelvet, ezek közül
1 órában angol anyanyelvű lektor
pedagógus segíti az angol kommunikáció
fejlesztését. A diákok több tantárgyat
célnyelven, azaz angolul tanulnak.
1.,2. évfolyamon a technika és életvitel
valamint a vizuális kultúra tantárgyat, 3.,4.
évfolyamon belép a környezetismeret
tantárgy. 5. évfolyamtól kezdve a
célnyelvi civilizáció, az informatika és
a természetismeret/földrajz tantárgyak
tanítása történik célnyelven. A képzésnek
köszönhetően évről-évre egyre több
diákunk szerez középfokú nyelvvizsgát
a 8. évfolyam végére.

Normál tanterv szerinti képzés:
A
hagyományosnak
módható
képzésformát kiegészítve délutáni,
tehetséggondozó
foglalkozások
keretein belül biztosítunk lehetőséget a
tanulóknak széleskörű ismeretszerzésre
angol, matematika és magyar nyelv és
irodalom tantárgyakból.
Minden első osztályban pedagógiai
asszisztens segíti a tanító nénik munkáját
és a gyerekek egyéni ütemű fejlődését.
Intézményi szinten iskolapszichológus,
fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus
munkája növeli a nevelő-oktató munka
hatékonyságát. Intézményünkben 7:00 –
17:00-ig biztosítjuk a ránk bízott gyerekek
felügyeletét. A jelenlegi jogszabályok
értelmében minden tanulónak kötelező az
iskolában tartózkodnia 8:00 – 16:00 között,
ez alól szülői kérésre az intézményvezetője
adhat felmentést. Az alsó és felső tagozatos
gyerekek számára is biztosítjuk a napközis
foglalkozást. A közös tanulás elősegítése
érdekében alsó tagozaton a délutáni
foglalkozások
is
osztálykeretben
valósulnak meg. Igyekszünk diákjainkat
változatos módszerekkel nevelni, oktatni.
Módszertárunk
bővítése
érdekében
két éve intézményünkben bevezetésre
került a Komplex Alapprogram. A
program
nagymértékben
hozzájárul
tanulók személyiségének, képességeinek
és készségeinek kibontakoztatásához.
Alkalmas
a
kritikus
gondolkodás,
kreativitás,
kezdeményezőkészség,
problémamegoldó
gondolkodás,
kockázatelemzés,
döntéshozatal
fejlesztésére, az érzelmek kezelésére és
a legfontosabb a diákok sikerélményhez
juttatására A Komplex Alapprogram
jelszava: Tanulni élmény! Ez a mottó
nemcsak a délelőtti tanítási órák szervezése
során valósul meg, hanem a délutáni
alprogramok során is. A testmozgásalapú,
digitális, művészeti, életgyakorlatalapú és
logikai alprogrami foglalkozások változatos
tevékenységeken keresztül biztosítják a
tanulók komplex személyiségfejlesztését.
A digitális alprogram keretében a diákok

már első osztálytól kezdődően kapcsolatba
kerülnek az informatikai eszközökkel.
Felső
tagozaton
tehetséggondozó
foglalkozásokon
is
biztosítjuk
az
informatikai ismeretek bővítését. Elmúlt
évben több 7., 8. évfolyamos diákunk
teljesítette az Európai szinten elismert
ECDL vizsga követelményeit. A délutáni
foglalkozások (napközi, alprogramok,
tehetséggondozás,
egyéni
fejlesztés,
felzárkóztatás) mellett iskolánk diákjai
bekapcsolódhatnak a Hankó László
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
és a Vásárhelyi László Alapfokú
Művészti Iskola tevékenységeibe is. Ez
utóbbi esetében a néptánc és festészet
tagozat foglalkozásai az intézmény
épületében, az iskola pedagógusai által
valósul meg. A zenei oktatás esetében a
gyerekek kényelmét is szem előtt tartva a
legkisebbek esetében a szolfézs óráknak
biztosítjuk a helyszínt. Pedagógusaink
minden tanévben számos háziverseny
szervezésével és a megyei, országos
versenyekre
történő
felkészítéssel
biztosítják a tehetségek kibontakoztatását,
fejlesztését. Eredményeinket folyamatosan
közzétesszük az iskola honlapján és
facebook oldalán. A tantárgyi versenyek
mellett a sportot kedvelő diákjaink
számára több évtizedes szakmai múlttal
rendelkező testnevelőink vezetésével
kézilabdaedzéseken is részt vehetnek.
Kézilabdásaink számos megyei és
országos kimagasló eredményt értek el,
többen közülük országos hírnévre is szert
tettek. A tanulás mellett kiemelkedően
fontosnak tarjuk a közösségépítést, a
szülőkkel való együttműködést. Ezt
biztosítják osztályszinten a kirándulások,
a szülőkkel közös főzések és a családi
napok. Iskolai szinten a hagyományos
rendezvényeink mellett (Adventi műsor,
Farsang, DÖK nap), a Tökfesztivál, a
Mese világnapja, Zenei világnap valamint
könyvtárunk foglalkozásai, versenyei
biztosítják a hasznos, tartalmas, élménydús
szabadidőt. A jelenlegi vírushelyzet
miatt, iskolakóstoló programjaink a
hagyományos módon nem valósulhattak
meg.
Intézményünk
munkájáról,
eredményeinkről,
programjainkról,
a
beiratkozással kapcsolatos információkról
tájékozódhat

honlapunkon:
http://www.tiszavasvari-iskola.hu

a facebook oldalunkon.
Az elsős beiratkozással kapcsolatos
kérdéseiket 2021. április 10-ig a
következő e-mail címen tehetik fel:
kabaybeiskolazas@gmail.com.
A
válaszokat összesítve, gyakran ismételt
kérdések formájában válaszoljuk meg a
beiratkozás időpontja (2021. április 15.-16.)
előtt. On-line iskolakóstoló programjaink
keretén belül a Mesepercek a
tanítónénikkel és a Bemutatkoznak a
tanító nénik, valamint az intézményt
bemutató kisfilmek a következő linken
tekinthetők meg: https://tiszavasvariiskola.hu/?q=content%2Fbeiskolazas2021&fbclid=IwAR0aHmszR85RRDfK
gTSUkIDVu9QandXiCXf54wYdljllBe4S
42siOTz_swc
SOK SZERETETTEL VÁRJUK A
2021/2022-ES TANÉVBEN IS AZ
ELSŐS DIÁKOKAT!
Az iskola vezetősége
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TISZTELT SZÜLŐ / TÖRVÉNYES
KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022.
tanítási évre történő általános iskolai
beiratkozás során nemcsak személyes,
hanem online úton is lehetőség van beíratni
a tanköteles korba lépő gyermekét.
Az általános iskola első évfolyamára
történő jelentkezésének elektronikus,
online formájára 2021. április 10-től
nyílik meg az informatikai lehetőség az
Ön részére a KRÉTA rendszer felületén
keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/
kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás
Általános
Iskolába
(BÁI)”
felület
2021. április 16-án éjfélig van nyitva.
Amennyiben módosítani kíván a már
elektronikusan beküldött adatokon, akkor
ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben
és telefonon, vagy az intézmény által
meghatározott módon) az adott intézmény
részére a visszavonási vagy adatmódosítási
szándékát. Az adatok módosítását az
intézmény a KRÉTA felületén a kérés
alapján elvégzi. Amennyiben a szülő
visszavonja
gyermeke
jelentkezését,
ennek következményeként a BÁI felületen
az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő
kérése alapján elutasító határozatot hoz, és
az intézmény saját rendszerében a gyermek
adatait a „Beiratkozás visszavonva”
státuszba
állítja.
Ezen
műveletek
elvégzését követően Ön ismét be tudja
nyújtani gyermeke jelentkezését
egy
másik iskolába. Amennyiben Ön nem a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
körzetes iskolába íratná be a gyermekét,
akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt
biztosító általános iskola nevét és címét is
a jelentkezése során. Akár körzetes, akár
nem körzetes iskolába kívánja beíratni
gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell
az általános iskolánál, amely jelentkezés a
fent jelzett online módon vagy személyesen
történhet meg.
Az online beiratkozás esetén szükséges
a lakcímkártya feltöltése, a beiratkozáshoz
szükséges
eredeti
dokumentumok
bemutatására a 2021/2022. tanév első
napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.
A beiratkozás adatainak felvétele indokolt
esetben, a beiratkozást lefolytató iskola
által szabályozott módon, személyesen
is megtörténhet 2021. április 15-én és
16-án, a járványügyi veszélyhelyzet
miatt
megkövetelt
egészségügyi
szabályok szigorú betartása mellett. Ez a
következőképpen alakul iskolánkban:
A járványügyi helyzetre tekintettel
intézményünk a személyes kontaktok
számának minimalizálása érdekében a
beiratkozásra a következő lehetőségeket
ajánlja fel:
I. KRÉTA rendszer e-Ügyintézési
felülete:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/
kezdolap
A felület használatával kapcsolatos
információkat, segédanyagokat tartalmazó
részletes tájékoztatót az intézmény
hivatalos honlapján és Facebook oldalán a
későbbiekben tesszük közzé.
II. Google űrlap: KIZÁRÓLAG abban az

esetben, ha a KRÉTA rendszer e-ügyintézési
felületén nem tudja elvégezni a beiratkozást,
a következő linken található Google űrlap
kitöltésével és visszaküldésével is jelezheti
beiratkozási szándékát: https://forms.gle/
tRAzVSXDqEEBam937
III. Személyes ügyintézés: KIZÁRÓLAG
abban az esetben, ha sem a KRÉTA
e-Ügyintézési felületen, sem a Google
űrlap kitöltésével nem tudja elvégezni a
beiratkozást. Tájékoztatjuk, hogy személyes
megjelenéssel történő beiratkozás esetén
a járványügyi helyzettel összefüggésben
bevezetett fokozott óvintézkedéseket be
kell tartani: 2 méter távolság, szájmaszk
és kesztyű viselése kötelező az ügyintézés
alatt.
Iskolánkban
a
jelentkezések
személyes benyújtására 2021. április 15én és április 16-án, naponta 8- 15 óráig.
Az iskola épületében egyszerre csak egy
szülő tartózkodhat, az ügyintézésre való
várakozásra kizárólag az épületen kívül
van lehetőség.
A
beiratkozáshoz
a
következő
dokumentumokat szükséges magával
hozni:
• A gyermek személyazonosságát igazoló
hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet
igazoló hatósági igazolvány
• Sajátos nevelési igényre vonatkozó
szakértői vélemény, amennyiben van
ilyen.
• Hátrányos helyzet igazolásáról szóló
határozat,
amennyiben
gyermeke
hátrányos helyzetű.
Intézményi kapcsolattartó: Dudásné
Bódor Erika Tel: 06 30/ 403 1795
A fentiek után, akár online, akár
személyesen történt a jelentkezése az
iskolába, a körzettel nem rendelkező
általános iskolai osztályok tekintetében,
továbbá
a
körzettel
rendelkező
iskolákba jelentkező, nem körzetes
gyermekek esetében egyaránt legkésőbb
2021. április 23-ig döntenek a gyermekek
felvételéről és ezután küldik el a
tájékoztatásukat Önnek. A beiratkozási
eljárás során vagy annak lezárása
után legkésőbb két héten belül Önnek
nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke
számára hit- és erkölcstan vagy etika órát
választja. A hit- és erkölcstan tantárgy
választása esetén meg kell jelölnie,
hogy melyik egyház hit- és erkölcstan
oktatásának megszervezését kéri majd
gyermeke számára. Az iskola a hit- és
erkölcstanoktatással
kapcsolatos,
az
egyházaktól kapott információkat feltünteti
a honlapján. A beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok, adatok megadása kapcsán
Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától
– óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási
azonosítója tekintetében. Természetesen
iskolánk fenntartója, a Nyíregyházi
Tankerületi Központ is rendelkezésre
áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos
információk, az online vagy a személyes
beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések
esetén.
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FELHÍVÁS

Iskoláink életéből

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése
értelmében Magyarországon minden
gyermek köteles az intézményes nevelésoktatásban részt venni, tankötelezettségét
teljesíteni. A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik
életévét betölti, tankötelessé válik. A
tankötelezettség teljesítése a tanév első
tanítási napján kezdődik. A nevelésioktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1)
bekezdése értelmében a tankötelezettség
megkezdésének
feltétele,
hogy
a
gyermek értelmi, lelki, szociális és testi
fejlettségének állapota elérje az iskolába
lépéshez szükséges szintet.
A gyermek felvételéről az igazgató
dönt. Az iskolai felvétellel kapcsolatban
meghozott döntés ellen, annak közlésétől
számított tizenöt napon belül – a
döntéshozó intézményhez benyújtva – a
szülő eljárást indíthat.
Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre
történő beíratásról? A 2021/2022-es
tanítási évre történő iskolai beiratkozások
szervezését – figyelemmel az országos
járványügyi helyzetre – az emberi
erőforrások miniszterének a 2021/2022.
nevelési, illetve tanévre történő óvodai,

valamint általános iskolai beiratkozásról
szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata
rendkívüli módon szabályozza: - Az óvoda
és az általános iskola – a járványügyi
szempontok
figyelembevételével
–
beosztást készít a 2021/2022. nevelési
évre, valamint tanévre történő beiratkozás
időpontjára vonatkozóan.
A beiratkozás időpontja: 2021. április
15-16.
- Óvodába és általános iskolába
elekronikus úton is be lehet iratkozni a
2021/2022. nevelési évre. illetve tanévre.
Ebben az esetben a beiratkozáshoz
szükséges iratok bemutatására az első
óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év
első napján kerül sor. A szülők, gondviselők
a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az
alábbi keresőfelületen találják meg: https://
kir.hu/korzet
Magyar állampolgár engedély nélkül
folytathat tanulmányokat külföldön és
tankötelezettségét
külföldi
nevelésioktatási intézményben is teljesítheti.
A tanköteles tanuló tanulmányainak
külföldön történő folytatását - a tanköteles
gyermek nyilvántartása céljából - be kell
jelenteni az Oktatási Hivatalnak.
Székhely/Levelezési
cím:
4400
Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.
Elektronikus
levelezési
cím:
nyiregyhaza@kk.gov.hu

Szavalóverseny a Kabay-ban

A Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola, hagyományaihoz híven nagy
lelkesedéssel
szervezte
a
tavaszi
szavalóversenyét, mely idén a COVID-19
járvány miatt online formában került
megrendezésre. Az alsó tagozatos
gyerekeknek egy videófelvételt kellett
küldeni a megadott felületre a szavalatról,
melyet évfolyamonként egy 3 tagú zsűri
értékelt. Az első és második évfolyamon
szép számmal voltak jelentkezők, így nem
volt egyszerű eldönteni a helyezéseket. A
versenyen részt vevő tanulók emléklapot
kaptak; az első három helyezett
könyvjutalomban, igazgatói dicsértében
és oklevélben részesült. A kiváló szakmai
zsűri értékelése és döntése alapján az
alábbi eredmények születtek:
1. évfolyam: 1. Sert Léna 1.a, 2. Oláh
Panna 1.b, Alacs Éva Zsuzsanna 1.d, 3.
Szvoren Dániel 1.b, Munkácsi Márk 1.b
2. évfolyam: 1. Zajácz Dorka 2.c, 2.
Terebes Martin 2.c, 3. Szvoren Sára 2.c
Különdíj: Tóth Eszter 1.c és Girincsi Bella
4.c osztályos tanulók.
A felső tagozat szavalóversenyének
megszervezésével kapcsolatban nagyon
szerencsések voltunk, hiszen a digitális
oktatásra való átállás előtt sikerült
megtartani a nagy múltra visszatekintő
eseményünket. A zsűri elnöke Gazdagné
Fedor Ágnes tanárnő volt, akinek a munkáját
Nagyné Gorzó Erika tanárnő, valamint
Dudásné Bódor Erika intézményvezetőhelyettes segítette. A verseny első felében

Kezdődik a tavaszi versenyszezon

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium

Választható
nyelvek és
szintek

Jelentkezési határidő

Elsővizsganap

Halasztási
és vis�szafizetési
(40%) határidő
(-8 nap)

papíralapú, vizsgatermi
számítógépes; 2021.04.07.
online;
2021.05.09.

papíralapú, vizsgatermi
számítógépes; 2021.05.03.
online;
2021.05.25.

papíralapú, vizsgatermi
számítógépes; 2021.04.25.
online;
2021.05.16.

örülünk vagy szomorkodunk, de reméljük
ez az oktatási forma most már csak rövid
ideig marad fenn. Tanáraink ettől függetlenül igyekeznek az osztályokban fenntartani
a közösségi összetartozás érzését. Minden
tanulócsoportnak van saját zárt közössége a facebookon, illetve messengeren, itt
próbálunk közösen megoldást találni a
„megoldhatatlan” matematika, fizika netán
kémia, vagy szakmai feladatokra, mindegy mire, csak az a lényeg, hogy együtt
lehessünk…legalább gondolatban. Amint,
-remélhetőleg- hamarosan megszületik a
nyitásról szóló döntés, gőzerővel pótoljuk
a hiányosságokat, készülünk az érettségi és
szakmai vizsgákra.

Írásbeli

A szóbeli
vizsgák
intervalluma

papíralapú;
angol, német - B1, B2, C1;
vizsgatermi számítógépes,
online; angol, német –
B1, B2, C1 komplex

Mint minden tanulási formának, a digitális
oktatásnak is megvannak a maga előnyei és
hátrányai. Sok diák szerint azért jó a digitális oktatás, mert mindenki saját magának
oszthatja be az idejét, nem zavarják a tanulás menetét a többiek és akár az „udvarról” is be lehet kapcsolódni az órára. Azok
a tanulók, akik más településekről járnak
be, úgy gondolják, sok időt spórolnak meg
azzal, hogy nem kell naponta utazniuk az
iskolába, és több időt tudnak fordítani a
saját életükre, családtagjaikra. Vannak,
akik szomorúak, mert nem találkozhatnak
napról-napra barátnőjükkel, barátjukkal,
osztálytársaikkal. A legnagyobb problémát
a teljes zárás március 11. bevezetése okozza, mert addig a gyakorlatokra kis csoportokban, tömbösítve bejárhattak a gyerekek,
de azóta ez nem lehetséges. Mindegy, hogy

számmal akadtak olyan céltudatos fiatalok,
akik a nehézségek ellenére is készülni
tudtak, és sikeres nyelvvizsgát szereztek.
Többen közülük érettségi előtt állnak, a
négy-öt éves középiskolai képzést lezáró
vizsgákra való készülés mellett teljesítették
ezt a kihívást is. Gratulálunk minden
friss nyelvvizsgásnak városunkban, és
örömmel fogadjuk a jelentkezéseket a
májusi időpontra is! Tudnivalók a májusi
vizsgáról:

papíralapú, vizsgatermi
számítógépes; 05.03.-05.11.
online;
05.25-05.31.

A digitális oktatás előnyei és hátrányai

Bár a gimnázium épületében november óta
tanítás nem folyik, a falak mögött nem állt
meg a munka: decemberben, januárban és
márciusban is szerveztünk Origo típusú
közép- és felsőfokú szóbeli és írásbeli
nyelvvizsgákat. A jelentkezők örömmel
fogadták, hogy az egyre fenyegetőbb
járványhelyzetben nem kell más városba
utazniuk, hanem helyben, kis létszámú
csoportokban mérettethetik meg magukat.
Örömmel töltött el bennünket, hogy az
online térbe helyezett oktatás ellenére szép

május

2021. február 12-én a Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskola 8.a osztályos
tanulója, Budai Zsófia a Curie Matematika
Emlékverseny miskolci területi döntőjén
I. helyezést ért el. Ezzel a kimagasló
eredménnyel továbbjutott az országos
döntőbe, melynek megrendezésére a tavaszi
szezon későbbi időpontjában kerül majd
sor. A Varga Tamás Matematikaversenyt
2021. márciusában rendezték, ahol a
Szabolcs-Szatmár Bereg megyei második
fordulóban Zsófinak az előkelő első
helyezést sikerült elérni. Gratulálunk,
és eredményes felkészülést kívánunk a
további megmérettetésekhez Zsófinak,
támogató családjának és felkészítőjének
Rókáné Molnár Gabriella tanárnőnek.

Hírek a Váci-ból

papíralapú, vizsgatermi
számítógépes; 2021.05.08.
online;
2021.05.29.

Budai Zsófia matematika sikerei

az ötödikes és hatodikos korosztály adta
elő a kiválasztott költeményeket. A magas
színvonalú előadások nem könnyítették
meg a zsűri helyzetét, amikor az első
három helyezésről kellett dönteniük.
Az 5-6. évfolyam: 1. Tóth Marcell 6.
d osztály, 2. Maczkó Máté 5. a osztály,
3. Zajácz Lorina 5. c osztály, Kotroczó
Roland 6. d osztály
A megmérettetés második felvonása
során a 7-8. osztályos tanulók mutatták
be előadói képességüket. Itt hallhattunk
néhány verset a modern magyar irodalom
gyöngyszemeiből, és akadt persze pár
klasszikus mű is. Tanulóinkra most is
nagyon büszkék lehettünk, hiszen minden
versmondást élmény volt hallgatni. Ebben
a korosztályban a következő eredmények
születtek:
1. Jakab Orsolya, Szabó Emília 8. a osztály,
2. Nyánku Lili 8. a osztály, 3. Balogh Lili
7. a osztály
Különdíj: Gombás Míra 8. a osztály
A vírushelyzetre való tekintettel idén
sajnos az érdeklődő szülők, hozzátartozók
nem tekinthették meg „élőben” az
előadásokat. Nagy örömünkre szolgált
azonban, hogy a rendkívüli helyzetben is
egy jó hangulatú, izgalmas, és színvonalas
verseny szervezői, és részesei lehettünk.
Gratulálunk minden szavalónak, szülőnek
és pedagógusnak, hogy ebben a nehéz
helyzetben is támogatták a gyerekek
felkészülését.

https://romacentrum.hu/wp-content/uploads/2015/11/nyelvvizsgakis.jpg

Horgász hírek

2021 április

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Jegytípusok és áraik 2021 évben

Kedves Horgásztársak!

Napijegy: 3 500 HUF (2 bot, botonként 2 horog)
- Elvihető hal mennyisége 1 db ponty (3 kg-nál nem nehezebb) vagy 1 db afrikai
harcsa, valamint 1 kg egyéb hal.
- A haltartóba helyezés után a horgászat folytatható, de minden kifogott további halat – kíméletes horogszabadítás után – kötelező visszaengedni! - A halak cserélgetése
szigorúan tilos!
Napi sportjegy: 2 800 HUF (2 bot, botonként 2 horog) - Halelvitelre nem
jogosít.
Ifjúsági sportjegy (napi): 1 500 HUF (1 bot, botonként 1 horog)
- Halelvitelre nem jogosít. 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyeletével horgászhat!
Gyermek horgász (14 év alatti) 1 spiccbottal, úszós készséggel díjmentesen horgászhat felnőtt felügyelete mellett, a halőr által kijelölt helyen. Halelvitelre nem jogosít.
Éves sporthorgász bérlet: 35 000 HUF (2 bot, botonként 2 horog) - Hal elvitelére
nem jogosít.
Éves ifjúsági sporthorgász bérlet csak egyesületi tagoknak: 15 000 HUF (1 bot,
botonként 1 horog) - Hal elvitelére nem jogosít.
Éves területi bérlet csak egyesületi tagoknak: 40 000 HUF (2 bot, botonként 2 horog)
- Elvihető hal mennyisége: 20 kg ponty (3 kg-nál nem nehezebb) és afrikai harcsa,
valamint 10 kg egyéb hal
- A lefogott halmennyiség után sporthorgászat végzésére jogosít. Amennyiben több
halat is el kíván vinni, új területi jegy, napi jegy váltására van szükség.
Éves területi bérlet egyéb horgászoknak: 50 000 HUF (2 bot, botonként 2 horog)
- Elvihető hal mennyisége: 20 kg ponty (3 kg-nál nem nehezebb) és afrikai harcsa,
valamint 5 kg egyéb hal
- A lefogott halmennyiség után sporthorgászat végzésére jogosít. Amennyiben több halat
is el kíván vinni, új területi jegy, napi jegy váltására van szükség.
Féléves területi bérlet csak egyesületi tagoknak: 25 000 HUF (2 bot, botonként 2
horog)
- Elvihető hal mennyisége: 10 kg ponty (3 kg-nál nem nehezebb) és afrikai harcsa,
valamint 5 kg egyéb hal
- A lefogott halmennyiség után új területi jegy, napi jegy váltására van szükség.
- Első félév nyitástól június 30.-ig, második félév július 1.-től zárásig.

A hosszú ősz és rövid tél alatt a legtöbb
horgász már csak a tavaszi pecázásra
tudott gondolni. Végre megérkezett a jó
idő és április 2.-án a Kacsás is kinyithatott.
A nyitás előtti hetekben sok dolga volt
a vezetőségnek és a segítőknek, hogy
megszépítsék, rendbe hozzák a területet,
építményeket. Újabb esőbeállóval is
gyarapodtunk Vámosi József és Vámosi
Viktor jóvoltából, akik saját költségen
állítottak össze egyet, melyet a tagtársak
segítségével fel is állítottak. Mászlai
György pedig átfestette az egész őrház fa
burkolatát. Felújító festést fog kapni idén
a filagória és az esőbeállók belseje is. Ez
úton mondunk köszönetet a következő
segítőknek névsorban: Holoda István,
Kovács László, Kósa Péter, László Zoltán,
Mászlai György, Máté István, Vámosi
József, Vámosi Viktor, Veres Tibor.
Kérünk minden Kacsásra járó horgászt,
hogy tanulmányozza át az új házirendet,
mert fontos változások kerültek most
bele! Legfontosabb változás, hogy idén
a 3 kg-nál nehezebb pontyot vissza kell
engedni! Hogy nyomatékosítsuk ezt a
szabályt, nagyobb hal elvitele esetén
büntetést kell fizetnie a horgásznak! Ezt
megelőzendően kötelező felszereléssé
tettük a halmérleget is! Jó hír, hogy idén

már bérelhető lesz halmérleg és halmatrac
az őrházban, így ha véletlenül otthon marad

valami, akkor is le lehet ülni, horgászni.
Amurt, ragadozó halat, koi pontyot elvinni
továbbra is tilos. Nyitásra 19 mázsa halat
telepítettünk, ebből 2 mázsa amúr (3-4 kgos) és nagyjából 5 mázsa (3-5 kg-os) ponty.
Emiatt döntöttünk az elvihető halméret
3 kilogrammban történő korlátozását,
hogy a nagyhal állományunkat védjük.
A friss telepítésekkel együtt nagyjából
40 mázsa hal várja a horgászokat! A
napijegyek ára idén emelésre kerültek.
A halas napijegy 3500 forint, viszont
az elvihető fehérhal mennyiség 1 kg-ra
emelkedett. A sporthorgász napijegy ára
2800 forint, az ifjúsági sport napijegy pedig
1500 forint lett. Az éves, féléves területi
jegyek ára változatlan. Kacsás áprilisi
nyitva-tartása:
CSÜTÖRTÖKTŐL
VASÁRNAPIG:
07:00-től
17.00-ig
További friss információkért kérjük,
hogy figyeljék az online híradásokat az
Egyesület megújult honlapján (tv-horgasz.
info) és Facebook oldalán: www.facebook.
com/KacsasHorgaszto/, valamint a Városi
Televízió műsorán, képújságján.
az Elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök

Nagy Csaba: Áprilisi pontyok
A Nap napról-napra egyre magasabbra
emelkedik az égbolton, sugarai a
hideg víztömeget elkezdik lassanként
melengetni. Ezzel párhuzamosan a vízi
növényzet is elkezdi az újraéledés a
jeleit adni. A hőmérséklet fokozatos
emelkedését a mélység lakói is megérzik.
A parton reggelente hangos madárcsevej
kápráztatja el füleinket. Azelőtt is
hallhattunk hasonlót, csak tán halkabban,
szerényebben, ritkábban - nem is
figyeltünk fel rá. Ez most már az igazi,
nyakunkon a kikelet. Vizeink hőmérséklete
rohamos emelkedésnek indult áprilisban.
Halaink egy része - ösztöneitől vezérelve
- megkezdi násztáncát. A sekély szélvizek
benépesültek keszeg- és kárásznéppel.
Vizeink e részein kelnek elsőként életre
a táplálékul szolgáló csigák, rovarok, apró
rákfélék, és ami szintén nagyon fontos
táplálékforrás ebben az időszakban, a
csuka apró, kikelt csemetéi is. a ponty ebben az időszakban heves táplálkozásba
kezd.
Egyrészt pótolja a téli, táplálékszegény
hónapok energiaveszteségét, másrészt
megkezdi felkészülését a szaporodásra.
Ez szintén magas energiaszintet igényel.
Magától értetődően a kisebb vizek
gyorsabban melegednek. Ott előbb
indul meg a fontos, energiában, alapvető

tápanyagokban és vitaminokban gazdag
étkek szaporodása, fejlődése. Halaink
előszeretettel lakmároznak, sütkéreznek
ezeken a helyeken. A horgászok hada
ilyenkor elsősorban e részeket keresi
szenvedélye gyakorlására. A ponty
„hidegvérű”
állat,
testhőmérséklete
szoros kapcsolatban áll a körülötte lévő
víz hőfokával. Táplálékfelvétele egyenes
arányban nő a vízhőfok emelkedésével.
Nem szereti, nagyon megviseli a hirtelen,
átmenet nélküli hőmérséklet-változás,
amely akár a vesztét is okozhatja.
(Bányatavakon, ahol a mélység nem
ritkán eléri a 20-30 métert, a víz hőfoka
10-15 fokkal is eltérő lehet a különböző
mélységekben.) Tudjuk, hogy a ponty 6
fok alatt képes 4-5 hónapig, 11-14 fok
között 1-2 hétig, valamint ennél magasabb
hőmérsékleten 1-2 napig koplalásra is. Ha
12 fok körül kényszerül koplalásra, akkor
1-2 hét, 16 foknál 1-2 nap, 20-25 fok felett
pedig 3-4 órai emésztés után vágyik újra
élelemre. Mindezt alátámasztják személyes
megfigyeléseim is: a júliusi-augusztusi
meleg hónapokban a napkeltétől reggel
8-ig tartó kapásokat kb. 11-12 óráig
szünet követi. Ez megismétlődhet délután
3-4-ig, majd 7-8-ig is. Az intervallumok
között zajlik az emésztés, amikor nagyon
ritkán - vagy egyáltalán nem
- táplálkozik a bajuszos. De
nem törvényszerű ez, vizenként
eltérő lehet, mint ahogy az
is, hogy ebben az évszakban
főként a nappali órákban
vesznek magukhoz táplálékot.
Ekkor könnyebben ejthetjük
őket átmeneti fogságba, míg
ilyenkor az éjszakai órákban
szinte
nem
számíthatunk
kapásra. Ez sem szabályszerű,
vize válogatja.

3 KG FELETTI PONTYOT, VALAMINT AMÚRT, RAGADOZÓ HALAKAT,
KOI PONTYOT SZÁKBA HELYEZNI,
ELVINNI TILOS! KÍMÉLETES HOROGSZABADÍTÁS UTÁN AZONNAL
VISSZA KELL ENGEDNI.

ALKALOIDA „LOMBIK” HORGÁSZ EGYESÜLET
KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL
EGYESÜLETÜNK MŰKÖDÉSÉT!
ADÓSZÁM: 19861425-1-15
Köszönjük a 2020-ban nyújtott támogatásokat!
Az így befolyt 74.238,- Ft-ot a Kacsás fejlesztésére, telepítésekre fogjuk fordítani,
hogy még kellemesebben teljenek a horgászatok!
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Kultúra - szórakozás

TAVASZI PROGRAMDÖMPING A
VASVÁRI PÁL MÚZEUMBAN

Nemzeti ünnepünk tiszteletére sokszínű
programmal készültek a Vasvári Pál
Múzeum munkatársai. Rajzpályázatot
hirdettek, melyből online kiállítás
készült,
ünnepi
totó,
„forradalmi
kvíz” és puzzle várta az érdeklődőket,
2021. március 10-16 között naponta
kézművesfoglalkozásokkal kedveskedtek
a családoknak. Megismerhették a „Kossuth
kifli” és a lángos receptjét is. Az ünnepi
megemlékezés sem maradt el, elhelyezték
a megemlékezés koszorúit a Vasvári Pál
mellszobránál a Múzeumkertben és a
Vasvári Pál domborműnél. A Kálvin úti
épületbe költözött vissza a Vasvári Pál
Emlékszoba, mely reményeink szerint
hamarosan személyesen is látogatható,
nemcsak virtuális formában az online
térben.
Steiner
Józsefné
képeslap
gyűjteményéből nyílt online kiállítás a
megújult időszaki kiállítóteremben.
A Cigányság Világnapja is a
tavaszköszöntő ünnepkörhöz tartozik, s
ebből az alkalomból Kovács Béla fafaragó,

faműves, népi iparművész tartott bemutató
foglalkozást, Vámos Nóra pedig cigány
népmesét mutatott be online formában.
Húsvét előtt és Húsvétkor is gazdag
programkínálat várta az Vasvári Pál
Múzeum Látogatóit az online térben és
a Szentmihály téren egyaránt. Minden
korosztály
megtalálta
a
számára
legmegfelelőbb
programot:
Kreatív
műhely Nórival, Gasztropercek Böbével,
húsvéti totó, puzzle, előadások. Óriási
sikert aratott a tojáskeresés, melyet a
járványügyi
szabályok
betartásával
szerveztek a múzeum munkatársai. Sor
került a Szentmihály téren a tojásfa
díszítésére is. Steiner Józsefné húsvéti
képeslap gyűjteményében online formában
gyönyörködhettünk.
reméljük, hamarosan személyesen is
találkozhatunk, addig is figyeljék a Vasvári
Pál Múzeum honlapját és facebook
-oldalát, s márciusból már az „instán” is
jelen vagyunk!
Kulcsár Lászlóné

SZOLGÁLTATÁS A VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN AZ ONLINE TÉRBEN
Látogatókat még továbbra sem fogadhat
a Városi Könyvtár, de márciusban
is gazdag programkínálat várta a
könyvtárlátogatókat. Nagyon népszerű
volt az ABLAKKIÁLLÍTÁS, melyet a
35 éve város Tiszavasvári rajzpályázatra
érkezett munkákból rendeztünk.
Március 18-25. között zajlottak az
Internet Fiesta programjai országszerte.
A programsorozathoz könyvtárunk is
csatlakozott, melynek keretében online
papírszínházi meseelőadás, könyvtári
keresztrejtvény, puzzle, könyvtári kvíz
várta az érdeklődőket.
A
KÖNYVTÁRI
OLIMPI(Á)D
internetes vetélkedőn a KÖNYVTÁRI
OLIMPIKON címet nyerték 2021-ben:

Papp Szilárd,
Galyas Dóra, Anga
Boglárka, Paronai Anna, Baráthné Szabó
Ilona, Molnár Ferencné, Papp Miklósné,
Erdei Andrea, Vereczkei Jánosné.
Gratulálunk az Olimpikonoknak! A Húsvéti
„Zöld erdőben jártam....” pályázatunk
díjazottjai: Paronai Anna, Szakos Péter,
Kissné Nyírcsák Erika, Szakácsi Márkó és
Nagy Kristóf. Gratulálunk!
Április 8-tól újra lehetőség van előre
leadott igények alapján a kölcsönzésre.
Az előre összekészített könyvcsomagok
átvehetők a hátsó terasz részen! Bízunk
benne, hogy hamarosan újra személyesen
is találkozhatunk!
Kulcsár Lászlóné

„Szóljon a dal minden nőnek…”
Március elején a nők, az édesanyák, a
feleségek felé fordítják a figyelmüket az
apák, férjek, nagypapák.
Az idén családiasan, szűk körben
ünnepeltünk. Így alakult. Mi nők,
értékeltük így is, hiszen a férfiak, a mi
hétköznapi hőseink nélkül nem lehetünk
azok, amivé váltunk általatok. Tőletek,
értetek, a pillantásotok, a mosolyotok
elnyeréséért lettünk azok, akik vagyunk.
Tőletek kaphatunk boldogságot, mert mi
pedig ilyenek vagyunk.
Ám mi, a Találkozások Háza kollektívája
ünnepelni szeretett volna. Ahogy eddig,
amit mindig is várunk ilyenkor, hogy
rólunk, nekünk szóljon. Hogy nagyot
szóljon….
Nem tehettünk másként ebben az évben,
online módon próbáltunk kedveskedni, egy
kis prózával és nevetéssel valamint dalok
szárnyán.
A virtuális térben szervezett műsorban
felkérésünket rögtön elfogadták, akikről
gondoltuk, szívesen veszik köszöntő

szavaikat.
Így a Tiszavasvári Városi Televízióban
és a Találkozások Háza közösségi
oldalán láthatták több alkalommal a
létrejött produkciót. A hölgyekhez intézte
gondolatait Szőke Zoltán polgármester
úr, majd ifj. Kovács Géza tiszadadai
író – költő nőkről szóló saját műveit
adta közre, szórakoztatva és komolyabb
gondolatokkal fűszerezve. Nem ismeretlen
már városszerte az ŐkMostItt zenekar,a
Bánhidi Krisztián és Veres Tibor duó
zenés műsorában
igazán
igényes és
szívet melengető dallamokat hallhattunk.
Énekes - színész és helyi gyökerekkel
rendelkezik Fekete Sándor Zoltán, aki
egy dallal mondta el az érzéseit majd
ezt követően az ünnepköszöntő műsort
Mészáros Árpád Zsolt szavai zárták.
A jövő évi nőnapi program, bízunk
benne, olyan lesz, mint amilyennek
szeretnénk, mindannyian!
Szőllősi Ágnes

Március 15 – re emlékeztünk!
Az 1848 – os forradalom - és
szabadságharc
tiszteletére szervezett
ünnepi műsor az idei évben is online térbe
költözött.
A Tiszavasvári Városi Televízióban
március 14 – én és 15 – én volt látható a
Találkozások Háza ünnepi programja.
A műsor első részében a Vasvári Pál
szobornál Varga Bálint, a Váci Mihály
Gimnázium tanulója mondta el Petőfi
Sándor egyik költeményét, majd válogatást
láthattak korábbi ünnepi műsorunkból.
Így láthatták hallhatták Czakó Ádám

színművészt, Balog Tímea énekest, Szabó
Gyula Győző előadását és gitárjátékát
valamint a Carpathian Dance táncosait.
Koszorút helyezett el
Vasvári Pál
szobránál dr. Vinnai Győző országgyűlési
képviselő, Szőke Zoltán polgármester úr és
Ráduly Zsolt alpolgármester úr.
A nap folyamán bárki elhelyezhette
virágait az emlékezés és a tisztelet
jeleként a Március 15 – e téren, a Vasvári
Pál szobránál.
Szőllősi Ágnes

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Közművesített építési telek Tiszavasvári,
Damjanich utcában eladó! Érd.: 16.00
után: 70/665-8194
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó.
Érd.:06304026732
Tiszavasvári, Kelp I. u. 1/B (Gyári
ltp.) 54 m2-es 1+1/2 szobás, 54 m2-es,
műanyag nyílászárós lakás eladó! Érd.:
+36/(30)460-4860

Albérlet
Társbérlőt keresek! Egy szoba, konyha,
fürdőszoba használattal kiadó!
06
30/963-5787
Keresek
emberséges
tulajdonost,
aki kertes tulajdonát, vagy lakható
melléképületét
kiadja!
Nyugdíjas
vagyok! 06 30/963-5787

Álláslehetőség
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
Egyéni
vállalkozóként
épület-és
szerkezetlakatos munkákat vállalok.
Kiskapuk,
nagykapuk,
előtetők,
fémszerkezetű épületek, trapézlemez
kerítések, fémszerkezetek helyszíni
szerelése, hegesztése, javítása. Telefon:
0670/322-3546
Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők,
egyéb
fémszerkezetek
gyártása,
felújítása kedvező áron! További
lakatos és hegesztési munkák. Helyszíni
szereléssel/beépítéssel. Tel.: 06-30/61160-74
Földmérés,
megosztás,
épület
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel:
30/ 368-9797

Ez is - Az is
Egyedülálló reális nyugdíjjal rendelkező
nő! Magányos férfi beszélgető vagy társi
kapcsolatot keres! 06 30/963-5787
Pásztor kiskutyák (2 hónapos) ingyen
elvihetők! Nyíl út 2. 42/439-460 Kiss
László
10 kg mogyoró eladó! Érd.: 06 30/4949939
220/380 villanymotor
30/4949-939

eladó!

Érd:

50 kg almacefre, 30 fogas mezőgazdasági
borona eladó! Érd.: 06 30/4949-939

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!
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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
Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti
állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Április 09-15
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Április 16-22
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Április 23-29
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Április 30-Május 06
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Május 07-13
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Május 14-20
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

TÁJÉKOZTATÁS
1-es számú gyermek háziorvosi körzetbe
(korábban Dr. Nyáguly István körzete)
tartozó betegek részére
2021.03.01.-től Dr. Mérnyi Ágnes rendel
a központi rendelőben (Tiszavasvári,
Kossuth utca 4.)
Rendelési idő:
Hétfő, Péntek: 08.30-10.30-ig
Kedd, Szerda, Csütörtök: 12.00-14.00-ig
Tanácsadás:
Kedd, Szerda, Csütörtök előre egyeztetett
időpontban
Rendelési időben hívható telefonszám
06-30/558-2833
8.00-16.00-ig hívható telefonszám
06-50/126-7550
Ezt a számot elég egyszer hívni, mindenkit
visszahívunk a nap folyamán. A 0650/1267550-es számra lehet írni Viber üzenetet
vagy SMS-t. Az üzenetben szerepeljen a
gyermek teljes neve és születési ideje.
Ide megírhatják, panaszaikat, recept
és igazoláskérésüket. A rendelésen
megjelenni csak előre egyeztetett
időpontban lehet, (kivéve természetesen a
sürgős életveszélyes állapotokat) A COVID
járványra tekintettel nem szükséges
minden panasszal személyesen megjelenni.
Telefonon keresztül a szülővel együtt
döntünk a vizsgálat szükségességéről,
teendőkről. (Telemedicinalis ellátás)
Dr. Kodak István Gyermekgyógyász
rendelési ideje:
Hétfő – Szerda - Péntek: 09:00 - 11:00
Kedd –Csütörtök: 15:00 – 17:00

Megemlékezés
Orosz Józsefné Vida Mária halálának 5.
évfordulója alkalmából
„Csillag lett Ő, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint lenyugvó Nap,
de a szívünkben él, s örökre ott marad.”
Fájó szívvel emlékezik: Gazdag László

Szakrendeléseink látogatásáról
Tájékoztatjuk Betegeinket, hogy a járványügyi korlátozások idejére visszavonásig,
szakrendeléseink látogatását sajnálatosan korlátoznunk kell! Ez azt jelenti, hogy ezen
időszak alatt törlésre kerülnek az előjegyzett kontroll vizsgálatra és szakorvosi javaslatok
meghosszabbítására kiadott időpontok.
Vizsgálatra érkező betegeket csak háziorvosi
beutalóval tudunk fogadni! A változásról
tájékoztatjuk Önöket! Köszönjük szíves
megértésüket! Továbbra is elérhetőek
vagyunk a 06 42/520-080-as telefonszámon.
Balogh-Lácz Klaudia
Rojkó-Med Kft.

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Makula Nikolasz Tibor
/2021.02.26./
Kovács Emma
/2021.02.25./
Lakatos Ábrahám Izmael
Balogh Győző
Ábri Áron Laurent
Kecskés Enéh
Ábri Lara
Rézműves Rajmund
Balogh László
Lakatos Richárd Armandó
Győrfi Hanna
Lakatos Aisa Ájlin
Makula Zselyke
Gazdag Zselyke
Poczkodi Patrik

Akik házasságot kötöttek
Kerékgyártó Bettina - Csomós Levente
Máté Julianna - Bancsók Sándor
Balázs Nóra – Kalocsai Ferenc Ádám
Vadász Ivett – Bacsi Zsolt
Rostás Anita – Linter István
Kiss Erzsébet – Jónai József Attila
Minczér Erika – Fazekas Attila
Balázs Tímea – Ujvári Norbert

Akiktől búcsút vettünk:
Fekete Lajos (2021.02.27.) / Arany János u.
Rézműves Ádám / Széles u.
Frigyes Ferencné sz.Hankó Judit/Illés Béla u
Tóth Istvánné sz. Papp Mária / Dózsa
György u.
Szép Imréné sz. Kövér Erzsébet / Kossuth u.
Gulyás Lajosné sz. Szabó Piroska / volt
Hankó László u.
Demeter Attila / volt Árpád u.
Sós Gábor / Babits Mihály u.
Hubják Tibor Sándorné sz. Lévai Juliánna /
Tompa Mihály u.
Susánszki Józsefné sz. Gyurján Julianna /
Benczúr u.
Fazekas Miklósné sz. Balogh Julianna /
Jókai u.
Kiss Györgyné sz. Hunyadvári Mária / Kiss
u.
Nagy Lajosné sz. Szilágyi Zsófia / Bethlen u.
Varga József / Garami Ernő u.
Magyar Miklósné sz. Balogh Zsuzsanna /
Kabay János u.
Nagy Ferenc / Árpád u.
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Sport
Focihírek

Felnőtt labdarúgócsapatunk az elmúlt
időszakban sajnos nem igazán remekelt.
Az elmúlt négy mérkőzésből hármat
elveszítettünk. A Kállósemjéntől, a
Nyíregyházi Spartacus ll.- től és az
Apagytól egyaránt vereséget szenvedtünk.
Az egyetlen győzelmet a Nyírbéltek
csapata ellen tudtuk megszerezni.
Viszont ifi csapatunk minden mérkőzést
megnyert, ami nagyon biztató a jövőre nézve!

Az elmúlt mérkőzések eredményei:
Tiszavasvári – Kállósemjén 0:4
Tiszavasvári – Nyírbéltek KSE 2:0
Nyíregyházi Spartacus II – Tiszavasvári
12:3
Tiszavasvári – Apagy SE 0:1
Nyíribrony – Tiszavasvári 2:1
A képen a Tiszavasvári és az Apagy csapata
látható!

Férfi kézilabda NB II. eredmények
Bőcs KSC-Tiszavasvári SE - 28-32
Kisvárdai KC-Tiszavasvári SE - 33-33
Tiszavasvári SE-NYBSC-TVP - 35-37
Kispályás Műfüves NKFT- Tiszavasvári SE - 29-30
Tiszavasvári SE-HSE-Hungarospa Nádudvar - 40-32
Tiszavasvári SE-Füzesabonyi Sport Club - 28-24
Berettyó MSE-Tiszavasvári SE - 26-27

Öregfiúk tabella

Kézilabda
Javában
zajlanak
a
kézilabda
bajnoki küzdelmek női és férfi vonalon
egyaránt. Férfi csapatunk az elmúlt

időszakban az ősszel elmaradt
mérkőzések mellett a soron
következő bajnokikat is lejátszotta.
Az eredmények tudatában azt
lehet mondani, hogy jól sikerült
a felkészülés. Az eddig lejátszott
hét mérkőzésen öt győzelem, egy
döntetlen és egy vereség a csapat
mérlege. Az egyetlen vereséget a bajnoki

címért küzdő Nyírbátor ellen szenvedte el
egy végletekig izgalmas mérkőzésen. Női
csapatunk tavasszal eddig négy mérkőzést
játszott, amelyeken egy győzelmet és 3
vereséget könyvelhetett el. Sajnos már
kettő elmaradt bajnokija van a csapatnak,
amely nem segíti a folyamatos munkát.
Egy picit nagyobb szerencsével és jobb
helyzetkihasználással több győzelmet
tudhatna magáénak a csapat. Jelenleg
minden mérkőzést zárt kapuk mögött
kell lejátszani, de a Városi Televízóval
közösen próbáljuk online közvetíteni a
hazai meccseket. Sajnos a Covid vírus
miatt az MKSZ az utánpótlás bajnokságok
versenyeit felfüggesztette, így csapataink
csak eddzenek jelenleg, de bízunk benne,
hogy minél hamarabb pályára léphetnek
ők is.

A bajnokság állása
1. Nyírbátor 15 13 1 1 515-408 27
2. Tiszavasvári 14 9 1 4 448-411 19
3. Füzesabony 14 8 2 4 409-378 18
4. Kisvárda 14 8 1 5 392-399 17
5. Hajdúnánás 15 7 2 6 425-421 16
6. Kazincbarcika 14 7 1 6 448-436 15
7. Nádudvar 16 6 – 10 434-446 12
8. H.böszörmény 14 4 1 9 390-437 9
9. Fehérgyarmat 11 4 – 7 302-321 8
10. Berettyóújfalu 14 4 – 10 358-382 8
11. Bőcs 14 4 – 10 354-436 5

Gyulai Ákos

Kézilabda Megyei I. női eredmények
15:00
17:00
14:30
16:00		

Tiszavasvári SE - Balkányi Ifjúsági SE
34-30
Csenger VKC - Tiszavasvári SE
27-24
Kállósemjéni SZSE - Tiszavasvári SE
31-25
Motocorp FehérgyarmatiVSE - Tiszavasvári SE
37-25

Tisztelt Adózók! Kedves Szülők!
A Tiszavasvári Diáksport Egyesület nevében
szeretnénk megköszönni eddigi segítségüket,
valamint ebben az évben is azzal a kéréssel
fordulunk Önökhöz, hogy személyi
jövedelemadójuk
1%-ával támogassák egyesületünket. A
Tiszavasvári DSE adószáma: 18807204-1-15
Támogatásukat előre is köszönjük.
Tiszavasvári DSE vezetősége

Utolsó Oldal
Kételyek közt, egyedül
Lehullt a levél, kopaszok a fák,
Elment a kedvesem, vissza nem jön már.
Deres a reggel, közeleg a tél,
A szívem is üres, semmit sem remél.

Lesz-e még tavasz, lesz-e újra nyár,
Terem-e gyümölcsöt a vén almafám?
Nyílnak-e még rózsák a házunk előtt,
Illatos ibolyák a zöld fű között?
Lesz-e még vetés, lesz-e aratás,
Szépen kelt kenyér, jóízű kalács?
Lesz-e még ünnep, lesz-e esküvő,
Unokáinknak egy biztosabb jövő?
Legyőzzük-e végre a betegségeket,
Eltűnik a vírus, ahogy érkezett?
Ledőlnek majd a korlátok előttünk,
És mi mindannyian szabadabban élhetünk?

IMPRESSZUM VASVÁRI HÍRMONDÓ VÁROSI KÖZÉLETI HAVILAP

Most látható a természetben
A csuszkák mindig tapasztanak

Tavasszal az odúlakó madarak igyekeznek maguknak
megfelelő költő odút találni. Ezt teszik ezek a palakék
hátú és rozsdavörös hasú csuszkák is. Keresnek maguknak
egy odút, és ha a nyílása nem megfelelő, mert nagy, akkor
akkorára tapasztják, amekkora nekik szükséges.
Ezt a munkát még akkor is elvégzik, ha a nyílás pont
megfelelő, mert általunk gyártott mesterséges odúról
van szó. Nekik mindenképpen tapasztani kell! Ilyenkor
körbe ragasztják sárral a nyílást kívül, belül. Ezt követően
megépítik a fészküket a fenyők törzséről leszedett kéreg
pikkelyekkel és mehet a tojásrakás, költés és fiókanevelés.
Szorgalmasan járják az erdők fáinak kérgét, legtöbbször
fejjel lefelé haladva - innen a neve - ahonnan minden
repedésben elbújó jószágot kiszednek. Szívesen járnak rá
az etetőkre, ahonnan nem csupán az éppen elfogyasztott
napraforgót hordják el, hanem tartalékolnak is. A fák
kéreg repedéseibe dugnak el egy-egy magot, ahova később
visszatérnek egy kis falatozásra. Állandó madarunk, télen
is itt maradnak és a cinegékkel vegyes csapatokban járják
a téli erdőket. Leghamarabb a tiszalöki arborétumban
találkozhatunk velük. Védett, eszmei értéke 2000 Ft.

Meleg a szobám, mégis fázom én,
Didereg a lelkem az élet peremén.
Biztonságom már sajnos elhagyott,
Most kételyektől vagyok zaklatott.

2021. március 25-én ünnepelte 90. születésnapját Nagy
Jánosné, Ilonka néni, akit ez alkalomból köszöntette
gyermeke, unokái, hozzátartozói! A járvány miatt az
eseményen sajnos nem lehettünk jelen, de megbeszéltük
Ilonka nénivel, hogy a 95. születésnapját majd együtt
ünnepeljük! Ezúton kívánunk mi is jó egészséget, és
hosszú életet!
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Bónis László

dr Legány András
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