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Kitüntetettje 2021-ben:

Budai Zsófia

Baráti beszélgetésre lett meginvitálva 2021. június
11-én Dr. Legány András, városunk díszpolgára,
nyugalmazott főiskolai tanár, amiből aztán egy meglepetés
születésnapi köszöntés lett. A „mindenki” Bandi bácsiját
85. születésnapja alkalmából köszöntötte Szőke Zoltán
polgármester, Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, és Ráduly
Zsolt alpolgármester. Kedves Bandi Bácsi! Városunk
valamennyi lakója nevében kívánunk további jó
egészséget, és hosszú életet!

Budai Zsófia a Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola 8. a osztályos tanulója. Tanulmányi eredménye,
magatartása példaértékű, hiszen minden tanévet kitűnő
eredménnyel zárt. Intelligens és sokszínű egyéniség, aki
számos körzeti, megyei és országos tanulmányi versenyen
képviselte iskolánkat és városunkat. Eredményei közül
néhány: A 2020/21-es tanévben az Országos Curie
Matematika Verseny Miskolci területi döntőjén első
helyezést ért el, majd az országos döntőn negyedik lett.
A Kossuth Magyar nyelv- és irodalom országos levelezős
versenyén tantárgyi arany minősítést szerzett.
A Varga Tamás Matematika verseny megyei döntőjén
első helyezést ért el. Kitartó szorgalmának és kiemelkedő
tudásának köszönhetően az elmúlt években is számos
tanulmányi versenyen ért el előkelő helyezéseket, reál
és humán műveltségi területen egyaránt, így öregbítve
intézményünk és a városunk hírnevét. A Dienes Pál
Matematika Versenyen megyei második, alapműveleti
matematika versenyen megyei második, a TITOK Arany
János magyar versenyen országos hetedik helyezést ért
el. Kimagasló szorgalma mellett igazi közösségi ember,
aki társaival, tanáraival kiemelkedően jó kapcsolatban
van. Osztályában igazi közösséget kovácsoló ötleteivel
a munkánkat támogató és segítő gyermek, mindig lehet
kreatív ötleteire számítani. Kedvence a matematika
tantárgy, ezt tükrözi a továbbtanulása is, hiszen felvételt
nyert a Tóth Árpád Gimnázium matematika-fizika
tagozatára.

Képviselői területbejárás
Ez alkalommal Volosinovszki Béla, a 3. sz. választókerület
önkormányzati képviselőjével volt területbejáráson
Szőke Zoltán polgármester út. A problémás helyszíneken
megbeszélték a legfontosabb tennivalókat, amit egyrészt
a problematerkep@tiszavasvari.hu oldalon, másrészt
személyesen közöltek a lakók a területileg illetékes
képviselőjükkel.
Az első, és talán legfontosabb az Egyházerdő-vasúti
megállóhelyre vezető járda, valamint bekötőút rendbetétele,
mert amint azt az arra közlekedők is láthatják, lassan már
használhatatlan. Polgármester úr elmondta, hogy sajnos
ez a járdaszakasz a Közút fennhatósága alá tartozik, így
mivel nem önkormányzati terület, ezért nem lehet rá
pályázni. Saját erőből, saját forrásból kell megoldani a
helyrehozatalát, vagy pedig az egyedi támogatásból kell
átcsoportosítani pénzeszközöket, amint lehetőség lesz rá.
De ez is csak a Magyar Közút hozzájárulásával
valósítható meg. Egyeztetve képviselő úrral tervezzük a
Bem utca, Szilágyi utca, Mihálytelep utca és az Egység
utca felújítását, illetve új aszfaltfelület kialakítását.
Mindenkitől türelmet és megértést kérek.
Nagyon sokan várják ezeket a felújításokat. Ahogy
ígértük, 20211 az építkezések éve lesz. Az év második
felében nagyobb ütemben kezdődnek meg a munkálatok.
Addig is észrevételeiket jelezhetik vagy képviselő úrnak,
vagy a problematerkep@tiszavasvari.hu címen nekünk!

Járvány
Különös ellenség támadt a világra,
Az egész világot karanténba zárta.
Terjed a fertőzés, határ nincs útjába,
Egyre több beteg kerül a kórházba.
Kórházak ágyain milliók szenvednek,
Temetőkben pedig sírok emelkednek.
Elment sok-sok öreg, olykor fiatalok,
Gyászolnak barátok, gyászolnak rokonok.
Tudósok ezrei kutatják a gyógyszert,
Mely a súlyos kórtól megvéd minden embert.
E cudar időkben biztonságot teremt,
Elmúlik tőle a rettegés, félelem.
Néhány szer van már, bár egy sem tökéletes,
A vírus megtorpant, új formákat keres.
Nem lehet pihenni, a harc folyik tovább,
E nagy küzdelemben nem várhatunk csodát.
Egyszer majd vége lesz az ádáz csatának,
Köszönjük azoknak, akik jól helytálltak.
Gondoljunk vissza az áldozatokra,
Emlékükre gyúljon egy szál gyertya.
Bónis László

Strandbelépő a kitűnő
tanulóknak
Szinte zsúfolásig megtelt a Polgármesteri Hivatal
házasságkötő terme 2021. július 5-én délelőtt, amikor is
Szőke Zoltán polgármester és Ráduly Zsolt alpolgármester
urak köszöntötték városunk általános - és középiskoláinak
kitűnő tanulóit (205 fő), akik a szóbeli elismerés mellett
átvehették jutalmul az ezért járó ingyenes strandbelépőt.
A jutalmazás végeztével, az önkormányzat pogácsával
és üdítővel kedveskedett mindazoknak, akik elfogadták
a meghívást. Akik nem tudtak eljönni, azok átvehetik
hétfőtől péntekig munkaidőben a belépőt a Polgármesteri
Hivatal I. emelet 103. irodájában.

2021. június 28-án került bemutatásra Tiszavasvári Város
Drogellenes Kiadványa. További részletek a 4. oldalon

Amiről beszélni kell...
A Városi Televízióban, a Vasvári
Hírmondóban gyakorta hallani, hogy a
város ennyi, meg annyi százmilliót nyert,
viszont a városlakók ebből még nem
nagyon láttak semmit. Hogy van ez? Van
valós alapja, vagy pedig csak egyfajta
mézesmadzag?
– kérdezzük Szőke Zoltán polgármester
urat!
– Ezt a témát tavasszal már kiveséztük,
de úgy látszik, időről-időre vissza kell
térni rá, és tájékoztatni kell a lakosságot.
Amint azt korábban már elmondtam,
„2021 az építkezések éve lesz”.
Célegyenesben vagyunk, és a Minimanó
Óvoda felújításával el is kezdődött a
folyamat. Csak szemléltetésképpen: 2016ban lett beadva a pályázat és most, 2021ben kezdődhettek meg a munkálatok.
És ez szinte mindennel így van!
Tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés,
szerződéskötés, stb.,stb., stb.. – és ezeknek
mindegyikének van egy átfutási ideje,
egy határideje, ami nem kevés. Még
egy példa, ez az egyedi kormányzati
támogatás esete: Dr. Vinnai Győző, egyéni
országgyűlési képviselő úrral, Ráduly
Zsolt alpolgármester úrral, Szabó Zoltán
igazgató úrral és a hivatal dolgozóival
leültünk, és egy átfogó Tiszavasvári
felzárkóztató programot dolgoztunk ki.
Ennek a benyújtása tavaly, vagyis egy éve
történt meg. Több mint hat hónapig tartottak
az egyeztetések, amíg ezt a programot a
Magyar Kormány befogadta, és hozott
egy határozatot, ami 2020 decemberében
meg is jelent a Magyar Közlönyben. Ez azt
tartalmazta, hogy Tiszavasvári 2 milliárd
forint egyedi támogatásban részesült!
Aztán ezeknek a programoknak a
pontosítása, a megszervezésének a módja,
a támogatói okiratnak az előkészítése egy
újabb fél évet vett igénybe. Végül most
júniusban érkezett meg a támogatói okirat
Tiszavasváriba, ami ennek a folyamatnak
az első része, és jelenleg ez az okirat is csak
az infrastrukturális fejlesztés programját
hagyja jóvá. Ez gyakorlatilag annyit
jelent, hogy megvan a támogatói okirat,
Tiszavasvárinak a számláján ott van a
megvalósításhoz szükséges forint, de még
nem indulhatnak a munkák. Ugyanis 60
napunk van arra, hogy a műszaki tartalmat
kidolgozzuk, benyújtsuk, elfogadják.
Ha ez megtörtént, akkor a hozzáértők
megmondják, hogy milyen módon lehet a
kivitelezőt kiválasztani. Ezután szükséges
a terv, az építési engedély, stb. Ha letelt

a 60 nap, megtörténtek a közbeszerzések,
árajánlat bekérések, és megvannak a
nyertes kivitelezők, csak ezután indulhat
el a beruházás. Mondjuk, ha optimisták
vagyunk, egy útépítés megkezdése
szeptember vége, október eleje lehet. De
ami biztos az az, hogy a néhány álhír és
rémhírkeltő ember bánatára – még idén
mindenképpen elkezdődik a megvalósítás.
Azt azonban látom, tapasztalom, hogy
a pályázati, beruházási folyamatok
megértéséhez tényleg fontos ezeket a
dolgokat újra átbeszélni. Mert valóban
jól hangzik az, hogy mennyi forintot
nyertünk, de a megvalósításig ezeket a
szigorú szabályok szerint meghatározott
előkészítő munkákat végig kell vinni. Ezek
törvényben előírt követelmények! De még
ezzel sincs vége, ugyanis a megvalósítást
követően jönnek az ellenőrzések, az
elszámolások – és ha valami nem úgy
van előkészítve vagy elkészítve, akkor
jöhetnek a bajok. Amint láthatjuk, ezek
az önkormányzatoknál zajló fejlesztések
lényegesen hosszabb és körülményesebb
folyamatok, mint egy magánfelújítás.
Mert ha otthon, rendelkezésre áll a pénz,
akkor szinte rögtön hozzá lehet kezdeni
a munkákhoz, és nem kell végigjárni a
„bürokrácia” göröngyös útjait!
– Egy kicsit fordítsuk már le az előbbi
mondanivalót! Tehát: bejelented a
sajtótájékoztatón, vagy éppen a kamera
előtt, hogy nyert a város mondjuk
230 millió forintot bármire! Mi az a
bejelentéstől számított legoptimálisabb
idő, mikortól az első kapavágás
megtörténhet?
– Ez függ a pályázat formájától, mert más
az EU-s, és más a hazai támogatás. Ettől
függetlenül én azt gondolom, hogy egy
félévtől hamarabb a legjobb esetben sem
tudunk elkezdeni egy beruházást, de ez
akár egy év is lehet.
– Beszéljünk az egyedi önkormányzati
támogatásról, hiszen most ez is aktuális!
– Említettem, hogy decemberben
megszületett a támogatói döntés a
Magyar Kormány részéről. Megkaptuk
az infrastrukturális részre a támogatói
okiratot, és remélhetőleg ha az imént
említett 60 napon túl vagyunk, akkor 765
millió forint értékben út és járdafelújítás
fog megvalósulni, 200 millió forint
értékben a belvíz és csapadékvíz elvezetés
egy része újul majd meg. Lehet, hogy
említettem már többször, hogy abban
egyeztünk meg a képviselőkkel és a hivatal

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk

a

Tisztelt

lakosságot,

hogy a kéményseprő-ipari tevékenyégről
szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a

kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának
szakmai szabályairól szóló 21/2016.
(VI.9.) BM rendeletben meghatározott
közfeladat
elvégzése
érdekében
a
BM
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ,
mint kéményseprő-ipari szerv a 2021. évi
kéményseprő-ipari társasház sormunka
ütemterveit megyei bontásban elkészítette.
Ez alapján Tiszavasváriban a társasházak
kéményseprő-ipari munkálatai 2021.
augusztus 5. és 2021. augusztus 19.
napja között várhatóak. Az ütemterv és a
tevékenység ellátásával kapcsolatos minden
további részletes információ a www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
honlapon elérhető.
Tiszavasvári Város Önkormányzata
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szakembereivel, hogy abban az esetben
szeretnénk útfelújításokba belevágni, ha a
csapadékvíz elvezetés is rendezetté válik.
Erre azért van szükség, hogy később
ne kelljen a felújított utakat felvágni a
csatornázás miatt és ne menjen tönkre
az új vagy felújított út a csapadékvíz
elvezetetésének hiánya miatt. Aztán ami
jó hír még: a kóbor ebek kérdése mindig
porondon van. A jogszabályi kereteken
belül történnek az eb befogások, de ez nem
orvosolja a hosszú évtizedek óta fennálló
problémát. A gyepmesteri telepünk úgy áll,
hogy építési engedélyünk már van, és az
ősz folyamán elkezdődnek az építkezések
itt is. És ami szintén öröm még: az orvosi
rendelő építésre és járóbeteg szakrendelő
felújításra 250 millió forintot tartalmaz ez
a Kormányzati támogatás.
– Mentőállomás Tiszavasváriban?
Egy korábbi beszélgetésünk során
megemlítetted, hogy mentőpont lesz
Tiszavasváriban. Ez az ügy hogy áll, és
konkrétan mit takar?
- A mentőpont nem más, mint egy
kis mentőállomás, ahol az előírásoknak
megfelelően biztosítva van a mentőautó
számára egy fűtött, felszerelt garázs,
valamint a személyzetnek egy pihenőhely!
Ez máshol az országban már jól bevált,
kiválóan működik. Amint meghallottam
a lehetőséget, szokásomhoz hűen addig
mentem, addig egyeztettem, leveleztem,
amíg sikerrel nem jártam és megkaptam
a szükséges támogatást. Az Országos
Mentőszolgálatnak ez nem kerül plusz
pénzébe, nekünk pedig lesz egy „saját
mentőautónk”, így nem kell végtelennek
tűnő perceket várni, míg a riasztás után
ideér a segítség, hanem itt helyben,
szinte azonnal megkezdődhet a mentés,
a beavatkozás. Egy-két perc késedelem
akár emberi életekbe is kerülhet, ezért
volt fontos számomra, hogy még
közelebb
kerüljön
Tiszavasvárihoz
az életmentés lehetősége. Az előzetes
egyeztetések szerint az önkormányzat
biztosítja a helyet, a mentőszolgálat
pedig a járművet a személyzettel. Ha már
ilyen részletekbe menően beszélünk a
mentőpont lehetőségéről, akkor el kell,
hogy mondjam a jó hírt. 2021. június 8-án
megjött a számunkra kedvező válasz,
miszerint megvizsgálták a kérésünket,
megvizsgálták a mentők feladatellátását.
Most egy megdöbbentő adat jön:
Tiszavasvári településre az elmúlt két
esztendőben 3979 esetben vonultak ki az

OMSZ egységei. Ez egy megdöbbentő
szám, ami indokolja, hogy településünkön
mentőpont kerüljön kialakításra. Jó hír
még az is, hogy már láttam az új központi
orvosi rendelő előzetes terveit – amiben
már helyet kapott a mentőállomás is!
Mondhatom impozáns lesz! Természetesen
a végleges tervek még hónapok múlva
készülnek csak el.
– A járvány miatt eltér az idei Öhönforgató
verseny időpontja a szokásostól, és a
helyszíne is. Felmerült a kérdés: miért?
– Ezt tőlem is sokan kérdezték. Az időpont
az kézenfekvő – a járvány sajnos ebbe is
beleszólt. Viszont a helyszín változtatását
az indokolja, hogy a szokásos májusi
időpontban a strand még nem üzemel,
így a lebonyolítás minden szempontból
megoldható volt. Most viszont július
végén – főleg ha kifogunk egy verőfényes
napot, akkor a strand környékén egyrészt
mozdulni sem lehet, nemhogy parkolni,
másrészt viszont egy erősebb nyári
napon bent van több ezer ember. Ehhez
hozzájönnének még a versenyzők, az
érdeklődők, így ennyi embert viszont
képtelen befogadni a terület. Így esett a
döntés a városközpontra. Maga a főzés
a Szentmihály téren lesz, a kulturális
rész pedig a Találkozások Háza előtti
téren úgy, hogy még útlezárásra is kell
számítani a nagyszámú érdeklődés miatt.
Aki már látta, hallotta a programot tudja,
hogy sztárfellépőkkel gazdagítjuk a napot,
és emeljük a rendezvény színvonalát.
Mindent összevetve: a július 31. volt az a
dátum, ami mindenkinek megfelelt.
– Biztos fel fog merülni kérdésként,
hogy miért kell Rúzsa Magdi drága
pénzért, amikor sokkal olcsóbb fellépőt
is lehetne hozni, a megmaradt pénzből
viszont lehetne utakat, járdákat építeni.
– Sokszor felmerül kérdésként, hogy adott
pályázati pénzt miért nem másra fordítunk,
ami esetleg szükségesebb lenne? A válasz
egyszerű: ezek a támogatások célzottak.
Vagyis: csak arra lehet felhasználni, amire
megnyertük, így másra nem költhetjük
el. A Rúzsa Magdi nagykoncert esetében
örömteli hír, hogy a városnak ez egy
fillérjébe nem fog kerülni, mert ebben
az esetben is bőven akadtak támogatói
Tiszavasvárinak, a kultúrának, az újra éledő
közösségnek. Ennek részleteiről azonban
javaslom, hogy máskor beszéljünk majd!
– Köszönöm!
Fülöp Attila

Rekortán futópálya kialakítása a
Csónakázó tó Körül
Az Egyesített Közművelődési Intézmény
és Könyvtár sikeresen pályázott, és
támogatásban részesült a TOP-7.1.1-16H-ERFA-2020-00778 azonosító számú
„Kulturális és sportcélú infrastruktúra
fejlesztése
Tiszavasváriban”
című
projekt. A megítélt támogatási összeg
42.249.999,- Ft. Ebből az összegből kerül
megvalósításra a Tiszavasvári Nyárfa utca
6623/2 hrsz.-ú ingatlanon a Csónakázó
tó körül az 1 méter szélességű rekortán
futópálya és 2 db pihenő épület szalonna
sütővel, valamint sor kerül a lámpatestek
világításának korszerűsítésére. A kivitelező
a beruházás területét 2021. június 28.
napján átvette. Mivel a munkálatok az
egész területet érintik, így a jelenleg

üzemelő kondi park és az aszfaltozott pálya
időszakosan lezárásra fognak kerülni. Az
időszakos lezárásról a lakosságot a lezárást
megelőzően tájékoztatjuk. A beruházás
befejezésének várható ideje 2021. október
31. napja.
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Önkormányzati hírek
Semmelweis nap

Minden év július elseje a magyar
egészségügy legnagyobb ünnepe, ami
munkaszüneti nap az egészségügyi
dolgozók
és
az
egészségügyben
dolgozók
számára
Magyarországon.
2021. július 2.   napján Tiszavasvári
Város Önkormányzata Semmelweis napi
ünnepséget szervezett, ahol köszöntötték
városunk háziorvosait, asszisztenseiket,
gyógyszerészeit, a védőnői szolgálat és
a járóbeteg szakellátás munkatársait,
valamint
a
Kornisné
Központ
egészségügyben dolgozó kollégáit. Vasvári
Pál kitüntető díj átadásával köszönetünket
fejeztük ki Dr. Rojkó Lászlónak, a
Tiszavasvári
Járóbeteg
szakellátás
fejlődése érdekében kifejtett magas
színvonalú, lelkiismeretes, példaértékű
munkájáért,
valamint
háziorvosi
praxisában a koronavírus világjárvány
miatti veszélyhelyzetben tanúsított magas
színvonalú, lelkiismeretes munkájáért,
a COVID-19 elleni küzdelemben elért
kimagasló teljesítménye miatt Dr. Juhász
Erika, dr. Mérnyi Ágnes, dr. Sipos

Erzsébet, dr. Sveda Brigitta, dr. Tolna
Klára, dr. Bodnár Zoltán, dr. Fügedi
Attila, dr. Horai Károly, dr. Kádár
István, dr. Kodak István, dr. Malinák
Gyula - gyermekorvosoknak, felnőtt házi
orvosoknak, fogorvosoknak köszönetet
mondtunk a koronavírus világjárvány
miatti veszélyhelyzetben tanúsított magas
színvonalú, lelkiismeretes munkájukért,
a   COVID-19 elleni küzdelemben elért
kimagasló teljesítményük miatt.

TOVÁBB A KLÍMATUDATOSSÁG
ÚTJÁN

Kissné Oláh Mária: 2008 októberétől
dolgozik intézetünkben. Szociális gondozó
és ápolóként került az intézetünkbe.
Szakmai
elhivatottságát
bizonyítva
képezte tovább magát, ma már ápolóként
végzi hivatását. Jellemző rá a nagyfokú
empátia és hivatástudat. A rá bízott
feladatokat maximális odafigyeléssel és

felelősségtudattal végzi. Legfőbb erénye
a maximalista szakmai munkavégzés.
Munkáját
felelősséggel,
szakmai
tudásának megfelelően végzi. Kollégáival
jó kapcsolatot ápol, lehet rá számítani
mind emberileg, mind szakmailag.
Váradi Mariann: 2015-től dolgozik
intézményünkben, eleinte, mint szociális
gondozó és ápoló, jelenleg, mint ápoló.
Az ellátottakhoz és hozzátartozókhoz való
viszonya példamutató, szeretik közvetlen
modorát, gondoskodó, problémamegoldó
támogatását.
Szakmai
tudását
maximálisan kamatoztatja a gondozottak
mindennapos
fizikai,
egészségügyi
ellátása során. Munkatársak, gondozottak,
hozzátartozók bátran fordulhatnak felé a
problémáikkal. Tudását munkába állása
óta folyamatosan fejleszti, megbízható
munkatárs a szakterületen. A szakma iránti
elkötelezettsége kivívta a munkatársak,
lakók, kliensek, betegek tiszteletét,
elismerését, szeretetét is.

Dobsi Józsefné
Általános ápoló, általános asszisztens
végzettségének megszerzését követően
csecsemő- és kisgyermekgondozóként
kezdte munkáját a gyári bölcsődében,
1981 augusztusában. 13 éven keresztül
lelkiismeretesen gondozta a rábízott
apróságokat. Munkája iránti elhivatottságátmaximalizmusát támasztja alá, hogy
1987-ben csecsemő és gyermekgondozó
végzettséget szerzett. Ezen időszak alatt

esetben a felnőtt generációk rutinszerű
mindennapjainak a része.

Köszönjük az egészségügyben
dolgozók áldozatos munkáját!

Kitüntetések, elismerések, gratulációk
Molnárné Bodó Krisztina:
2008.
februárjától
dolgozik
intézetünkben.
Munkáját szociális gondozó és ápolóként
kezdte, melyet magas szinten végzett.
Szakmai munkáját, egyéni problémákat is
sikeresen megoldott, ezért ápoló képzésre
iskoláztuk be, így 2018. évben megkezdte
a gyakorló ápoló képzést, melyet sikeresen
befejezett 2020. évben. Empatikus,
segítőkész,
következetes
munkatárs.
Tevékenységét kiváló munkaszervezési
módszerekkel és folyamatokkal végzi. Az
osztály szakmai tevékenységének ellátása
során a gondozási és ápolási feladatok
zökkenőmentesen, nyugodt munkahelyi
légkört megvalósítva történnek.

megüresedett álláshely adta lehetőséggel
élve ismét a labor lett munkavégzésének
helyszíne. A munkáltatók személyében,
elnevezésében bekövetkezett változások
nem befolyásolták Jutka elhivatottságát.
Munkáját példamutató módon, óriási
türelemmel és odaadással végezte.
A
munkahelyi
vezetők
elvárásait
maradéktalanul teljesítette, a lakosság
számára a legmesszebbmenőkig igyekezett
támaszt nyújtani a szolgáltatás biztosítása
kapcsán. A vérvétel sok emberben félelmet
kelt, viszont személyisége, habitusa
nyugtatólag
hatott
valamennyiünk
számára. Igyekezett egyéni helyzetekhez is
alkalmazkodni. Életében egy újabb szakasz
következik be, hiszen 2021. július 27-től a
nők kedvezményes öregségi nyugdíjára
szerez jogosultságot.

Ő maga is három gyermekének adott
életet. 1994-től másfél évig a város által
működtetett laborban tevékenykedett, majd
dr. Kodak István gyermek háziorvosnál
asszisztensként
végezte
munkáját.
1997-ben gyermekápolói végzettséget
szerzett. A gyermekek iránti szeretete,
odaadó személyisége a körzethez tartozó
gyermekek szülei számára igazi támaszt
jelentett. 2008-ban a vérvételi helyen

Mint ismeretes, Tiszavasvári Város
Önkormányzata - a Képviselő-testület
57/2020 (II.27.) Kt. számú határozata
alapján – 2020-ban megkezdte a
„Helyi
klímastratégiák
kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás” című KEHOP-1.2.1.
kódszámú
pályázat
megvalósítását,
a klímaváltozáshoz történő hatékony
alkalmazkodás társadalmi feltételeinek
megteremtése érdekében. A Kormány
Partnerségi Megállapodásban rögzített
célja
az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés
és - kezelés előmozdítása, továbbá
a környezetvédelem és az erőforrásfelhasználás
hatékonyságának
előmozdítása. A cél elérését a Kormány
civil szervezetek, önkormányzatok és
társulásaik együttműködésével tervezi
megvalósítani. 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

A MEGVALÓSÍTÁS
FOLYTATÓDIK
Elkészült Tiszavasvári Klímastratégiája,
melyet Tiszavasvári Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
„Tiszavasvári
Város
Klímastratégiája
2020-2050
közötti időszakra” című, 112/2020.
(IX.24.)
Kt.
számú
határozatával
fogadott el. Az interaktív tematikus
szemléletformálási
programsorozat
keretében
szakkörök
lebonyolítása
alsó és felső tagozatos általános iskolai
tanulók bevonásával, iskolai, térségi
és helyi tanulmányi versenyek, illetve
oktatási program, szakmai tanulmányutak
megszervezése, megvalósítása történt,
melyekbe korábbi lapszámainkban már
betekintést nyerhettek olvasóink. A
járványügyi helyzet enyhülésével – és a
jó idő beköszöntével - megkezdődhettek
a kültéri rendezvények. A Mák fesztivál
egyik helyszíne a Tiszavasvári Kabay
János Általános Iskola udvara volt,
ahol klímasátor került felállításra. A
rendezvény elsősorban a diákokat célozta
meg, felhívva a figyelmüket, hogy milyen
környezeti problémákkal állunk szemben,
hiszen a szemléletformálás folyamata a
jövő generáció ránevelésével kezdődik.
A gyerekek örömmel vettek részt a
klímasátor által kínált, többféle korosztályt
célzó programon. Lelkesen töltötték ki
a stratégiára vonatkozóan összeállított
kérdőíveket, kik közösen, ki egyedül
próbálta megoldani a rejtvényeket. A
sátorban vetítésre került a „Klímaváltozás
okai, következményei és Tiszavasvári
klímavédelmi stratégiája” című előadás
Dr. Riczu Zoltán egyetemi tanár
tolmácsolásában.

Közéleti hírek
Tiszavasvári Város Drogellenes
Kiadványa
Köszönetet mondunk a Tiszavasvári
Város
Drogellenes
Kiadványának
megvalósításának lehetőségéért a SzabolcsSzamár-Bereg Megyei Önkormányzat
500.000 forint összegű támogatásáért.
A támogatási összegből a KEF tárgyi
eszköz vásárlását is megvalósította, mely a
prevenciós programok alkalmával tovább
bővíti eszközparkunkat. Egy léghoki
vásárlására is sor került. Röviden a KEFről: A Tiszavasvári KEF 2004.-ben alakult,
azóta végzi drogellenes tevékenységét
településükön. Jelenleg 17 intézmény
csatlakozott a fórumhoz. Tevékenységét
tekintve a droghasználat megelőzésére
helyezi a hangsúlyt. Igyekszik alternatív
programokat szervezni annak érdekében,
hogy a helyi fiatalok olyan programokat,
rendezvényeket vehessenek igénybe,
melyek a szabadidő hasznos eltöltésében
kínál
lehetőségeket.
Mindemellett
szakemberek
találkozási
pontjaként
regionális fórumot is megvalósított már, és
tervez is a közeljövőben. Mégis szükséges,
hogy egy összefoglaló kiadványt írásos
formában is a szakemberek számára
elérhetővé tegyen. Számtalan programunk
közül néhányat említenék:
- Az élet labirintusa kiállításunk, mely
nem csak településünkön lett kiállítva,
hanem összesen eddig 26 településen
vendégeskedett. Ezzel is segítve a helyi a
járásbeli és távolabbi intézmények, KEFek munkáját. A kiállítást megépítése óta
eltelt közel 7 évben több ezer gyermek
látta. - Éjszakai akadályverseny, ami 2014
évtől rendszeresen megrendezésre került,
kivéve a 2020 évben. - Sportnap, focitorna:
több alkalommal. 2019-ben járási szinten
nevezhettek a focitornára. - Nyílt nap
rendezvény, melyen többek között Győrfi
Pál is volt már vendégelőadó. Előadások
hallgathattak a diákok a drog- és
kábítószer ellenes témában. - Jó gyakorlat
konferencia, mely regionális szinten hívott
meg szakembereket a drog- és kábítószer
használat
megelőzésére
szolgáló
programokat és előadásokat ajánlott a
három megyéből érkező KEF szakemberei
részére. A Tiszavasvári Város Drogellenes
Kiadványa értékelve az elmúlt években
végzett
tevékenységeket
összegzést
végzett azzal kapcsolatban, hogy milyen
eredményeket értünk el, és milyen
programokat valósítottunk meg. Ehhez
kérdőívet készítettünk, melyet az iskolai
szociális segítők, az oktatási intézmények
gyermekvédelmi felelősei töltettek ki az
általános iskola 7-8 osztályos tanulóival,

illetve
a
középiskolák
diákjaival.
Röviden, összefoglalóan kitértünk az
elmúlt évek együttműködésére, amelynek
köszönhetően 2018-ban megvalósult egy
drog-, alkohol-, dohányzás prevenciós
módszertani kiadvány, mely a tagok
segítségével lett teljes. Szervezett
rendezvényeink
megvalósításához
elengedhetetlen volt a közös munka. A
2020 évben bekövetkezett járványügyi
helyzet adta korlátozások miatt az elmúlt
év programjai, rendezvényei sajnos
elmaradtak. Állandó rendezvényeink
már népszerűek az iskolás korosztályon
belül,
vannak
állandó
visszatérő
fiataljaink, akik szívesen vesznek részt
ezeken a programokon. Probléma esetén
a betegségüket felvállaló személyek
részt vehetnek a Nyíregyházi Talentum
alapítvány által településünkre hozott
segítő
programjukkal.
Visszatérve,
röviden a kérdőíves felmérésre. Röviden
összefoglalva a fiatalok tudják és
tapasztalják, hogy jelen van a drog
használata
településünkön,
sokan
felismerik, ha valaki esetleg droghatása
alatt áll. Többen tisztában vannak azzal,
hogy hová kell fordulni segítségért
probléma esetén. Sokat köszönhetünk a
probléma felismerése terén a médiának, a
felvilágosító füzeteknek, a szakemberek
lelkiismeretes felvilágosító előadásainak.
Rövid, közép és hosszú távú feladatokat
határoztunk meg a jövőt tekintve. Folytatni
kívánjuk az eddig bevezetett programokat,
előadásokat. Tervezünk a helyi média
felületen prevenciós előadásokat, amelyek
mind a veszélyeztetett célcsoportot, mind
az őket körülvevő környezetet segítené.
Képzéseket, tréningeket (kommunikációs,
konfliktuskezeléses,
stb.)
szeretnénk
tervezni. Természetesen a pályázati
lehetőségeket továbbra is megragadnánk,
hogy a tervezett programokat meg tudjuk
valósítani. Továbbra is nagy hangsúlyt
kívánunk fektetni a továbbképzésekre.
A Talentum Alapítvány jóvoltából a
szenvedélybetegségben
szenvedők
részére csoportos, és egyéni terápiás
foglalkozásokat
tervezünk.
A
nyomtatott média felületén szervezett
rendezvényeinkről
továbbra
is
beszámolunk. A Városi Televízióval régóta
tervezett drog- és kábítószer megelőzés
célzatú előadásokat végre szeretnénk
elkezdeni.
Takács Éva
KEF társelnök

Kedves Szülők!

Ingyenes nyári napközi
gyermekfelügyelet
Nehézséget okoz munkavégzése mellett
gyermekének napközbeni elhelyezése a
nyári szünidőben? A Kornisné Liptay Elza
Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021.
06. 28 - 07. 16. és 2021. 08. 02 - 08. 13. között
azon szülők iskolás gyermekei számára
biztosít nyári napközi felügyeletet,
akiknek nincs nagyszülői vagy egyéb
segítsége, vagy a költségtérítéses tábor
megfizetése nehézséget okoz. A nyári
napközi felügyelet hétköznap: 7:30 16:00 között biztosítja a gyermekek

felügyeletét és a velük való foglalkozást,
Tiszavasváriban, Hősök útja 38. szám
alatt, a Család- és Gyermekjóléti
Központban. Az étkezésről a szülőnek
kell gondoskodni!
Jelentkezés és további információnyújtás
az alábbi telefonszámokon és e-mail címen
lehetséges, munkaidőben: - 06 30 785
6911;
06 30 287 9760; 06 30 180
5595;
- szocialissegitok4@gmail.com
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Szakítani a szenvedélybetegséggel? Mi
segítünk!
A Kornisné Liptay
Elza
Szociális
és
Gyermekjóléti Központ
és
a
Tiszavasvári
Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum együttműködési
megállapodást
kötött
a
Nyíregyházi
székhelyű
Talentum Alapítvánnyal. Célja az
együttműködésnek, hogy a különböző
szenvedélybetegségekkel
küzdő,
de
elhatározásában már elkötelezett ember,
miszerint megszabadul függőségétől.
Csak Tiszavasvári területéről várjuk

jelentkezését. A szenvedélybetegség lehet
drog-, kábítószer, egyéb szenvedélyek...
- Szeretne függőségétől megszabadulni,
a függetlenségéhez lelki támogatást, erőt
kapni? A Kornisné Liptay Elza Szociális
és Gyermekjóléti Központ Hősök u. 38.
szám alatti Család- és Gyermekjóléti
Központnál időpontot egyeztethet: 0642/520-118 - Takács Éva kapcsolattartó.
Amit ajánlunk: - Havi két alkalommal
csoportos foglalkozás, - Igény szerint
egyéni foglalkozások, - Anonimitás, Titoktartás.

Tájékoztató
A
Nemzeti
Népegészségügyi
Központ
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határozat
értelmében
a
Magyarország
területén
működő
szakosított ellátást nyújtó szociális
intézmény vonatkozásában korábban
kiadott
korlátozó
intézkedéseket
visszavonta. A vírus
terjedésének
megerősítésére
és
a
kockázatok
csökkentésére az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Eljárásrendet dolgozott ki
„a koronavírus terjedésének megelőzésére
és a kockázatának csökkentésére a
szociális alapszolgáltatásokban.”(2021.
06. 18.), melynek iránymutatásait
intézményünk
szolgáltatásainak
működése során alkalmazni szükséges.
Az intézményünkben - az Eljárásrend
szabályait, útmutatásait, ajánlásait betartva
– a korlátozások fokozatos, lakóink
védelmét előtérbe helyező enyhítésére
törekedtünk. Az intézményben élők
számára a leginkább várt enyhítés a
látogatás korlátozásának oldása volt,
melynek szabályai: - időpontfoglalás,
- időkorlát nélküli látogatás, - épületbe
való belépéshez továbbra is szükséges

a védettségi igazolvány bemutatása.
- az épületen belül pedig, szájmaszk
használata kötelező. A családi látogatások,
az intézmény elhagyásának lehetősége,
szabadságra
utazás
engedélyezése
felszabadultabbá,
boldogabbá
tette
lakóinkat. Természetesen továbbra is
törekszünk az intézmény falain belül
megkönnyíteni ellátottaink mindennapjait.
Folyamatosan programokat szervezünk –
közös főzés, irodalmi műsor, Istentisztelet,
egyéni beszélgetések keretében. Továbbra
is lakóink védelmére törekszünk, a
rendeletek, szabályzatok mindenkori
betartása, és betartatása többletfeladatot
ró munkatársainkra. Elsődleges feladatunk
lakóink
egészségének
megőrzése,
ápolása, egy boldog, kiegyensúlyozott
élet biztosítása. Igyekszünk a pandémia
előtti, intézményi életet visszaállítani.
Igyekszünk pótolni a járvány miatt
elmaradt szakrendeléseket. Köszönjük
türelmüket
és
együttműködésüket,
támogatásukkal segítették munkánkat.
Mindenkori változásokról tájékozódhatnak
az intézmény Facebook oldaláról és az
intézmény honlapjáról telefonon, valamint
személyesen munkatársainktól.
Makkai Jánosné
intézményvezető

Közösségi hírek
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Újabb nyertes pályázat a Magiszter
Óvodában

Az
óvodahasználó
gyerekek
esélyegyenlőségének biztosítása céljából
igyekszünk kihasználni a pályázati
lehetőségeket. Nagy örömmel vettük
tudomásul, hogy az NTP OTKP -20-0030
„Játékos tudástár” nevű pályázatunk
kedvező elbírálásban részesült.
Két
megvalósító óvodapedagógus és 20
gyermek részvételével elkezdődtek az
interaktív és izgalmas tehetséggondozó
foglalkozások. Programunk célja hogy a
gyerekek természettudományos, logikai és
digitális tudását erősítve megalapozzuk a
későbbi iskolai eredményességüket. Olyan
ösztönző és motiváló eszközrendszert
sikerült pályázati forrásból biztosítani,
amelyek megfelelnek a XXI. századi
korszerű digitális kihívásoknak. A Bee
- Bot, a Robot egér, az Okos tévé, a
digitális rajztábla, a mikroszkóp, a távcső,
az asztali tükrös játék és a lexikonok
mind mind hozzájárultak a komplex
tehetségfejlesztéshez.
Ezek az IKT
eszközök fontos szerepet töltenek be a
tehetségígéretes gyerekek személyiségének
gazdagításában. Az óvodánkba járó
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek

otthoni környezetükben nem juthattak
volna hozzá ezekhez az eszközökhöz, így
a pályázatunk során hátránykompenzáció
is megvalósult. A projekt tevékenységei
élménynappal, lazító programmal zárultak.
Köszönjük Pampuch János vendéglátását
és azt a szeretetteljes szakértelmet, amivel
bemutatta a tanyán folyó munkálatokat,
az állatok gondozásával kapcsolatos
ismereteket
a
gyerekek
számára,
és feledhetetlenné tette a résztvevő
óvodásaink napját.
„Este, mikor otthon vagyok,
mindég azon gondolkodok,
milyen iskolába megyek,
ha megnövök, mi is leszek?
Mérnök, tanár, filozófus,
festőművész, állatorvos?
És ha lehunyom szememet,
arra kérem Istenemet,
hogy amikor felébredek,
ne a gödör szélén legyek!”
Lakatos Menyhért: Mi legyek?(részlet)
Megvalósító óvodapedagógusok:
Fekete Éva és Mátrahegyi-Máté Ibolya

Tanévzárás és beiratkozás a Hankó
László Zeneiskolában
A 2020/2021-es tanév is jelentős
kihívások elé állította iskolánkat. A
legnagyobb az volt, amikor áprilisban
ismét áttértünk az online oktatásra. Annak
ellenére, hogy a hangszeres játék az
oktatási platformok egyike, amit nagyon
nehéz online formában tanítani, mégsem
tántoríthatott el bennünket, hogy minőségi
munkát
végezzünk.
Pedagógusaink
lelkiismeretes
hozzáállása,
valamint
növendékeink szorgalmas munkája is
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez
működni tudjon. Az idei tanév is gazdag
volt munkában és sikerekben egyaránt.
Hangversenyeinkről készült felvételeinket
a Tiszavasvári Városi Televízió közvetítette,
így növendékeink produkciói eljutottak a
szülőkhöz, nagyszülőkhöz, rokonokhoz,
barátokhoz. Versenyek nélkül sem telhetett
el egy tanév, még akkor sem, ha azok
online formában kerültek megrendezésre.
Növendékeink kitartó munkája idén is
meghozta gyümölcsét. Tavasszal került
sor a XX. Regionális Kürtös-találkozóra,
valamint a XXIX. Regionális Klarinét- és
Fúvós Versenyre, melyeken Kósa Réka
vadászkürtösként kiemelt arany és arany
minősítést szerzett. Ifjú harsonásunk
Balogh Hunor a XXIX. Regionális
Klarinét- és Fúvós Versenyen aratta le a
babérokat. Kiemelt arany minősítést vívott
ki magának. Kisebb fúvósaink is dúskáltak
az aranyban és ezüstben. Kiss Marcell
László klarinétos a XXIX. Regionális
Klarinét- és Fúvós Versenyen és a III.
Regionális klarinét- szaxofon verseny
ezüstöt vívott ki magának, Mászlai
Kristóf szaxofonján játszva arannyal
gazdagodott a XXIX. Regionális Klarinétés Fúvós Versenyen, valamint egy ezüsttel
a III. Regionális klarinét- szaxofon
versenyen. Németh Zoltán trombitásként,

Pethe Márk pedig tenorkürtösként arany
minősítést szerzett a XXIX. Regionális
Klarinét- és Fúvós Versenyen. Zongoráink
lelkesedése sem lankadt a virtuális
térben folytatott munka közben. Idén a
X. Krétakör Művészeti Verseny Online
Zongoraversenyén Szavina Viktória
és Szavina Zláta képviselte iskolánkat,
mindketten kiemelt arany minősítést
szereztek. A tavasszal megrendezett XXIX.
Regionális Zongoraversenyen nemcsak
szép számban voltak jelen zongoristáink,
de szép eredményeket is hoztak. Kotroczó
Roland arany, Balogh Gvendolin arany,
Balogh Emese bronz, Szavina Viktória
arany, Szavina Zláta arany minősítést
tudhat magáénak. Fuvolistáink szereplése
a XXIX. Regionális Fuvolaversenyen
is megérdemel néhány sort. Girincsi
Bella arany, Csutora Dóra arany,
Fegyveres Flóra ezüst, Halász Hanna
bronzminősítéssel lett gazdagabb.
Versenyeseink mellet említést érdemel
két növendékünk, akik tanulmányaikat
zenei pályán folytatják. Draviczky
Panna Sára felvételt nyert a Nyíregyházi
Művészeti Szakgimnáziumba magánének
szakra, valamint Balogh István Hunor, aki
középiskolai tanulmányait Debrecenben
folytatja, harsona szakon. A zenével
nemcsak a lelkünket ajándékozzuk meg,
de elménket is frissítjük. Zenélni mindig
kihívás, és sosem késő. Zeneiskolánkba a
beiratkozás folyamatos, a nyár folyamán is
van rá lehetőség. A paletta színes: zongora,
fúvós hangszerek, ütős hangszerek,
szolfézs, kórus és fúvószenekar is van
rajta, valamint újdonságként elindul a
hegedű, népi hangszerek és szintetizátor
tanszakunk is. Ha a Báthory utcában
jártok, gyertek be hozzánk! Szeretettel
várunk minden zenélni vágyó gyereket.

Nagycsaládos csobbanás
Június 21-30-ig tartott a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete idei nagycsaládos
úszótanfolyama 16 gyermek részvételével. Ügyes, tapasztalt oktató és iskolai közösségi
szolgálatos asszisztensek segítségével kezdő- és haladó csoportban sajátíthatták el
nebulóink a különféle úszásnemek fortélyait. Kedves gyerekek, gratulálunk nektek,
nagyon ügyesek voltatok!
Lévai Andrea
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete elnöke

Most látható a természetben
Készítsünk madáritatót!

Most nem olyanról írok, ami a szabad természetben látható, hanem olyanról, ami a
kertünkben is. A településeinken megszűnt a hátaknál az állattartás, ezzel együtt eltűntek
az itató vályúk és edények is, amelyek folyamatos ivási lehetőséget jelentettek a házunk
körül élő madarak számára. Pedig a vízre mind a szomjuk oltása, mind pedig a fürdés
miatt szükségük van. Ez a nyár és a tél folyamán egyaránt fontos. Ezt az itatatót a kertünk
olyan részében alakítsuk ki, ahol kevésbé zavarjuk az inni és fürdeni érkezőket és a
közelben bokrok is vannak, ahova a madarak veszély esetén el tudnak bújni. Ezt egy
lavórból, vagy nagyobb tálból, a talajba süllyesztve tudjuk kialakítani. Öt centiméternél
mélyebb vizet ne tartsunk benne, esetleg egy nagyobb kavicsot, vagy kődarabot rakjunk
a vízbe, amire a madarak szívesen rászállnak a vízbe lépés előtt. Biztos vagyok benne,
hogy ha valaki ezt elkészíti igen sok öröme lesz az érkező madarak láttán, különösen
akkor, amikor végeláthatatlan, vidám fürdőzésbe kezdenek. De ne feledkezzünk meg,
hogy folyamatosan legyen benne víz. Még télen is egy kis forró vízzel segíthetünk a
jéggé dermedt itatónkon. Bízvást állíthatom, hogy megéri, mert nekem is van és az alábbi
fényképet is ott készítettem.
dr Legány András

Kabay-s hírek

„Kell még egy szó, mielőtt mennél…”
2021. június 18-án, a ballagó és tanévzáró
ünnepségen nemcsak nyolcadikosaink
lépték át utoljára a Tiszavasvári Kabay
János Általános Iskola kapuját, hanem négy
kedves, megbízható, pontos és sokoldalú
kollégától is búcsút vettünk. Kollégáktól,
akik több száz gyermeket tanítottak meg
írni-olvasni, szeretették meg velük a zenét,
mutatták meg nekik a magyar és az idegen
nyelvek szépségét. A pedagóguspályán
eltöltött évek és színvonalas munkájuk
elismeréseként pedagógus közösségünk és
diákjaink képviselői bensőséges műsorral,

az Emberi Erőforrások Minisztériuma
pedig szolgálati emlékéremmel jutalmazta
Gazdagné Fedor Ágnest, Kasnyóczki
Sándornét, Molnár Károlynét, Ónadiné
Tőkés Ildikót. Nyugdíjba vonuló kollégáink
számára lezárult 40 év szolgálata,
elkezdődött a megérdemelt pihenés
időszaka. A Tiszavasvári Kabay János
Általános Iskola nevében köszönünk nekik
mindent és kívánunk valamennyiüknek
hosszú, boldog, egészséges nyugdíjas
éveket.

ECDL eredményeink

A Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola
8.
évfolyamos
tanulóiból
megalakult
tehetséggondozó
csoport
idén is folytatta munkáját. Az 5 főből
álló csapat tagjai ECDL foglalkozásokon
vettek részt, ahol a gyerekek magas szintű
informatikai ismeretekre tettek szert. A
vizsgáztató tanár, és a vizsgázó gyerekek
helyzetét nem könnyítette meg az újonnan
bevezetett vizsgarendszer, amely új
kihívások elé állította a résztvevőket.
Tovább nehezítette a felkészülést a 2021.
március 8-án bevezetett online oktatás,
de a kiváló alapok, és a digitális oktatás
során is töretlen, lelkiismeretes, kitartó
munka meghozta a gyümölcsét, így mind
az öt tanuló sikeresen teljesítette a vizsgák
követelményeit. Jakab Orsolya, Nyánku
Lili Anna, Budai Zsófia, Gombás Míra

és Kalapos László általános iskolai éveik
utolsó nagy megmérettetésén is helyt álltak,
így a sok szép emlék, és számos eredmény
mellett sikeres ECDL modulvizsgákkal is
gazdagodtak.
Az ECDL (European Computer Driving
Licence - Európai Számítógép-használói
Jogosítvány), az informatikai írástudás
nemzetközileg egységes bizonyítványa.
A foglalkozásokon megszerzett tudással
a gyerekek könnyebben boldogulnak
majd továbbtanulásuk alatt, és a munka
világában is jobban tudnak érvényesülni.
Egyre több felsőoktatási intézmény
számítja be a tantárgyi követelményekbe
az ECDL-t, így a hallgatók teljes vagy
részleges felmentést, jeles kollokviumi
vagy zárthelyi jegyet kaphatnak ECDLbizonyítványukért.
A vizsgák helyszíne már évek óta a
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző
Iskola és Kollégium akkreditált ECDLvizsgaterme, ahol eddig több száz diák
vizsgázott sikeresen az elmúlt években.
Gratulálunk a diákoknak, valamint a
felkészítő-és vizsgáztató tanáruknak,
Tamás Viktornak a kiváló eredményekhez,
és a kitartó munkához!

MÁK Fesztivál és DÖK nap
A Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskolában már hagyomány, hogy a tanév
végén diákönkormányzati napot tartunk.
Ez az idei évben sem maradt el sőt, igen
tartalmasra és rendhagyóra sikeredett.
Ezen a napon a Kabay János Alapítvány
rendezésében fergeteges hangulatú Mák
Fesztiválon vehettünk részt, melyhez
csatlakozott a Diákönkormányzat és a
Szülői Munkaközösség is. Délelőtt az alsó
tagozatos gyerekek a Móricz Zsigmond
Színház előadásában nézhették meg a
Ludas Matyi című előadást, míg délután
a felsősök egy musical összeállítást
láthattak, melynek fényét Puskás Peti
is nagyban emelte. Az iskola területén
számos program közül választhattak
iskolánk tanulói. A nap egy mókás totóval

indult, majd egy könnyed tanár-diák
mérkőzést nézhettek meg a gyerekek az
iskola udvarán lévő pályán.
A meccs után szabadon mozoghattak
diákjaink a sokszínű színterek között. Volt
tűzoltó bemutató, klímasátor, kerékpáros
ügyességi
próba,
csillámtetoválás,
kosárra dobás, kapura rúgás. A
vállalkozó szellemű osztályok egy online
szabadulószobából juthattak ki 60 kerek
perc alatt. Az alapítványnak köszönhetően
minden nebuló elfogyaszthatott egy meleg
ebédet, mely stílszerűen mákostészta
volt. Az eseményről készült fotók és
videó beszámoló megtekinthető iskolánk
weboldalán vagy a Tiszavasvári Tv
YouTube csatornáján.
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Nyelvvizsgások a Kabay-ban!
A Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskolában a 2020/21-es tanévben is több
diák élt a lehetőséggel és adott sikeresen
számot angol nyelvtudásáról. Nagy
örömünkre nyolc év kemény munka
eredményeként komplex középfokú
nyelvvizsgával büszkélkedhet a 8.d
kéttanítási nyelvű osztályból Balogh
Mátyás Roland,
Draviczky Ádám,
Krusóczki Zsófia,
Nádasdi Janka,
Róka László, Tóth Fruzsina és Török
Balázs, valamint a 8.a osztályból Budai
Zsófia. Szóbeli középfokú nyelvvizsga

bizonyítványt szerzett a 8.d osztályból
Kerékjártó Luca, és a 8.b osztályból
Kuik Balázs, valamint eredményes
középfokú írásbeli nyelvvizsgát tett
Szabó Izabella 8.d osztályos tanuló.
Felkészítőik: Kasnyóczki Sándorné,
Rozmanné Homoródi Ildikó és Törökné
Balogh Zsófia tanárnők voltak. Gratulálunk
a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak!
Büszkék vagyunk rájuk. Kívánjuk, hogy
további hasonlóan szép sikereket érjenek
el középiskolás éveik alatt!
Angol nyelvi munkaközösség

Ballagás és tanévzáró a Kabay-ban
2021.
június
18-án,
pénteken ünnepi díszbe
öltözött a Tiszavasvári
Kabay János Általános
Iskola.
Diákok,
pedagógusok, szülők sokat tettek azért,
hogy az eseményhez méltó dekoratív
környezet fogadja a ballagó diákokat, a
meghívott vendégeket és a 2020/21. tanévet
osztálytermeikben
záró
tanulóinkat.
Kedves Ballagó Nyolcadikosok! Mit
visztek most tarisznyátokba magatokkal
a Kabay-ból? Az osztálytermetek, a
folyosók elmosódó képét, a szünetek
hangzavarát, várakozó izgalmát, a kilátást
az iskolaudvarra, az udvari pálya foci,
kézilabdacsatáit, a csengő hívószavát, a
tanítóitok, tanáraitok barátságos, bátorító
mosolyát… A 8 év, mit iskolánk falai közt
töltöttetek, véget ért. Már nem vagytok
többé általános iskolás gyerekek, akiket az
elmúlt években láthattunk megszeppent,
izguló
diákokként,
elesettekként,
vidámakként, felszabadultakként, időnként
harsány kisgyerekekként, kamaszokként,
a mozgásért élni-halni tudó, sikeres
sportolóként, a matematikát, az angolt,

az anyanyelvet egyaránt kedvelő, magas
szinten művelő majdnem felnőttekként.
Mindez már a múlté, hisz hamarosan
középiskolás ifjak lesztek, kik magukkal
viszik az itt megszerzett tudást, értékeket
és az emlékeket, melyek összekötnek
minket, s melyből erőt meríthettek a
további tanulmányaitokhoz is!
Ne feledkezzetek el azonban szüleitek
gondoskodásáról, támogatásáról sem,
mellyel utatok során kísértek titeket.
Hálával és köszönettel gondoljatok
mindennapi
áldozatvállalásukra,
fáradságos munkájukra, amellyel a
gondtalan
diákéveket
biztosították
számotokra. Soha ne feledjétek honnan
indultatok, őrizzétek meg e nyolc évet
jó emlékezetetekben. Kívánjuk, hogy
legyetek erősek, egészségesek és kitartók
utatok során, hogy sikeresen állhassátok
meg helyetek! GRATULÁLUNK a
2020/21-es tanév kitartó és sikeres
munkájának
eredményeképp
kitűnő
bizonyítvány
szerzett
tanulóinknak!
Névsoruk a tiszavasvari-iskola.hu oldalon
olvasható.

Kedves Szülők!

A mai világban egy iskola nem létezhet
szülői támogatás nélkül. Az Önök szerepe
egyértelmű, figyelemmel követik a
pedagógiai folyamatokat, melyek az iskolai
közösségben zajlanak. Nagyon fontos,
hogy a közös cél, a gyerekek előrehaladása
érdekében együtt dolgozzon pedagógus
és szülő. Az idei, váratlan helyzetekben
bővelkedő 2020/21. tanév ismét aktív volt
a Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola teljes Szülői Közösségének, hisz
segítséget nyújtottak gyerekeiknek, hogy
ismét helyt tudjanak állni a digitális
munkarend idején is. Biztosították
számukra, hogy jelen lehessenek az
„online osztályban”, tartani tudják az
időtervüket, elkészítsék a feladataikat, ami
a távoktatáson keresztüli munkarendnél
elengedhetetlen. Munkaközösségük tagjai
a tanév során folyamatosan meghallgattak

minket, együtt gondolkodtak velünk,
ötleteikkel
támogatták
munkánkat,
valamint közreműködtek a különböző
érdeklődésfelkeltő, szabadidős programok
és rendezvények szervezésében és
kivitelezésében, az iskola barátságosabbá,
szebbé tételében, hogy a diákság
minden tagja nyugodt környezetben
nevelkedhessen. Tevékenységük nem
csupán anyagi támogatásból állt, hanem
segítő kezeikkel is partnereink voltak,
támogatták
munkánkat,
igyekeztek
még egészségesebbé, barátságosabbá
varázsolni az iskolai közösség mindennapi
életét. Ezúton is szeretnénk megköszönni
kitartásukat,
támogató
segítségüket,
együttműködő jelenlétüket és jó pihenést
kíván valamennyiüknek a nyári szünidőre!
Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola
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Ágazati alapvizsgák intézményünkben
Szeptember elsejével az új tanév radikális
változásokat hozott, megújult a középfokú
szakképzés. Az átalakítás elsődleges célja
az volt, hogy a munkaerőpiac igényeihez
az eddigieknél sokkal rugalmasabban
alkalmazkodó és magas színvonalú
szakképzési rendszer kerüljön kialakításra.
A rohamosan fejlődő és változó gazdaság
elvárása, hogy jól képzett, értékes tudással
bíró, felkészült szakemberek kerüljenek ki
a szakképzésből, akik megállják helyüket
és sikeresek lesznek a munkaerőpiacon.
Az új szakképzési rendszerben a képzési
átalakítás felmenő rendszerben történik,
azaz az eddig indított képzések kifutnak
a régi rendszer alapján. Az új szakképzési
rendszerben az Országos Képzési Jegyzék
(OKJ) helyét a Szakmajegyzék váltotta
fel, amelyben 25 ágazathoz tartozó 174
alapszakma szerepel. Az alapszakmákat
kizárólag iskolai rendszerben lehet
tanulni. A Szakmajegyzékben többek
között feltüntetik az ágazaton belüli
szakmák
közötti
átjárhatóságot,
a
képzés idejét, a digitális kompetencia
szintjét. A Szakmajegyzék illeszkedik az
európai uniós normákhoz. A szakképzési
törvény egyértelműen kimondja, hogy a
szakképzést végző intézmények mostantól

Oktatási hírek

kétfélék lehetnek: szakképző iskolák és
technikumok. Mindkét intézménytípusban
alapozó képzéssel indul az ágazati
alapoktatás, és ezután a diákok az ágazaton
belüli szűkebb szakma elsajátításával
- lehetőség szerint duális képzésben folytatják szakmai tanulmányaikat. A két
oktatási forma között előre meghatározott
feltételek szerint van lehetőség az
átjárhatóságra. A szakképző iskolában
további két év képzés után lehetőség van
érettségit tenni.
Természetesen a gimnáziumi érettségi
után is van lehetőség szakmát tanulni, ez
esetben a technikusi képzés két éves. Most
túl vagyunk az első tanéven, melynek
végére a tanulók megszerezhették a
sikeres ágazati vizsgához szükséges
kompetenciákat
és
tanúbizonyságot
adtak arról, hogy alkalmasak az általuk
választott szakma további elsajátítására.
Június hónapban került sor a nappalis
diákok vizsgájára: 5 szakmában 65 tanuló
tett sikeres ágazati alapvizsgát Gratulálunk
minden kilencedikes tanulónknak és az
őket felkészítő tanároknak!
NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium

Búcsú az óvodától

2021. május végén 110 óvodás gyermek
búcsúzott az óvodától a Tiszavasvári
Egyesített Óvodai Intézményből. Ők már
ősztől nem az óvoda, hanem az iskola
kapuját lépik át. Kívánok nekik nagyon
jó egészséget és sok sikert az iskolai
tanulmányaik során, a szülőknek pedig sok
örömet gyermekeikben. Azért különleges
nap volt ez, mert a ballagó gyerekekkel
együtt elballagott 4, a szívemhez nagyon
közel álló óvó néni is, Balogh Péterné
Julika, Dampfné Róka Ildikó, Kádár
Gyuláné Oláh Irén és Opre Csabáné Icus,
akik négy évtizednyi óvodában, gyerekek
között eltöltött időt hagynak maguk
mögött. Pályájuk során mindig szem előtt
tartották a gyermekek mindenekfelett álló
érdekét. Munkavégzésüket magas szintű
szakmai hozzáértés, a gyermekek iránt
érzett szeretet és felelősség jellemezte.
Igyekeztek mindent megtenni azért, hogy
a gyermekek egészséges környezetben,
jókedvvel, értelmesen nevelkedjenek fel. A
jövő legyen a pihenésé, a kikapcsolódásé.
Az intézmény minden dolgozója nevében
köszönöm a munkájukat, kívánok Nekik
hosszú, boldog, egészségben eltöltött
nyugdíjas éveket. Tiszavasvári Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által adományozható
kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának
használatáról alapján kétévente 1 fő
pedagógus kaphatja az Év Pedagógusa
kitüntető díjat. Ebben az évben ez osztható

volt. 2021-ben Kádár Gyuláné Oláh Irén,
a Fülemüle Zöld Óvoda óvodapedagógusa
kapta meg ezt a kitüntetést, melyet
Szőke Zoltán Polgármester Úr adott át
az óvoda ballagási ünnepségén. Irénke
1980 júniusában szerzett óvónői diplomát
a
Hajdúböszörményi
Óvónőképző
Intézetben, ez év augusztusában elkezdett
dolgozni a Tiszavasvári Petőfi úti óvodában,
majd 1983 szeptemberétől a Tiszavasvári
Ifjúság úti óvodában. Folyamatosan
részt vett szakmai továbbképzéseken,
szakvizsgázott óvodapedagógus. 2001. és
2013. között a Langaméta Óvodai Szakmai
Munkaközösség tagja, a Langaméta
népi gyermekjátékok című könyv
megírásában, Tiszavasvári és környéke
népi
gyermekjátékainak
gyűjtésében
aktívan részt vett. 2009-től 2019-ig
intézményvezető-helyettes feladatokat is
ellátott a Tiszavasvári Ifjúság úti, Fülemüle
Zöld Óvodában. Több éven keresztül a
Játék óvodai szakmai munkaközösség
munkáját irányította. Kiemelt figyelmet
fordított a rajzolásban, kézműveskedésben
tehetséges gyermekekre. Több mint 10
éve szervezi és rendezi a Tiszavasvári
óvodásai számára a rajzversenyeket.
Projektmenedzsere volt több, az óvodában
megvalósuló nyertes pályázatnak, amelyek
a pedagógusok szakmai fejlődését
segítették, az óvoda hírnevét öregbítették.
Egy értékes embert ismerhettem meg
benne, aki csöndes ugyan, de mindig
mosolyog, akire bármikor, bármiben lehet
számítani, aki mindig a békés megoldást
keresi a konfliktushelyzetekben. Sokat
segített megfontolt tanácsaival, óriási
tapasztalatával és a lényéből sugárzó
nyugalommal. Köszönöm a munkádat,
szeretettel gratulálok az intézmény minden
dolgozója nevében a kitüntető díjhoz,
hosszú, örömteli nyugdíjban eltöltött
éveket kívánok jó egészségben.
Moravszki Zsoltné
intézményvezető

EBOLTÁS!
Dr. Magyar Károly

06-70-570-0904
Tiszavasváriban és környékén,
háznál és a rendelőben

Állatorvosi rendelő nyitva tartása:

Hétfő: 17:00 -19:00
Kedd: 17:00 -18:00
Szerda: 17:00 -19:00
Csütörtök: 17:00 -18:00
Péntek: 16:00 -18:00
Az elmaradt kötelező veszettség elleni oltásokat kérjük,
minél előbb pótolják a veszettség elleni oltásról szóló
164/2008 FVM rendelet szerint!

Közösségi hírek
Biztonságban Vakáció ideje alatt is!
Egy diák számára nincs szebb nap, mint amikor vége az iskolaévnek, és kezdődhet a
„gondtalan” nyári szünidő.
• A nyári szünidőben biztosan gyakrabban előfordul veled az is, hogy egyedül maradsz
otthon. Ebben az esetben soha ne engedj be a házba/lakásba idegent, bármilyen
ürüggyel is kéri ezt Tőled.
• Ha elmész otthonról, gondosan zárd be az ablakot, az ajtót. A szúnyogháló, vagy a
nyitva hagyott bukóablak nem véd a betörők ellen. A lakáskulcsot soha ne tedd látható
helyre, nyakadba, vagy hátizsákod oldalára!
• Elsősorban Rajtad múlik, hogy a nyári szünidő alatt – amíg te lazítasz – szüleid
nyugodtan tudjanak dolgozni, és megbízzanak Benned. Ezért csak azokra a helyekre
menj játszani, barátokkal közösen szórakozni, ahová elengedtek, és a megbeszélt időre
minden esetben érj haza. Ha mégis közbejönne valami, mindenképpen értesítsd erről
szüleidet, hogy feleslegesen nem aggódjanak Érted!
• Egységben az erő! Ha késői időpontban tartott programon szeretnél részt venni, oda
csak csoportosan, lehetőleg felnőtt kíséretében menj, és kerüld a rosszul kivilágított,
elhagyatott helyeket!
• Jól fontold meg, hogy milyen értéktárgyat viszel Magaddal és azokat hol tartod! Egy
hivalkodóan viselt ékszer, mobiltelefon, stb. könnyen felkeltheti mások érdeklődését,
és bűncselekmény sértettjévé válhatsz!
• Ismeretlen, idegen személy közeledését bizalmatlanul fogadd, semmit ne fogadj el tőle.
Ne hagyd magad semmire sem kényszeríteni, szükség esetén ne szégyellj segítségért
kiabálni, elszaladni! Ha valamilyen értéktárgyat akarnak Tőled elvenni, és nincs más
lehetőség - bármennyire is fájó – add azt át! Ilyenkor a legfontosabb a testi épséged
védelme!
• A közlekedési szabályokat gyalogosan és kerékpárral, gördeszkával is tartsd be, mert
ezzel életedet, testi épségedet óvhatod meg és mások biztonságát nem veszélyezteted!
• A folyók, tavak kiváló kikapcsolódást és komoly veszélyforrást egyaránt jelenthetnek.
Mindenki hallotta már, hogy felhevült testtel nem szabad vízbe ugrálni, mégis minden
nyáron több ember fullad vízbe emiatt. Ha barátaiddal fürödni akartok, azt csak
KIJELÖLT helyen tegyétek, ahol lehetőség szerint úszómester és esősegély – nyújtás
is biztosított! A strandokon se feledkezz meg értékeid biztonságos őrzéséről, mert
előfordulhat, hogy nem mindeni pihenés céljából tartózkodik ott!
• Ne feledd, hogy jó heccnek, vagánykodásnak induló cselekményből könnyen lehet
bűncselekmény vagy tragédia, melyet utólag már nem lehet meg nem történtté tenni! Egy
lopás, grafitizés, telefonbetyárkodás, bántalmazás, egy füves cigi elszívása, stb. adott
esetben szabálysértési- vagy büntetőeljárást, ill. kártérítési kötelezettséget is vonhat
maga után. Egy ilyen esemény nem csak a nyári szünetet árnyékolhatja be, hanem akár
évek múltán is „visszaköszönhet”, pl.: egy erkölcsi bizonyítvány kiváltásakor.
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává vált, kérjük azonnal hívja a 112-es
központi segélyhívó számot!

Töretlen az érdeklődés a katonai pálya
iránt
Számos lehetőséget kínál a Magyar
Honvédség azoknak, akik hosszabb
távon vagy akár ideiglenesen keresnek
biztos megélhetést és stabil munkahelyet,
melynek köszönhetően jelenleg is
töretlen az érdeklődés a katonai pálya
iránt. A járványhelyzet hatására egyre
több helyen találkozhatunk a Magyar
Honvédség katonáival, akik alapfeladataik
ellátása mellett a rendvédelmi szervek,
illetve az egészségügyi dolgozók munkáját
is segítik.
Mindez azt is eredményezi, hogy az
eddigieknél is több figyelem irányul rájuk,
ezáltal magára a katonai pályára. Erről
is beszélgettünk Pappné Városi Fatime
őrnaggyal, a nyíregyházi Hadkiegészítő és
Toborzó Iroda vezetőjével.
Mennyire
érzékelhető
a
megnövekedett figyelem a toborzóiroda
ügyfélforgalmán?
- Az iroda ügyfélforgalma évek óta magas,
a régióból szolgálatot vállalók száma
országosan is kiemelkedő, így inkább azt
mondanám, hogy továbbra is töretlen a
jelentkezési kedv a megyében. Többen
úgy jönnek be hozzánk, hogy találkoztak
kollégáinkkal a közterületen vagy egy
egészségügyi intézményben, és megtetszett
az a fegyelmezettség és elhivatottság,
amellyel a munkájukat végzik. - Mit
tudnak számukra kínálni? - A Magyar

Honvédség sokrétű feladatkört lát el, így
szinte bármilyen végzettséggel rendelkező
és
bármilyen
élethelyzetben
lévő
embernek tud megoldást kínálni. A fiatalok
továbbtanulhatnak nálunk, legyen szó akár
az egyetemi szintű tisztképzésről, akár a
tanfolyamrendszerű altisztképzésünkről.
Akik azonnali munkalehetőséget keresnek,
szerződéses szolgálatra jelentkezhetnek.
Ilyenkor megvizsgáljuk a pályázó
iskolai végzettségét, a kompetenciáit,
felmérjük, hogy milyen szakterületen
szeretne dolgozni, majd ezt összevetjük
a honvédség alakulatainak igényeivel.
Igyekszünk mindenki számára megtalálni a
végzettségének, szaktudásának megfelelő
munkakört.
- Kiket várnak elsősorban szerződéses
szolgálatra?
- Szükségünk van az általános katonai
feladatokat
ellátó
lövész,
illetve
felderítő katonákra, de keresünk „C”
kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
gépkocsivezetőket,
autószerelőket,
műszaki szakembereket, szakácsokat,
informatikusokat, jogászokat, és még
hosszan lehetne sorolni a betölthető
munkaköröket. Úgy szoktunk fogalmazni,
ha valaki szeretne katona lenni, de nem
tudja, hogy pontosan mi érdekli, jöjjön
be hozzánk és biztosan tudunk számára
megfelelő lehetőséget ajánlani.

2021 július
- A járványhelyzetben többen a
meglévő munkájuk vagy tanulmányaik
mellett szeretnének segíteni, erre van
lehetőségük?
- Igen, hiszen a 2012-ben megújított,
és azóta folyamatos fejlesztés alatt
álló tartalékos szolgálatnak pontosan
ez az egyik célja. A tartalékos katonák
időszakosan részt tudnak venni például
határvédelmi vagy missziós feladatokban
is, de sokan közülük jelenleg a
kórházakban látnak el szolgálatot, illetve
az aktív állomány munkáját segítik a
laktanyákban. A tartalékos szolgálat
speciális ága az állásukat ideiglenesen
elvesztett embereknek kínál hat hónapos
szolgálati lehetőséget, amelyből bármikor
kiléphetnek, amennyiben rendeződik

a helyzetük. Arra is szép számmal
akad példa, hogy a tartalékos katonák
karrierlehetőséget találnak nálunk és
átjelentkeznek szerződéses szolgálatra.
- Ha valaki szeretne jelentkezni, vagy
csak több információt szerezni, hogyan
teheti ezt meg?
- Sok hasznos és érdekes információ
található a www.iranyasereg.hu és a www.
hadkiegeszites.hu oldalakon, valamint
az az Irány a Sereg! Facebook oldalán.
Személyes tájékoztatást Nyíregyházán,
a Dózsa György utca 29. szám alatt
kaphatnak az érdeklődők, akik a 42/501030-as telefonszámon vagy a szabolcs.
toborzo@mil.hu
e-mail
címen
is
kapcsolatba léphetnek velünk.

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület
Kedves Horgásztársak!

Június 26.-án Egyesületünk
megtartotta a hagyományos,
fenekezős horgászversenyét
20
résztvevővel.
Bár
délelőttre vihart jósoltak,
elkerült minket az eső. A változékony
időjárás azért rányomta a bélyegét a halak
kapókedvére, de így is 73 kg uszonyost
sikerült fogniuk a versenyzőknek. Összesen
38 db nemes hal (13 db ponty, 2 db amúr
és 23 db afrikai harcsa) akadt horogra.
Nyertesek névsora: 1. Bódis Attila (13,46
kg) 2. Kórik Norbert (9,96 kg) 3. Vámosi
Viktor (8,38 kg) Legnagyobb hal fogója:
Túri Benjámin 3,08 kilogrammos amúr.
A díjazottak 1-1 serleget és oklevelet,
valamint értékes utalványokat vihettek
haza. A legnagyobb hal fogóját Szaniszló
Pál, a Kacsás horgászbolt üzemeltetője egy
etetőanyag csomaggal ajándékozta meg.
A díjkiosztás végén a résztvevőket egy
finom őzpörkölttel láttuk vendégül, melyet

Dányi István ajánlott fel és főzött meg a
helyszínen Vámosi József segítségével, aki
pedig a burgonyát adományozta a pörkölt
mellé. Köszönet a fáradozásukért! Idén is
megrendezésre kerül a „Kacsás kupa” 12
órás, páros horgászverseny. A kiírás egy
külön cikkben szerepel az újság hasábjain.
A járvány miatt elhalasztott éves rendes
közgyűlésünk augusztus 29.-én kerül
megtartásra a szokásos helyszínen.
A részletes meghívó külön cikkben
szerepel. Kacsás júliusi nyitva-tartása:
SZERDÁTÓL VASÁRNAPIG: 06:00től 19.00-ig További friss információkért
kérjük, hogy figyeljék az online híradásokat
az Egyesület megújult honlapján (tvhorgasz.info) és Facebook oldalán: www.
facebook.com/KacsasHorgaszto/, valamint
a Városi Televízió műsorán, képújságján.
az Elnökség nevében

Fejes László Ádám elnök

Kultúra - szórakozás

2021 július

„Zene nélkül mit érek én…”

Forogtak a botok, repültek a pom ponok és
ütemes dobpergés jelezte,
hogy a Találkozások Háza terén július
3 – án újra megcsendült az élet. A nyár
elmaradhatatlan produkciója a mazsorett
és fúvósok közös showja, melyet az idén
vendég együttesek is színesítettek.
A Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar
Fazakas Árpád vezetésével lépett színpadra
majd a Hajdúnánási és Hajdúdorogi
Mazsorett Együttesek öt csoporttal adtak
nagysikerű műsort, művészeti vezetőjük
Balogh
- Tóth Zita felkészítésével.
Természetesen a Tiszavasvári Mazsorett
Egyesület lányai is bemutatkoztak valamint
a Tiszavasvári Városi Fúvószenekar is
szórakoztatta a közönséget Nagy Dániellel
az élükön.
Nem csitult a hangulat a későbbiekben

sem, hiszen Piros Krisztina és Mészáros
Árpád Zsolt érkezett a színpadunkra,
akikhez csatlakozott Miller Zoltán. Kiváló
énekesek dalait adták elő, fergeteges
jókedvet varázsolva pillanatok alatt a
nagysikerű slágerekkel.
Az előadók
rendkívül hálásak voltak a közönség
szeretetéért és azért a tapsért, melyben
folyamatosan részük volt.
A fúvós - mazsorett show valamint
MÁZS és barátainak műsora óriási élmény
volt mindazok számára, akik téren töltötték
el július első szombatjának estéjét.
A program a Gyere a térre! – Helyi
közösségi
programok
megvalósítása
Tiszavasváriban projekt keretében valósult
meg.
Szőllősi Ágnes

Nyári Tábor a Városi Könyvtárban
Nagy érdeklődés mellett zajlott az első
könyvtári nyári tábor a Városi Könyvtárban
június utolsó hetében.
A táborozó gyerekeket érdekesebbnél
érdekesebb programok várták: kézműves
foglalkozások, papírszínházi előadás,
kutyaterápiás
bemutatófoglalkozás,
Playstation, VR szemüveg, 3D nyomtatás,
X-box, s rengeteg játék! Köszönjük a
Digitális Jólét Program Pont Hálózatának,
hogy rendelkezésünkre bocsájtottak egy
3D-s nyomtatót, valamint a Csodakutya

Alapítvány
négylábú
segítőinek
Dokinak és Sacinak, hogy ellátogattak
hozzánk. A nyertes Együtt könnyebb –
TOP
7-1.1-16-H-ESZA-2020-019999
pályázatnak köszönhetően beszerzésre
került PS4 és VR szemüveg elnyerte a
gyerekek tetszését.
Köszönjük a szülők bizalmát, bízunk
benne, hogy minden gyermek jól érezte
magát! Találkozzunk a Könyvtárban a
nyári szünetben is!
Kulcsár Lászlóné

FORDULÓPONT
2021. június 26-án, kerülT sor
a
Múzeumok
Éjszakája
országos
rendezvényre. Az idei volt a 19. alkalom,
hogy a Szent Iván éjjeléhez legközelebb eső
szombaton, az év legrövidebb éjszakáján
szélesre tárták kapuikat a múzeumok,
melyhez a Vasvári Pál Múzeum is évek óta
csatlakozik.
Különleges
alkalom
voltaz
idei
rendezvény, hiiszen idén a Múzeumok
Éjszakája a pandémia utáni újranyitást
követő első országos jelentőségű esemény.
Újra ehet múzeumba menni, élőben
megcsodálni a kiállításokat Az idei év
mottója: FORDULÓpont.
A várva-várt újranyitás új lehetőséget
teremt a múzeumok és általában a
kulturális intézmények számára is a
megújuláshoz, az újraértelmezéshez, az
új lehetőségek kereséséhez. Így történt
ez a Vasvári Pál Múzeum esetében is,
hiszem ebben az évben rendhagyó módon,
szabadtéri kiállítással készültek a múzeum
Munkatársai.
Az idén az Év Pedagógus díjat a
rendezvényen Opre Csabáné óvodavezető
vehette át. Icu az az óvodapadagógus,
aki nem csak hivatásában, szakmájában
érte el a maximumot, azt, amit minden
óvónő csak kívánhat, hanem a Langaméta

Játékgyűjtemény
megálmodójaként
különleges értéket hozott a Vasvári
Pál Múzeum életébe is, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni.
Külön öröm számunkra, hogy jó
munkakapcsolatot ápolhatunk a Langaméta
Óvodai Munkaközösséggel, mely 2001ben alakult meg Tiszavasváriban. Az
elhivatott kis csapat egyedi és nemes célja
induláskor az volt, hogy összegyűjtse és
rendszerezze Tiszavasvári és környéke,
speciális és jellegzetes népi játékait,
melyből évente kiállítást készítenek a
Vasvári Pál Múzeumban.
A Múzeumok Éjszakája
gazdag
programkínálatban
népi
játszótér,
kézművesbemutató várta a legkisebbeket. A
Tiszavasvári Mazsorett Egyesület műsorát
a TELSE tagjainak táncprodukciója
követte. Naninski & Figaro cirkuszi
attrakciója után a Garagulya Gólyalábas
Kompánia szórakoztatta a közönséget.
Színpadra lépett a DALINDA, majd este
a TRIÁSZ. A tűzzsonglőrök fantasztikus
műsora zárta a Múzeumok Éjszakája
programját. Köszönjük Mindenkinek,
hogy ellátogattak rendezvényünkre.
A Vasvári Pál Múzeum nyáron is várja
látogatóit.			
Kulcsár Lászlóné

Nyárindító kabaréest
Az idei nyár érkezése nem csupán a jó
időt, hanem végre vidámságot, jókedvet,
a programok szervezését is lehetővé tette,
így a június 21 – én megrendezésre kerülő
Egy bolond négyet csinál c. kabarét éppúgy
vártuk, mint a szórakozni vágyó lakosok.
A Találkozások Háza belső udvarát
meghitté és családiassá varázsolta az
alkalmi nézőtér és a terasz – színpad,
mely díszletet és fényeket kapva igazán
színházias légkört teremtett.
Rejtő Jenő
egyik kabaréjelenetére
épült
a műfajilag ponyvakabarénak
nevezett előadás, egy kabaré humoristák
előadásában, amellyel a Bethlen Téri

Színház és a Stand Up Brigád humortársulat
örvendeztette meg a színház és a kabaré
szerelmeseit.
Az est konferansziéjának szerepét a
közönség nagy kedvence,
Beleznay
Endre kapta, partnerei a nevettetésben a
Rádiókabaré és a Dumakabaré humoristái
voltak, Ürmös Zsolt és Szép Bence,
valamint az 1990-es Humorfesztiválon
nagy sikert arató, Karinthy-gyűrűs
parodista, Éles István.
A jókedv és a siker garantált volt,
kétórányi vidámság felhőtlen szórakozást
jelentett ezen a nyári estén. 			
Szőllősi Ágnes

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Tiszalök központjában a József Attila
úton 1930 nm-es telken, 100 nm-es, 3
szobás, cserépkályhás, tufából épült,
felújításra szoruló családi ház eladó. 7,8
M Ft. Érd: 06 30/ 976-9459.
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó.
Érd.:06 30/402-6732
Földszintes, kertes házat keresek
megvételre kis telekkel! Tel.: 06
20/4014-590
Eladó családi, kertes ház, összkomfortos
az Egység úton! Tel.: 06 30/555-8394
Szoba
kiadó
lányoknak
vagy
nyugdíjasnak! Tel.: 06 30/555-8394
40-esben (Tiszavasvári, Vasvári P. út
1-7. „D” II/5/a.) teljesen felújított lakás
sürgősen eladó! Tel.: 06 70/ 297-8870
Budapesti lakás kiadó! Budapest
belvárosában 2 szobás bútorozott lakás
júliustól kiadó! Érd.: 06 42/275-572, 06
30/4437-672

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. Lakás felújítási
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-30/611-60-74”
Földmérés,
megosztás,
épület
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel:
30/ 368-9797

Ez is - Az is
Leanderek különböző nagyságban és
színben eladó. 5.000 Ft-tól, nagyságtól
függően.
Tel. 30/214 -7473
Eladó 6 fiókos fagyasztó, 7 fiókos hűtő,
egy TV, 2 fotel. Tel.: 06 30/555-8394
Dahua VCT-999 tripod professzionális
fényképezőgép állvány dobozában fél
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
Eladó LEHEL típusú 30 literes kemping
hűtőláda. Méret: 42x52x40 cm (220V,
12 V) Tel.:30/270-1665
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 2500
Ft/q! (Méterben) 2700 Ft/q! (Gurigázva)
Szállítás és mérlegelés megoldható!
TEL: 06 30/696-39-61

Polgármester fogadónap:
2021. 08.02. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2021.07.14. szerda 08.00-12.00
2021.07.28. szerda 08.00-12.00
2021.08.04. szerda 08.00-12.00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515; 06-42/411-516

Tamás Viktor:

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

+36 30 3265394

Szurkos Szilvia:
+36 30 3058143

MEGEMLÉKEZÉS

Kovács Antal és Kovács Antalné
haláluk 3. és 9. évfordulójára.
Örökké szerető és gyászoló gyerekeik,
unokáik és dédunokáik.
„A halál nem jelent feledést és véget,
Amíg élnek azok, akik szeretnek Titeket!”

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti
állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Július 09-15
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Július 16-22
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Július 23-29
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Július 30-Augusztus 05.
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Augusztus 06-12.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Augusztus 13-19.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520080-as telefonszámot!
Dr. Kodak István Gyermekgyógyász
rendelési ideje:
Hétfő – Szerda - Péntek: 09:00 - 11:00
Kedd –Csütörtök: 15:00 – 17:00
Tel.: 30/3429-702
Tiszavasvári Járási Hivatallal
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük,
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346

Módosul a
gyermekorvosi
rendelési idő
2021.
júliusától
a
Tiszavasvári I. számú
házi
gyermekorvosi
körzetet Dr. Kodak
István
gyermekorvos
látja el. A rendelés
helye változatlanul a
Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti
Központi Orvosi Rendelő emeleten lévő
rendelőhelyisége. A rendelési idő az
alábbiak szerint alakul: hétfő, szerda,
péntek: 10:00-12:00 kedd, csütörtök:
13:00-15:00 Tanácsadás előre egyeztetett
időpontban. Rendelésre és tanácsadásra
időpont a következő telefonszámon
kérhető: 06 30/342-9702

2021 július

Képviselői
Elérhetőségek

Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6.
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható!
Tel: 06 20/919-1793

Balázsi Csilla:

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

Bakné Répási Ágnes:

bakne.r.agnes@gmail.hu

Szabó Zoltán:

+36 70 1980057
szabo.zoltan0829@gmail.com

Ráduly Zsolt:

+36 30 2198461

Volosinóczki Béla:
+36 30 2132327

Balogh Sándor:
+36 70 5466851
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

VIRÁG FERENC

temetésén részt vettek, jelenlétükkel
fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló családja:
felesége, gyermekei, unokái.

Ényi Istvánné

Halott férjem emlékére

Miért fáj az elmúlás,
Hisz nem múlt el, nyomod maradt
Ott élsz gyermekeid mosolyában
Könnyeid ott csillognak könnyeikben
Ügyes két kezed ott munkálkodik ügyes
kis kezeikben
Unokáink fejét simogatom, s úgy érzem,
Téged érintelek
Szemükből a tekinteted, tekintetükből a
szemed néz rám
Köszönöm Őket Neked.
Ezért nem vagyok magányra ítélve,
Fényük beragyogják napjaim,
Melengetik szívem, mely ütemesen ver
tovább, tovább!

Elhagyott feles
Porosodó pohár pihen polcon,
vár, hogy vele valaki snapszt rántson.
A butykos színültig ül a padon,
hogy az idősödő úrhoz szóljon.
„Na tessék, csak egyedül jöttél!
Remélem azért örömet leltél!”
A szépkorú nagy mosollyal mesél,
„Ha tudnád milyen két lelket küldtél!”
Fentről néznek lefele a padról,
és csak várakoznak onnan túlról.
„Hosszú lesz az út a szép hazából!”,
jön ki a szó a butykos szájából.
„Nem bánom, hogy vesztegelnem kell
most,
A találkozást tervezem már most!”
Korsóból iszik meg egy világost,
és egy felessel várja a párost.
Gonda Attila

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Pente Ádám /2021.05.24./
Balogh Miklós
Vadász Róbert
Kuncsik Ádám Csaba
Pente Ádám
Nagy Maja
Lakatos Elinor Döníz
Lakatos Dominik Kevin
Balogh Ájlin
Balogh Ariana Zejnep

Akik házasságot kötöttek
Takács Kitti – Fazekas László
Lakatos Dóra – Vámos Norbert
Sajtos Szilvia Bernadett – Mónus Gábor
Szabó Réka – Simon Ádám
Horváth Edina – Gáll Lajos

Akiktől búcsút vettünk:
Breszkócs Lajos /2021.05.30./ Vasvári Pál u.
Bódor Károly Józsefné sz. István Margit /
Vasvári Pál u. 87.
Czikó Imréné sz. Micsik Juliánna /
Vörösvári u.
Lakatos József / Gépállomás u.
Gulyás Sándorné sz. Kovács Irma / Hankó
László u.
Veres Lászlóné sz. Takács Margit / Jókai u.
Kecskés József / Kabay József u.
Szabó Sándor / Kinizsi u.
Fazekas László / Bajcsy-Zs. u.
Bényei József / Bajcsy-Zs. u

Közösségi hírek

2021 július

Búcsú a Bölcsődétől

2 0 2 1 .
június 24-én
rendhagyó és
különleges
ünnepségre
készültünk a
Tiszavasvári
Bölcsődében.
Az óvodába
t á v o z ó
gyermekekkel
e g y ü t t
elbúcsúzott
a
gyermekektől,
a
szülőktől,
a
munkatársaktól a bölcsőde vezetője,
Reznek Istvánné, Edit is. 40 éves
munkaviszony, 30 éves intézményvezetői
megbízás után a megérdemelt pihenés,
a nyugdíjas évek váltják fel számára a
megszokott hétköznapokat, a munkát. A
Tiszavasvári Bölcsőde alapítványa, a „Kicsi
vagyok én…” alapítvány minden évben,
április 21-én, a Magyar Bölcsődék napján
adományozza az Év kisgyermeknevelője
díjat. Azok a kisgyermeknevelők kapják
meg, akik a munkájukban, közösségépítő
tevékenységükben, az elvárt munkán kívül
többet, kimagasló teljesítményt nyújtanak.
Az idei évben ez az ünnepség a vírushelyzet
miatt sajnos elmaradt.
Munkatársaimmal és az alapítvány
kuratóriumával közösen úgy gondoltuk,
hogy ezt a díjat ünnepélyes keretek között,
a gyermekek búcsúünnepségén adjuk át
annak a kisgyermeknevelőnek, aki ezt az
idei évben leginkább kiérdemelte. 2021ben a „Kicsi vagyok én..” alapítvány által
adományozott az Év kisgyermeknevelője
díjat Reznek Istvánné intézményvezető
kapta. Reznek Istvánné 1981-től dolgozik
a bölcsődei ellátás területén, jogviszonya
azóta töretlen, és mindvégig Tiszavasvári
városához kötődik.
Alulról építkező
folyamatos szakmai ismeretgyarapítás
jellemzi pályafutását, mely jelentős
mértékben járult hozzá mind egyéni szakmai
kompetenciájához, mind Tiszavasvári
város és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
bölcsődéiben a bölcsődei gondozásnevelés
értékeinek
gazdagításához.
Csecsemő- és gyermekgondozónő, majd
bölcsődei szakgondozó képesítéssel 1992ben bölcsődevezetői megbízást kapott
a Tiszavasvári I.sz. Bölcsődében, majd
a város 3 bölcsődéjének szervezeti
összevonását követően az Egyesített
Bölcsőde vezetője lett. Innovatív
gondolkodásmódja végig kísérte szakmai
munkáját. Élére állt minden –kollektívát
erősítő- rendezvénynek. A Debreceni
Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai
Főiskola
Szociálpedagógia
szakán
2004-ben szerzett szociális alapképzés
területen főiskolai diplomát. 2005-ben
a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Főiskolai Karán, Nyíregyházán szociális
szakvizsgát tett. Saját felkészülése a
szakma minél magasabb szintű művelése
céljából sosem fejeződött be. Rá valóban
jellemző az „életfogytig tartó tanulás”

eszméje. 2019-ben a Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai
Karán
kisgyermeknevelő
szakon
pedagógus diplomát szerzett, majd 2020ban részt vett a Semmelweis Egyetem
szociális ágazati mester vezetőképzésén.
Az ott benyújtott projekt munkáját az
értékelő
bizottság
továbbgondolásra
érdemesnek ítélte. Az általa irányított
Tiszavasvári bölcsőde 2006-tól gyakorló
terepintézménye a Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai
Kar kisgyermeknevelő képzés szakának.
Eredményes szakmai kapcsolatot tart fenn
a kar oktatóival, akik rendszeres résztvevői
az intézmény által 2015-től szervezett
Szakmai napoknak, melyet a Magyar
Bölcsődék Napja alkalmából rendeznek.
A színvonalas Szakmai Napok iránt nagy
az érdeklődés a megyében, mely azon
túl, hogy hasznos szakmai és pedagógiai
információkat közvetít, közösségépítő
szerepe is jelentős. 1997-től 2000-ig részt
vett a magán és non-profit jellegű ellátások
szervezéséhez kapcsolódó képzéseken,
a
családi
napközik
működésének
tanulmányozásában,
az
ellátások
létrejöttének támogatásában, és az ehhez
kapcsolódó szakmai napok szervezésében.
2000-ben ehhez kapcsolódóan angliai
tanulmányúton vett részt a Pro Excellentia
Alapítvány és az angol Rockefeller
Brothers
Alapítvány
támogatásával.
De
1998-ban
bekapcsolódott
a
bölcsődei minőségbiztosítási rendszer
kidolgozásához
kapcsolódó
szakmai
szintfelmérési munkába, az értékelési skála
gyakorlatban történő kipróbálásába. Részt
vett az Országos Család és Gyermekvédelmi
Intézet e témában szervezett felkészítőjén.
2017 tavaszától a Magyar Bölcsődék
Egyesületének
bölcsődei
szakértője.
Szakértőként részt vett a Szabolcs-SzatmárBereg megye bölcsődéinek szakmai
ellenőrzésében. A fentebb felsoroltak
bölcsődei munkásságának főbb állomásai,
dátumai,
esetleges
fordulópontjai.
Hosszan lehetne sorolni azokat az
innovatív ötleteket, melyek a gondozónevelő munka eredményességéhez, és
pozitív megítéléséhez járultak hozzá
az eltelt évtizedek alatt. Az idei évben
40 éve, vezetőként közel 30 éve, aktív
részese a bölcsődei munkának, az ország
szakmailag közel sem frekventált részén.
A díjat Ráduly Zsolt Alpolgármester úr,
Dr. Kórik Zsuzsanna Jegyző asszony
és Dojcsákné Pásztor Erika, a „Kicsi
vagyok én…” Alapítvány kuratóriumának
elnöke adta át. Az elismerő díj átadásával
együtt megköszönjük az intézményvezető
áldozatos, több évtizedes munkáját.
Nyugdíjba vonulásához gratulálunk és
hosszú, boldog nyugdíjas éveket, jó
pihenést kívánunk!
Tiszavasvári Bölcsőde kollektívája
nevében:
Munkácsi Ágnes
intézményvezető helyettes

FOCI
Az idén is megrendezésre kerül a Bohács Sándor emléktorna! A négycsapatos
megemlékezés hagyományosan a Tiszavasvári sportpályán lesz megrendezve.
A torna résztvevői: Rakamaz, Ibrány, Tiszalök és Tiszavasvári.
A torna időpontja: 2021.július 24-25
24-én 15:00 Rakamaz – Ibrány, 17:00 Tiszavasvári - Tiszalök
25-én 15:00 a két vesztes, 17:00-tól a két győztes

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

MEGHÍVÓ

A 2021. AUGUSZTUS 29-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES
KÖZGYŰLÉSRE
Helyszín:
Időpont:

Tiszavasvári Önkormányzat házasságkötő terme (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)
8:00 kezdettel (határozatképtelenség esetén 8:30 újra összehívásra kerül, mely
időpontban a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes lesz).
A Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Az Elnökség beszámolója a 2020-as évről. / 2. Bizottsági beszámolók a 2020as évről. / 3. 2022 évi munkaterv ismertetése. / 4. Egyéb szervezeti és működési
kérdések. / 5. Tisztségviselő választás.
H.E. elnöksége nevében:
Fejes László Ádám elnök

„KACSÁS KUPA” 12 ÓRÁS
HORGÁSZVERSENY
2021. augusztus 8. vasárnap
Kacsás tó, Tiszavasvári

A verseny időtartama: 6 órától 18 óráig, Gyülekező: 5 órától, sorsolás: 5:30-kor,
Eredményhirdetés: 18.30-kor
Kategória: 2 fős csapatverseny (2 bot / versenyző), Nevezési díj: 8000 forint/ csapat,
Nevezési határidő: 2021. augusztus 01.
Díjazás: az összsúly alapján, 1-2-3 helyezett, Különdíj: a legnagyobb hal fogója,
Nevezés: a Kacsás tónál, a nevezési díj befizetésével lehet. Összesen 17 csapat
indulhat a jelentkezések sorrendjében. A helyek betöltése után csak tartalékos
jelentkezéseket fogadunk. A versenyzők részére az egyesület ebédet biztosít a
helyszínen!
SZABÁLYOK
A két fő versenyző maximum 4 horgászbotot használhat egy időben. Botonként 1 db
szakáll nélküli horog a megengedett (lenyomott szakáll is elfogadott). Engedélyezett
horgászmódszer: úszós vagy fenekezős. A versenyzők a kijelölt szektorokban
horgászhatnak. A szektorhatár megsértése kizárást von maga után. Egy főnek mindig a
botoknál kell tartózkodni. A mérlegelésbe minden szabályosan kifogott hal számít. Az
elpusztult hal nem számítható be mérlegeléskor. A versenyzők kötelesek az elpusztult
hal árát megtéríteni. Mérlegelés után minden halat kíméletesen vissza kell helyezni a
vízbe. Kötelező eszközök: minimum 2 db nagyméretű haltartó, 2 db pontymatrac,
2db merítőháló, fertőtlenítő spray. Drótháló tilos! Csalizásra használható: élőanyag
(csonti, giliszta, szúnyoglárva), bojli, pellet, gumi kukorica, szemes termények. Illetve
az afrikai harcsázásnál szokásos füstölt és friss húsáruk. Az etetőanyag mennyisége:
csapatonként maximum 6kg. Rothadó, penészes etetőanyag kizárást von maga után!
Etetni csak horgászbottal (kosár, rakéta, spomb) vagy kézből, a partról lehet. A versennyel
kapcsolatban panaszt, észrevételt, óvást az Egyesület Vezetőségének lehet benyújtani a
helyszínen. Minden vitás kérdésben az Egyesület Vezetősége dönt. A verseny 10-nél
kevesebb csapat jelentkezése esetén elmarad.

Tábor a Magiszterben
EFOP–1.4.-4-17-2017-00135
BARI
SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTÁ MÁRÉ
Van más út is… Megmutatjuk! pályázatunk
keretében, 2021.06.21- 2021.06.24-ig,
30 leány tanulóval és 4 fő „vakmerő”
kísérővel, táborozni voltunk az Abádszalóki
Üdülő „Nyugalom sziget” helyszínen. A
különböző és változatos foglalkozásokon,
igyekeztünk a tanulók pihenésének,
regenerálódásának lehetővé tételére, a jó
kedélyállapot, hangulat, és otthonosság,
a kiegyensúlyozottság megteremtésére,
a mentálhigiénés gondozására. Arra
törekedtünk, hogy a gyerekek sokfajta
szabadidős tevékenységet ismerjenek
meg, mert csak így készíthetjük fel őket
a tartalmas szabadidő eltöltésére. Minden
gyerek kapott tabletet, így folyamatosan
tarthatták a kapcsolatot, megoszthatták
élményeiket családjukkal, barátaikkal,
mentorukkal.
A
többféle
ajánlott
tevékenység közül, választási lehetőséget
biztosítottunk,
(jakuzzi,
kézműves
tevékenységek, rajzolás, festés, fejtörő
feladatok, stb.), amelynek keretén belül
szabadon, kiscsoportban és egyénileg is

tevékenykedhettek tanulóink. Minden nap
meglátogattuk a város turizmusát biztosító
szabad strandot, ami nagyon tetszett a
lányaiknak, és egyben, hűsítő is volt a
nagy melegben. Minden nap fagyiztunk,
jégkrémeztünk, sütikkel fokoztuk a
boldogsághormonunk
működését.
Az abádszalóki srácok sem voltak
közömbösek lányainknak, így ha puskát
nem is, de vigyázó szemeket rendszeresen
alkalmaztunk. Minden este buliztunk,
táncoltunk, bár ezt fiúk nélkül, de annál
inkább őrült hangulatban. Alvás hiányában
a reggelek nehézkesen indultak, de ezek
a problémák csak ideiglenesek voltak.
Hazaindulás előtt, reflexiót írattunk a
táborról a gyerekekkel, aminek elolvasása
megerősített minket a tábor sikerességéről.
Összegezve: A táborban, nem az alvással
töltöttük az időt, igyekeztünk minden
percét kihasználni, hogy mentoráltjaink
kellemes élményekkel térjenek haza.
Gondoljuk, hogy otthon azért senkit sem
kellett elaltatni. A kísérő tanárokat biztos,
hogy nem.
a tábori kísérők

Utolsó Oldal

2021 július

2021. június 10-én ünnepelte 90. születésnapját Bagdi
István. Ez alkalomból köszöntötte Őt Szőke Zoltán
polgármester, Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, és Szabóné
Aranyi Tünde anyakönyvvezető. István bácsi elmondta,
hogy a háború miatt az iskoláit felnőttként végezte el. A
katonaság után ismerkedett meg feleségével, akivel 1956ban házasságot kötöttek. Három gyermekük született:
István, Katalin és Sándor. A jobb megélhetés reményében
sokáig távol kellett dolgoznia a családjától, de szerencsére
évek múltán sikerült elhelyezkednie Tedejen, majd az
Alkaloidában. Innen ment nyugdíjba 1991-ben. Mivel
feleségét 1988-ban elvesztette, így a gyerekeknek és
az unokáknak sikerült átsegíteni ezen a nehézségen.
Korábban sokat hódolt szenvedélyének, a horgászatnak,
de ma már csak a TV-ben nézi. Ezúton kívánunk István
bácsinak jó egészséget, és hosszú, boldog életet családja
körében.
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