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Felújítás előtt - és után, a Minimanó Óvoda
Májusban még csak beszéltünk róla, hogy pályázaton nyert 235 millió forintból felújításra kerül a Vasvári Pál úti
Minimanó óvoda, most pedig már szinte rá sem ismerünk a kívül-belül teljes megújult épületre, melyet várhatóan az
újság megjelenésekor már birtokba vehetnek az óvodapedagógusok és a gyerekek egyaránt.

2021. szeptember elseje most egy kicsit más, kicsit több
volt, mint máskor a Kabay János Általános Iskola számára,
hiszen a tanévnyitón kívül az iskola épülete átadásának
40 éves évfordulóját is ünnepelték a jelenlévők. Erről
bővebben az októberi számunkban olvashatnak.

KÖLTÖZIK A JÁRÓBETEG
SZAKRENDELŐ
Szeptember hónapban a költözés kap főszerepet a
Járóbeteg Szakrendelő életében. Új helyén, a Kabay János
u. 21-23 sz. alatt (gyári lakótelep-volt Idősek Átmeneti
Otthona épülete) megtalálhatóak, elérhetőek az alábbi
szakrendelések lesznek:
- kardiológia,belgyógyászat, urológia, sebészet,
reumatológia, szülészet-nőgyógyászat, bőrgyógyászat,
fül-orr-gégegyógyászat, szemészet.
Változatlanul, régi helyén a Vasvári Pál u. 6. sz. alatt
marad: röntgen diagnosztika és teljes körű ultrahang
diagnosztika szakrendelés, valamint a fogászati röntgen,
mely ellátás fogászati panoráma röntgenvizsgálattal
bővül a közeljövőben. Szakrendeléseink zavartalan
működése érdekében szeptember egyik hétvégéjére
tervezzük az átköltözést, így betegeink már foglalt
időpontjait sem módosítja.
Ellátottjainkat minden esetleges felmerült változásról
telefonon értesíteni fogjuk!
Balogh-Lácz Klaudia
ROJKÓ-MED Kft. képviseletében

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol
- A vihar
u t á n
hallhattuk
polgármester
úrtól, hogy a
sportcsarnok
rendbetétele
igen súlyos
milliókba
f o g n a k
kerülni.
Van-e esetleg ezzel kapcsolatosan
bármiféle elképzelés, hogy honnan
lesz átcsoportosítva a pénz, vagy fizet a
biztosító?
– Amint azt a legutóbbi beszélgetésünkben
is elmondtam, elég bonyolult a helyzet a
sportcsarnokkal kapcsolatban, de az azóta
eltelt időszakban történtek előrelépések. A
Katasztrófavédelemmel, a Tűzoltósággal, a
Biztosítóval, és minden hivatalos szervvel,
hatósággal felvettük a kapcsolatot,
valamint azzal a céggel, aki a sportcsarnok
felújításának munkáit is végezte. A vihar
akkor érte el a sportcsarnokot, amikor az
a terület még munkaterület volt. Vagyis:
abban az időszakban történt a műszaki
átadás, amikor a katasztrófa történt. A
munkálatok átvétele a Magyar Kézilabda
Szövetség feladata volt, míg a helyreállítás
viszont már az önkormányzaté. Már
korábban beszéltünk arról is, hogy a
felújításhoz a városnak egy fillérrel sem
kellett hozzájárulnia, mert azt a MKSZ
fizette, mint ahogy a kivitelezőt is Ők
választották ki. Viszont a kárelhárítás,
a helyrehozatal már teljes mértékben a
mi feladatunk. Erre jelenleg semmilyen
forrás nem áll rendelkezésünkre, ezért
kellett felvenni a kapcsolatot a már említett
hatóságokkal. Előzetes becslések alapján
tizen-milliókba kerül csak a védekezés.
Értem ezalatt azt, hogy a további
károk elkerülése érdekében különféle
munkálatokat kell elvégezni ahhoz, hogy
ez az összeg ne emelkedjen. Például a
tető ideiglenes lefedése mindaddig, míg
a teljes felújítás el nem kezdődik. Arról
ne is beszéljünk, hogy a csarnok teljes
újbóli felújítása százmilliókba fog kerülni.
Az illetékes biztosítóhoz elküldtük a
fotódokumentációt és a szakemberek
által elkészített káresemény feltárását.
Innentől kezdve rajtuk múlik, hogy
milyen mértékben fognak kártéríteni
bennünket. Ezen túlmenően Vis Maior
keretre nyújtottunk be igényt szintén
a védekezés, valamint a helyreállítás
költségeinek fedezetére. A cserepeken,
a szigetelésen kívül a villámvédelmet
kell helyreállítani az ismételt teljes
felújításig. Sajnos ez a folyamat elég
hosszadalmas lesz. Jelen pillanatban több
cég felkeresését követően megtaláltuk
azt, akivel sikerült szerződést kötni, aki
a védekezési munkákat már el is végezte.
Örömmel mondhatom, hogy a legutóbbi
esőzést követően beázás a csarnokban már
nem történt. Viszont az előző beázások
miatt a sportcsarnok parkettája olyan
súlyos kárt szenvedett, hogy ezáltal a pálya

Sportcsarnok

teljesen használhatatlan. Jelentős területen
a felpúposodás olyan mértékű, hogy első
ránézésre is komplett cserére lesz szükség.
De erre csak azután kerülhet sor, amikor
a tető teljesen rendben lesz. Ha kedvező
elbírálást kapunk a Vis Maior terhére,
úgy a munkálatok az elkövetkezendő
hetekben megkezdődhetnek. Egyelőre
előleget kértünk le – ami 10.000.000.-Ft –
aztán a megfelelően elvégzett munka után
utálhatják a többit. A magasabb összeg – a
több százmillió – csak abban az esetben
kerülhet kifizetésre, ha megalapozottnak
látják azt, hogy a sportcsarnok
tetőszerkezete valóban teljes felújítást
igényel. Az előzetes szakvélemények
alapján a tetőszerkezet 20-25 %-ban
károsodott. Ha indokolt a teljes tetőcsere, az
százmilliós tétel lehet. Ha ez megtörténik,
akkor gondolkodhatunk abban, hogy a
küzdőtéren is meginduljon a felújítás.
Még kiegészítésként annyit el szeretnék
mondani, hogy kikértük statikusnak is a
véleményét a csarnokkal kapcsolatban,
hogy a későbbiek folyamán (tetőszerkezet,
tartószerkezet, belső szigetelés) egy
károsodott elem miatt nehogy baleset
történjen.
– Tegyük már rendbe ezt a kérdést az
érthetőség kedvéért: a vihar előtti felújítást
teljes egészében a Magyar Kézilabda
Szövetség finanszírozta, és ez a városnak
nem került semmibe, míg a vihar utáni
helyreállítás már a várost terheli, mivel
a csarnok, vagyis maga a felépítmény
a város tulajdonát képezi. Ezért kell a
városnak intézkednie mindenben?
– Igen, ez teljes mértékben így van!
Ezért fontos, hogy pl.: a biztosító is olyan
összeget állapítson meg, illetve a Vis Maior
keretből is sikerüljön annyit kapnunk,
amiből már tudjuk fedezni a helyreállítást!
– Van-e döntés azzal kapcsolatosan,
hogy a kézilabda csapat hol fog addig
edzeni, és esetleg hol fogja a meccseit
játszani?
– A napokban egyeztettem Nácsa Balázs
úrral, az egyesület elnökével, és ha
minden igaz, akkor sikerül megállapodni
az egyik szomszéd településsel, a
csarnokhasználattal kapcsolatosan. Ott
lesznek az edzések is és a meccsek is.
Az egyesület így most nem a városnak,
hanem egy másik településnek fizeti
majd a bérleti díjat. Itt Tiszavasváriban
keressük a lehetőséget az utánpótlás
csapatok edzéseinek helyszíne kapcsán.
Jelen pillanatban bármilyen szomorú is
kimondani, de előreláthatóan egy év, mire
ismét birtokba tudják venni a csapatok
a csarnokot. Sajnos a védekezés és a
helyreállítás előtt is végig kell vinni a
hivatalos folyamatokat: közbeszerzési
eljárás,
kivitelező
megpályáztatása
majd elfogadás, és egyéb kötelező és
szokásos procedúrák. Csak úgy, mint
bármelyik pályázat esetében. Így akkor
most már talán világos, hogy miért is nem
kezdődhetnek el a munkálatok azonnal,
bármely pályázatnál a pénz megítélését

követően. A szurkolóknak bizony egy
kicsit kényelmetlen lesz, hiszen a hazai
meccsekre is idegenbe kell utazni.
– Sok kertes gazda sötétedés után
gyújtja meg az összegyűlt gaz, hogy ne
lássák ki az! Ha ilyet észlelünk, kinek kell
szólni, vagy esetleg a közterület felügyelő
szokott-e este ilyen megfontolásból járni a
városban?
– Ilyen megbízásra még nem volt példa,
hogy a közterület felügyelőt ezért küldjük
ki a városba. Ha valaki ilyet tapasztal,
hívhatja a mezőőrség telefonszámát, ami
látható a Városi Televízió képújságjában,
vagy benne van minden Vasvári Hírmondó
10. oldalán, a közérdekű telefonszámok,
információk között, de hívható a közterület
felügyelő is, illetve ha olyan mértékű a tűz,
akkor a 112-es számon lehet bejelentést
tenni. A jelenlegi szabályozás nem
engedi a kerti hulladékok égetését, így a
szabálysértő akár több tízezer forintot is
fizethet – ha nem a tűzoltók mennek ki.
Mert ha Ők, akkor ez az összeg meghaladja
bőven a százezer forintot is. Ezt egyébként
Németh Zoltán tűzoltóparancsnok úr is
elmondta a közelmúltban egy televíziós
beszélgetés során.
– Akkor elég egy jó szándékú szomszéd
bejelentése?
– Igen!
– Itt a szeptember, és annak idején,
amikor
májusban
elkezdődött
a
Minimanó óvoda felújítása, arról volt szó,
hogy óvodakezdésre elkészül. Mit tudunk
erről mondani?
– Örömmel mondhatom, hogy most,
amikor ez a beszélgetés készül augusztus
végén, akkor már a vállalkozó kifelé
pakol. Vagyis: néhány apró kivitelezői
munkálattól eltekintve a berendezési
tárgyak szépen lassan visszakerülnek az
„új” helyükre. Az udvaron még nincsenek
rendezett állapotok, de folyamatban van
annak is a kialakítása. Annyi újdonság lesz
még, hogy az óvoda előtti közterületen
az eddigi sáros padka helyett zúzottkőből
sikerült parkolókat kialakítani. Az udvaron
is beton helyett aszfalt került kialakításra,
és megoldott lett a mozgáskorlátozottak
számára az akadálymentesített közlekedés
is. De azt hiszem, a televízión keresztül
mindenki betekintést nyerhet majd a szép,
új, minden igényt kielégítő óvodába, mert
szeretnénk egy átadási ünnepséget csinálni.
– Mi lesz a sorsa a „Város Szíve”-nek
elnevezett kupakgyűjtőben összegyűlt
kupakoknak, illetve az érte kapott
pénznek?
– Szeretnék visszakanyarodni egy kicsit
az időben: még mindig örömmel tölt el az
az összefogás, ami a gyűjtő elkészítésekor
és kihelyezésekor volt tapasztalható.
Szabó Zsolt képviselő úr hozzáállása,
szervezőkészsége, és mindazok, akik az
ügy mellett álltak, igazán kifejezte a város
kohéziós erejét. Örömmel mondhatom,
hogy szinte hétről hétre üríteni kell, és
sokszor tárolási nehézségekbe ütközünk
az elszállításig – de ez inkább öröm,
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mint probléma. Makra Anita kapta meg
feladatul, hogy koordinálja az ezzel
kapcsolatos teendőket. Anita a facebookon
keresztül felvette a kapcsolatot egy
rászorulóval, és az Ő gyógykezelését
támogattuk a most elszállított kupakok
árával. Ne kerüljön rá sor, de ha valakinek
ilyen jellegű problémája van, vegye fel
velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk!
Természetesen
a
Tiszavasváriak
elsőbbséget élveznek!
– A következő kérdés már többször
felvetődött. Konkrétan: sokat beszéltünk
arról, hogy a Zöld Város projekt nyár
végére elindul. Hogy áll most ez a
folyamat?
– Örömmel mondhatom, hogy az igen
hosszadalmas közbeszerzési eljárás után
megvolt az eredményhirdetés, megvoltak
a szerződéskötések, és ezzel egy időben
hatalmas feladat szakadt a város nyakába.
Készültünk erre, de most látjuk csak a
feladat nagyságát. A vállalkozó megjelent,
a munkálatok elkezdődtek, aminek már
látható jelei vannak. Aki mostanában járt
arra, az tapasztalhatta, hogy a Vágóhíd
úti közmunkás telephelyünket teljesen
felszámoltuk. Nem volt kis munka
a gépeket, eszközöket, a legyártott
betonelemeket elszállítani. Aztán ami még
szembetűnőbb lehet, hogy a városi piac
azon részét, ahol a sátras elárusító hely
volt, munkaterületté lett nyilvánítva. Ide a
vállalkozó fogja deponálni a vasanyagot,
gépeket, eszközöket az elkövetkezendő
időszakra. Nem szeretnénk a sátras
piacozókat kirekeszteni az elkövetkezendő
időszakban, mivel egyrészt szeretnek
idejárni, másrészt a városlakók is keresik,
szeretik Őket, így a projekt befejezéséig
biztosítani szeretnénk nekik az árusítási
lehetőséget. Az a megoldás született, hogy
a környező utcákra, területekre helyezzük
ki Őket vasárnaponként 12.00-óráig.
Az Adria út, Vágóhíd út, Nyárfa út egy
része le lesz zárva a gépjárműforgalom
elől, így biztonságos lehet az árusítás.
A forgalmi rend változásról a közösségi
oldalakon tájékoztattuk a lakosságot.
Türelmet és megértést kérek mindenkitől,
mert az átépítés elkészültéig muszáj lesz
mindenkinek sétálni egy kicsit a piac
területéig. Ez a kis kellemetlenség meg
fogja érni, hiszen egy átépített, felújított
piac fogja várni az odalátogatókat néhány
hónap múlva. Ha már Zöld Város: akik még
nem értesültek róla, azoknak elmondom,
hogy a Vágóhíd út mellett egy 86
férőhelyes parkoló épül, mellette műfüves
focipálya a kiszolgáló épületegyüttessel.
– Lehet tudni, hogy mikorra készül el a
beruházás?
– A vállalkozónak egy éve van a
befejezésre. Természetesen ezt nagyban
befolyásolhatják az időjárási tényezők,
hiszen, ha lesz egy száraz hosszú ősz,
és korán beköszönt a tavasz, akkor
természetesen ez az idő lerövidülhet.
– Köszönöm a beszélgetést!
Fülöp Attila

Minimanó óvoda

Kitüntetések
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Kabay János” Vállalkozói Díj

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2010.
(XII.17.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján „KABAY JÁNOS” VÁLLALKOZÓI DÍJAT
adományozott
DANCSNÉ
OROSZ
KATALIN
részére,
Tiszavasvári
város
gazdaságának
fejlesztésében, valamint munkahelyek teremtésében kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként.
Házasságkötésünkkor - immár 39 éve
- ápolóként dolgoztam a helyi szociális
otthonban, férjem pedig kőműves
kisiparos volt az édesapja mellett. A család
javaslatára kezdtünk el állattenyésztéssel
foglalkozni. Vásároltunk 5 magyartarka
tehenet, így kezdtünk el – munka mellett
– gazdálkodni. Családunk mindig a
tejtermelést preferálta. Kezdetben a napi
fejést is mi magunk végeztük. 1998-ban
istállót, és tejházat építettünk. 2005-ben az
addigi 70 db tehenünk mellé egy nagyobb

Holstein-fríz állományt vásároltunk. Azóta
bővítettünk a Vasvári Pál Szövetkezettől
megvásárolt
istállókkal,
így
vált
lehetővé, hogy folyamatosan növeljük az
állományt. A vállalkozás saját és bérelt
földterületekkel
rendelkezik.
Ebben
lucernát, szénát, kukoricát, napraforgó
és silókukoricát termelünk. A szántóföldi
növénytermesztéshez szükséges gépek
egy részével rendelkezem, de szolgáltatást
is veszek igénybe. A tejelő állomány
6 istállóban van elhelyezve, növekvő
almos tartástechnológiával, ventilátoros
szellőztetéssel. A növendék állomány
további 4 mélyalmos istállóban van
elhelyezve. A fejés naponta kétszer
történik.
Főépületünk magába foglalja az irodát,
tejházat, fejőházat, és egy 30 férőhelyes
előkészítő istállót. Az állomány egy része
a nyári időszakban legel. Jelenleg 20 fő
dolgozót foglalkoztatunk. A vállalkozás az
alapítás óta dinamikusan fejlődik.

Város Díszpolgára” Kitüntető Cím
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
34/2010.
(XII.17.)
számú
önkormányzati
rendeletében foglalt hatáskörében
eljárva a ,,Város Díszpolgára”
Kitüntető
Címet
adományozza
Hankó  András részére, Tiszavasvári
rangjának
emelése,
hírnevének
növelése
érdekében
kifejtett
tevékenysége elismeréséül.
1942. december 13-án születtem
Bűdszentmihályon. Édesapám, Hankó
László ének- és zenetanár, aki országos
hírnevet szerzett az általa szervezett
és vezetett ének- és fúvószenekarával.
Édesanyám, Balázs Aranka Gabriella
tanítónő volt. Édesapámék igyekeztek
becsületes, tisztességes életre nevelni,
fogékonnyá tenni a jó és szép iránt.
Általános
iskolában
aktívan
részt
vettem az édesapám által vezetett
ének- és zenekarban, valamint az iskola
sportéletében. A tanulmányaimat a
fővárosi Képzőművészeti Gimnáziumban
szerettem volna folytatni, de oda nem
vettek fel. Ezután felvételi vizsgával
bekerültem a Debreceni Dohányipari
Technikumba, amely kemény, kiváló
iskola volt, ahol nem csak a szakmára,
de az életre is tanítottak. Később
elvégeztem a Közgazdasági Technikum
pénzügyi tagozatát is. Időközben sok
minden történt. 1962-ben a javaslatomra
néhány
barátommal Tiszavasváriban
újjáalakítottuk az 1957-ben megszűnt
kézilabdacsapatot, melynek alapító tagja

és tíz évig játékosa voltam. Aktív pályám
befejeztével 1971-ben megalakítottuk a
község sakkcsapatát, s mint alapító tag és
igazolt játékos még 2012-ben is NB II-es
csapatbajnoki mérkőzést játszottam. 1966.
december 4-én megnősültem.
Feleségemmel, Csordás Ilonával 46 évig
- haláláig éltünk házasságban, melyből két
lánygyermekünk született. Dolgoztam a
Mezőgépnél, az Állami Biztosítónál, majd
az újonnan alakult Hungária Biztosítóhoz
mentem jogfolytonos munkaviszonnyal.
1989-ben indult a városi újságunk, a
Vasvári Hírmondó, amelynek kezdettől
húsz éven át igen aktív munkatársa voltam.
Talán ekkor kezdtem el komolyabban
foglalkozni az írással, az irodalommal.
Aki ismer, az olvashatta a kialakult efféle
munkásságom termékeny hozadékát.
1995-ben Amerikában élő bátyám
ötletére és az induló tőke biztosításával
édesapánk tiszteletére Hankó László
Zenei Alapítványt hoztunk létre városunk
zenei életének szinten tartására. Minden
évben jelentős összeggel támogattuk a
zeneiskolát, a fúvószenekart, az énekkart, a
kimagasló zenei eredményeket produkáló
tanárokat és diákokat. A kuratórium
elnöki tisztségét 2020-ig én töltöttem be.
2002 őszén indultam az önkormányzati
képviselő-választáson, s négy éven
keresztül pártoktól független képviselő
lettem. Amikor szavazni kellett, mindig a
városért való tenni akarás vezérelt.
Semmilyen pártnak tagja nem voltam,
nem vagyok és nem is leszek. 2002-ben

Dombrádi Erzsébettel megalakítottuk a
Nyugdíjas Értelmiségi Klubot. Nem sokkal
később Kerekesné Lévai Erika javaslatára
a Vasvári Pál Társasággal fuzionáltunk, s
a nevét megtartva a halódó Társaságból
hárman egy kiválóan funkcionáló, jól
prosperáló
civilszervezetet
hoztunk
létre, mely mind a mai napig működik.

Évtizedeken
keresztül
tudósítottam
városunk sporteseményeiről különféle
megyei és országos médiákba – mindenféle
juttatás nélkül! Sajnos a kialakult egészségi
állapotom eléggé behatárolja jelenlegi
mozgásteremet, de amit tudok, megteszek
szeretett városomért, és a városlakókért!

Karácsonyi Nyugdíjas Támogatás
Tisztelt Tiszavasvári Nyugdíjasaink!
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénybevételéről, a fizetendő
térítési díjakról szóló 13/2021. (VII. 30.)
számú önkormányzati rendeletének 19-§
-a lehetővé teszi, hogy az önkormányzat a
szociális ellátásra biztosított költségvetési
keretösszeg év végi maradványa terhére
egyszeri támogatást, közismertebb
nevén
„karácsonyi
nyugdíjas
támogatást” nyújthasson 5000-9000 Ft
összegben az arra jogosult személyeknek.
Az egyszeri támogatás kérelemre
megállapítható támogatási forma.
Évente egy alkalommal nyújtható, és
jellemzően decemberben kerül kifizetésre
a 65 év feletti, tiszavasvári lakosok
számára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Hatósági
Főosztály Törvényességi Felügyeleti
Osztálya szakmai javaslata alapján
ezen támogatási forma jogosultsági
feltételeként szükséges szabályozni
valamilyen
szociális
rászorultsági
feltételt,
jellemzően
jövedelemhez
kötöttséget. Jelenleg a szociális és
gyermekvédelmi rendeletek országos
felülvizsgálata van folyamatban, így
ezeket a kormányhivatalok minden
önkormányzat esetében vizsgálják.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa több
döntésében is elvi éllel hangsúlyozta, hogy
a rászorultsági elvet feltételezni kell az
egyes szociális ellátások mögött.
A Kúria Önkormányzati Tanácsának
Köf.5.030/2019./3. számú határozata
szerint meghatározott életkor elérése,
illetve el nem érése nem tekinthető
szociális szempontnak. A kormányhivatal
észrevételei alapján pontosításra került a
támogatás összegének a meghatározása,
valamint a kérelem beadási határideje
előrébb tolódik a jövedelemvizsgálat
szükségessége miatt.
Fentieknek megfelelően Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
egyszeri
támogatásban
részesíti
azon
személyeket, akik az alábbi együttes
feltételeknek megfelelnek :
a)   Tiszavasváriban bejelentett lakóhellyel
rendelkezik,
b)   a kérelem benyújtásának időpontjáig a
65. életévét betölti,
c)   és a családjában az egy főre jutó havi

jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
1000 %- át (család: egy lakásban,
vagy személyes gondoskodást nyújtó
bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező
közeli
hozzátartozók
közössége)
Az egyszeri támogatás igénylése
kérelemhez kötött, melynek benyújtására
csak 2021. szeptember 15. napjától
–2021. október 15. napjáig van lehetőség.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
Az egyszeri támogatás igénylésére
nyomtatvány kitöltésével van lehetősége a
következő módokon:
• elektronikus formában az igazgatas@
tiszavasvari.hu e-mail címre elküldve
• postai úton a Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatal postacímére megküldve (4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. )
• A kérelem személyesen is leadható
a Polgármesteri Hivatal 5. számú
ügyfélablakában ügyfélfogadási időben
(hétfő: 8.00 – 12.00, szerda: 8.00 – 12.00,
13.00 – 17.00, péntek: 8.00 – 12.00).
Jelen támogatási időszakban a
kormányhivatal törvényességi javaslata
alapján a támogatás megállapítása előtt
szükségessé válik egy jövedelem vizsgálat
lefolytatása, ezért kérelméhez mellékelni
szíveskedjen a 2021. évi nyugdíj havi
összegéről szóló igazolást. (kérelem
beadását megelőző hónapról szóló
igazolás)
Az
idei
évben
is
lehetőség
van
a
megállapított
támogatás
összegét bankszámlára történő utalással
kérni, arra, hogy meghatalmazás
útján azt a jogosult helyett más vegye fel.
Kérem, hogy a kifizetés módján (banki
átutalás vagy személyes átvétel) a
későbbiekben ne változtasson.
Kérem, hogy az előrehozott beadási
határidőre, és a jövedelmek igazolására
figyelemmel szíveskedjenek kérelmeiket
eljuttatni a Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatal
Szociálpolitikai
Csoportja
részére. A kérelem beadásához szükséges
nyomtatványok a tiszavasvari.hu honlapról
letölthetők, illetve a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatáról személyesen
kérhetőek.
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Amiről beszélni kell…

Amiről beszélni kell…

Változások a városi piac, és környékén
Lassan itt a városi piac és környékén nagy
változások történnek, ezért beszélnünk
kell róla, hogy az emberek ne a helyszínen
szembesüljenek mondjuk azzal, hogy
nem tudnak kocsival a környező utcákba
behajtani. Tehát polgármester úr: Amiről
beszélnünk kell…!
– Az elkövetkezendő egy évben
jelentős változok történnek a piac és
környékén. Amint azt már korábban is
említettem, megindult a „Zöld Város”
projekt kivitelezése, ami abból áll, hogy a
Vágóhíd utcán lévő, közhasznú munkások
által használt épület és terület teljes
egészében felszámolásra került, helyette
lesz egy műfüves focipálya a kiszolgáló
épületegyüttessel. Erről majd folyamatában
még szerintem többször fogunk beszélni.
Megépül egy 86 férőhelyes parkoló, ami
megoldja főként esős időben ezt a mostani
áldatlan állapotokat piaci napok idején, és
megújul a városi piac is. Most az látható,
hogy jelenleg a sátras elárusítóhelyek
itt megszűntek, de a folyamatos árusítás
érdekében át lettek helyezve ideiglenesen
a környező utcákba (Nyárfa, Adria,

Vágóhíd). Emiatt lett bevezetve forgalmi
rend változás piaci napokon. Erre azért volt
szükség, mert a kivitelező ezen a területen
tudja betárolni a gépeket, eszközöket és a
kivitelezéshez szükséges anyagokat. Ez
augusztus 29-el el is indult, és az időjárás
függvénye, de maximum jövő ilyen
korra a kivitelezőnek be kell fejeznie a
munkálatokat. Biztos vagyok benne, hogy
az elején még nem fog zökkenőmentesen
zajlani az új helyek elfoglalása,
megismerése, de a közös cél érdekében
mindenkitől türelmet és megértést kérek.
Csak a pontosítás kedvéért: a piacon a
jelenlegi változás a mostani fedett részt
– vagyis a kistermelőket – nem érinti, ott
az elárusítás menete marad a régiben. De
erről pontos részleteket az önkormányzat
munkatársai
fognak
adni
minden
érintettnek. Az autóval érkezőknek: az
útlezárások miatt nem fognak tudni a piac
kapujában megállni, erre számítsanak. De
úgy gondolom ez csak az első héten lesz
szokatlan.
- VH -

Játszótér a csónakázótó mellett
Amikor átadásra került a csónakázó tó
melletti kondi park, szó volt róla, hogy
készül a gyerekeknek is egy játszótér, ahol
Ők is el tudják majd foglalni magukat.
Megtörtént a szokásos procedúra, így
megkezdődhettek a munkálatok. Oly
annyira, hogy a legkisebb korosztály
napokon belül birtokba veheti a
játszóteret. Erről beszélgetünk Szőke
Zoltán polgármester úrral: - Ilyen
az, amikor a tettek beszélnek a szavak
helyett. Ugyanis valamivel több, mint
egy éve itt álltunk ezen a helyen a kondi
park átadását követően, és egy ötletről
beszélgettünk: Mi lenne ha… Mi lenne,
ha addig, míg anyukák, apukák edzenek,
addig a gyerekeknek is lenne egy hely, ahol
el tudnák foglalni magukat. Elkezdtem
az egyeztetéseket, majd megnéztük
a helyszínt, és arra a megállapodásra
jutottunk, hogy közvetlenül a konda park
mellé még elfér egy kisebb játszótér. 2021ben saját költségvetésünkből biztosítottuk
a fedezetet, és elkezdődött a kivitelezés.
Amint az látható, az előírásoknak
megfelelően
bevizsgált,
TÜV-ös
engedéllyel rendelkező eszközök, játékok
kerültek beépítésre. Várjuk az ellenőrző
hatóságot, majd a helyszíni szemle és az
engedélyek kiadása után birtokba lehet
venni a játékszereket. – Mióta átadásra
került a csónakázó tó és környéke, érkeztek
panaszok a rongálások miatt. Most
kiegészült a terület a kondi parkkal és a
játszótérrel. Hogyan sikerül megvédeni
ezeknek az eszközöknek az épségét? - A
kondi park átadását követően valóban

megtörtént, hogy kevésbé jó szándékú
emberek néhány napon belül kitaposták az
információs táblát. Ekkor döntöttünk úgy,
hogy saját erőből, nem csak az eszközöket,
hanem az emberi biztonságérzetet is
növelve kamerarendszert építünk ki. Ha
valaki alaposan megnézi, láthatja, hogy két
oszlopon négy kamera figyeli a történéseket.
Ezek a kamerák nagyon sokat tudnak.
Éjszakai sötétségben is olyan felbontást
és képet ad, ami alapján biztonsággal fel
lehet ismerni az arcokat. Már volt olyan
esemény, amikor be tudtuk azonosítani
ez alapján azokat az elkövetőket, akik
kukákat borogattak, a kihelyezett ivó kutat
nem rendeltetésszerűen használták, és még
sorolhatnám. De olyan célt is szolgálnak
a tó körül elhelyezett kamerák, hogy aki
esetleg sötétedés után szeretne kijönni
sportolni, az teljes biztonságban érezhesse
magát. Itt szeretném megemlíteni, hogy a
város több pontján felszerelt kamerák is
ugyan ilyen vagy hasonló paraméterekkel
rendelkeznek. Ezek a kamerák a rendőrség
rendszerébe is be van kötve, így utólag
visszakereshető a gyanús autók rendszáma
vagy egyéb mozgás, tevékenység, történés
a városban. – Visszatérve a tó környékére.
Mekkora a kihasználtság? – Aki jár erre,
az látja. Nagyon sokszor ki lehetne tenni
a megtelt táblát. A városlakókon kívül
használják az üdülőtelepre érkezők, a
környező településekről ide látogatók, de
a szívesen tartanak itt edzéseket városunk
különböző versenysportjait űző igazolt
játékosok is!
- VH -

Városunk vendége volt Meggyes Csabi
énekművész

Az Egyesített Közművelődési Intézmény
és Könyvtár felkérésére nosztalgia estre
érkezett a városunkba. A digitális térben, a
Facebookon régóta figyelemmel kísértem
munkásságát, Vasvári fellépése mégis
váratlanul ért, aznap küldte lányom
Angliából az értesítést. A koncert ragyogóra
sikeredett, értő, érző közönséggel
találkozott. Én is megtapasztalhattam, ami
videóin keresztül is átjön... hitben élő, igen
tehetséges, szeretetteljes, elképesztően
fiatalembert láttunk a valóságban is. Áradt
belőle a fény, beragyogta a teret.
Mindössze 27 éves, de már 9 éve
láthattuk őt az X-Faktorban, amely a
világot jelentő deszkák első fokát jelentette
számára. Kaposvárról érkezett, ott született
1994-ben. Tehetségét zenész édesapjától
örökölte, akit a mai napig nagyon szeret
és tisztel. Alapfokú ismereteit zongora
szakon szerezte, középiskoláit zene
és dráma tagozaton végezte, a Pécsi
Tudományegyetemen
operaénekesi
diplomát szerzett. Ő egy énekművész, sem

nem operaénekes, sem nem táncdalénekes,
egy profi énekművész! Műfaj- és stílus
ismerete igen gazdag, otthon van minden
műfajban, megvan benne a kellő alázat
ahhoz, hogy előadói eszköztárát a műfaj
elvárásainak megfelelően prezentálja.
2012-ben, 18 évesen az X-Faktorban
debütált először, nagy sikere volt, bejutott
a legjobb 24 versenyző közé, de Geszti
Péter mégse vitte magával az élő showba.
„Csaba olyan, mint egy jó bor, de egy jó
bor akkor lesz igazán jó, ha megérik.”mondta. Látnok volt! Megjósolta, ami
mára már valóság: „El fogod tudni hozni a
megváltást sok ember számára érzelmileg,
akire ez ráfér!” Lejött a színpadról,
kedves közönsége elé, mellé, közé lépve
megénekeltette őket. S a közönség, a drága
vasvári közönség minden búját, baját
feledve önfeledten énekelt Csabival.
Csodaszép a hangja, kivételesen egyedi
tenor hangszín birtokosa. Gazdag és boldog
ember! „Gazdag ember vagyok, mert azt
csinálhatom, amit szeretek!” - nyilatkozta
egy másik újságnak. Isteni adományait,
képességeit a szeretet árasztás szolgálatába
állította, úgy, hogy azt szétosztja, így
áldássá válik benne. Nagyon fiatalember,
mégis az volt az érzésem egy öreg lélek,
aki a benne élő tehetséget úgy csillogtatja
meg, hogy az természetes és magával
ragadó. Hitem szerint nagy és sikeres jövő
előtt áll, melyhez mi Vasváriak drukkolni
fogunk. Isten segítse!
Kovácsné Nagy Júlia

Sörrel a fán
„Tekinteted lát engem még most is,
még ha ez az egész képtelen is…
Halkan szól az ágon a madár is,
tudja, hogy züllödt az én fejem is…
Lassan, de elfogyik a dobozom,
s hiba volna egy újabbhoz nyúlnom…
Meg innen a magasból lehullnom,
akkor lenne igazán nagy gondom…
Bolond fejem vitt az ágak közé,
mert

mámoromban

váltam

gyermekké…
Szemed könnyei válnak esővé,
s végül züllödten válok semmivé…”
Gonda Attila

Közéleti hírek

2021 szeptember

Megkezdődött az iskola

Véget ért a vakáció, a tiszavasvári
iskolákban is megszólalt szeptember 1-én
az iskolacsengő hívó szava, és újra a diákok
zsivajától hangosak az intézmények. Mind
a gyerekeknek, mind a tanároknak nehéz
visszarázódni az iskolai időszakba.
A gyerekeknek azért, mert nyáron
valamennyire felborul a bioritmusuk, hisz
tovább maradnak fent és később kelnek,
mint az iskola alatt. Ehhez még hozzájárul
az is, hogy a tavalyi tanévben igen kevés
időt töltöttek iskola falai között. Különösen
nagy figyelmet fordítunk az újonnan
beiskolázott tanulóinkra, számukra az első
héten szocializációs hetet tartunk. Ilyenkor
megismerik az iskola épületét, házirendjét,
a leendő tanáraikat, tantárgyaikat,

megkapják
az
új
tankönyveiket,
órarendjüket. A középiskolába lépés azért
nehéz, mert hasonlóan intenzív szakasz,
mint amikor az első osztályba lép a
gyermek. Azok a fiatalok, akik elkezdik a
középiskolát, rengeteg új helyzettel kell,
hogy megbirkózzanak. A beilleszkedést
ugyanakkor elősegíti az iskolánk által
szervezett „beilleszkedési hét”, ráadásul
manapság a közösségi média lehetőséget
ad arra, hogy a gyerekek már az iskola
megkezdése előtt megismerkedjenek.
Igyekszünk számukra megkönnyíteni,
áthidalni a kezdeti nehézségeket.
NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Magyarországi Magiszter Alapítvány 4024
Debrecen, Wesselényi u. 4/b. EFOP-1.4.4-172017-00135 BARI SHEJ – NAGYLÁNY –
FÁTÁ MÁRÉ Van más út is… Megmutatjuk!
című pályázatán 25 447 375 Ft támogatást
nyert. A támogatás mértéke 100%
A megvalósítás időszaka: 2019. június 012021. augusztus 29.
A programban résztvevők száma 30 fő.
A projekt fő célja a hátrányos és halmozottan hátrányos, elsősorban roma lányok
alacsony iskolai végzettségének megakadályozása.
Az ebből fakadó hátrányos munkaerő- piaci pozíció megváltoztatása, hogy minél
korábbi életkortól támogassuk az iskolai és munkaerő- piaci esélyeik növelését.
Visszaszorítsuk a korai iskolaelhagyást.
Csökkentsük az iskolai lemorzsolódást, a társadalmi leszakadást.
Programjaink:
- Egyéni és családi mentorálás
- Csoportok működtetése
- Természetbeni támogatás biztosítása, a továbbtanulás ösztönzése
- A lemorzsolódás elkerülése érdekében - ruházat vásárlása
- Mozi, színházlátogatás
- Tánc- és illemtan
- Táborok szervezése
- Önismereti foglalkozások pszichológus segítségével
A pályázati programelemek fenntartása tovább folyik.
A programról bővebben a www. magiszteralapitvany.hu oldalon olvashatnak.

Ne beszélj „zöldséget”, élj tudatosan
nagycsaládosan!
A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete augusztus 2-6-ig szervezte
meg napközis táborát 6-14 éves gyerekek
számára. A tábor legfőbb céljai:
egészséges életmód, sok zöldség- és
gyümölcsfogyasztás (2021 a gyümölcsök
és zöldségek éve), élelmiszerveszteséggel
és -pazarlással kapcsolatos tudatosság.
Mozgalmasan telt az elsőnap: a reggeli
ismerkedés és tízórai után a Tiszavasvári
Lovas Ligetbe indultunk, ahol a
délelőttünket a szabad levegőn töltöttük el.
Megismertük Moravszki Lucát, aki mesélt
a lovassport szépségeiről, végigvezetett
bennünket a farmon, bemutatta a
gyönyörű paripákat, majd felnyergelt egy
gyönyörű lovacskát, amely hátán mindenki
kipróbálta a lovaglást. Köszönjük szépen
Lucának a tartalmas délelőttöt! Mire
visszaértünk a Civil Házba, már kész
volt a finom ebédünk: Pethe Miklós
bácsi megfőzte nekünk az Öhönforgató
verseny díjnyertes 2. helyezett öhön
„ikertestvérét”(nagyon finom volt, mind
elfogyott, köszönjük szépen), a lakmározás
után finom dinnyét is kaptak a gyerekek. A
csendes pihenő társasjátékozással, szabad
játékkal telt, majd érdekes előadás részesei
lettek a táborozók, amelynek a címe „Az
élelmiszertől az élelmiszerhulladékig” volt.
Megtanultuk, mi az a fogyaszthatóságiés minőségbiztosítási idő egy-egy
élelmiszeren, mi az élelmiszerpazarlás
és
élelmiszerhulladék,
melyek
az
elkerülhető élelmiszerhulladékok, hogyan
tudjuk elkerülni az élelmiszerpazarlást.
Hallhattunk
a
hulladék
hierarchia
fogalmáról. A hulladék hierarchia
öt, egymást követő lépcsőfokból áll:
megelőzés, újra használat, újrafeldolgozás,
egyéb hasznosítás és ártalmatlanítás.
A gyerekek a vetítések után kérdéseket
kaptak a látottakról és a hallottakról, a
gyors és ügyes válaszadók ajándékokban
részesültek. A napot kőfestéssel és
uzsonnával zártuk. Napközis táborunk
2. napja a játéké, mókáé, kacagásé volt,
könyvtári
interaktív
foglalkozáson
vettünk részt, megismerkedtünk Kola
Ató műhelyében kovácsmesterséggel,
mindenki kipróbálhatta a kovácsolást
(elkészültek a kis kígyók, kicsit kormosak
is lettünk), finom ebédünk után folytatódott
az „Élj tudatosan!” interaktív előadás, majd
a nap végén elkészültek a baglyocskáink,
s egyéb állatkáink hullámpapírból.

Szuper nap volt! Köszönjük szépen
a Városi Könyvtár munkatársainak a
fogadtatást, s ügyes kovácsmesterünknek
is a programot. Szerdán a tízórai után
biciklitúrára indultunk, úti célunk a
tiszalöki Kenyérgyári holtág volt. A
gyönyörű, nyugodt, csendes környezetben
piknikeztünk,
játszottunk,
nagyokat
sétáltunk,
kompoztunk,
pizzáztunk,
nagyokat tapsoltunk Szemán Zsolti bácsi
és kutyusa interaktív bemutatóját, hazafelé
játszótereztünk. A hűvösebb, esős idő sem
szegte a jókedvünket a napközis táborunk
4. napján. A tízórai után a helyi Szociális
és Gyermekjóléti Központ két munkatársa
érkezett hozzánk, akik egy vidám
vetélkedőt vezényeltek le a gyerekeknek,
nem maradhatott el az ajándék sem Nagyon
élvezték a kicsik és a nagyok is. Ebéd
után kipróbáltuk a szalvétatechnikázást,
majd megismerkedtünk a NÉBIH
Maradék nélkül” című ismeretterjesztő
kiadványával. Később visszatértek a
reggeli vendégeink: interaktív beszélgetés,
meseolvasás, kézműveskedés következett.
Köszönjük szépen nekik a foglalkozásokat!
Utolsó tábori napunkon strandoltunk,
a Tiszavasvári Strandfürdő vendégei
voltunk: rendeztünk úszóversenyt, vízi
vetélkedőt, csúszdáztunk, de volt idő
a szabad játékra is. Nagyon jól éreztük
magunkat. A tábor ideje alatt a sport, a
mozgás kiemelt feladatunk volt, rengeteg
zöldséget és gyümölcsöt fogyasztottunk, a
3 –szori étkezés ételei naponta mind-mind
újra felhasznált alapanyagokból készültek,
így nem pazaroltunk. Nem használtunk
eldobható műanyagzacskókat, műanyag
evőeszközöket, tányérokat.
Sokat tanultunk az élelmiszerpazarlás
témakörével kapcsolatban, felhasználtuk
a Nébih Oktatási Programjának számos
elemét. Köszönjük szépen a segítséget
mindazoknak, akik hozzájárultak a
ahhoz, hogy a nagycsaládos gyerekek
napközis tábora létrejöjjön. Szívből
köszönjük a felnőtt önkénteseink és az
iskolai közösségi szolgálatos diákok
lelkes munkáját a tábor minden napján!
Kedves gyerekek! Köszönjük, hogy velünk
voltatok ezen a héten! A tábor a NEAOKP-1-2021/8-000247 Gyümölcsöző élő
bolygónk, avagy Ne beszélj „zöldséget”,
élj tudatosan nagycsaládosan! pályázat
keretei között valósult meg.
Lévai Andrea
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A Csillagponton mutatkozott be a büntetés-végrehajtás
2021. július 27 és 31. között került
megrendezésre a Csillagpont Református
Ifjúsági Találkozó, amely 2003 óta
egy kétévente megszervezésre kerülő
kulturális fesztivál. A hagyományoknak
megfelelően ismét külön standdal jelent
meg a börtönlelkészi szolgálat, és most
bemutatkozott a büntetés-végrehajtási
tevékenység is. Szabadon - Az idei
találkozó a „Szabadon” nevet viselte,
utalva
az
egyéni
jelentéstartalom
mellett
a
járványügyi
helyzetből
adódó bezártság megszűnésére is. A
rendezvénynek a Debreceni Egyetem
Böszörményi úti campusa adott otthont,
ahol számos helyszínen zajlottak az egyes
programelemek. A fesztivál nagyszerű
lehetőséget kínált arra, hogy modern
eszközökkel közelebb hozzák egymáshoz
az egyházat és a fiatalságot, hiszen az
előadások, kiscsoportos beszélgetések
és esti áhítatok mellett könnyűzenei
koncertek biztosították a kiváló hangulatot.

A börtönlelkészi szolgálatot Szénási
Jonathán Sándor, a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
valamint Darvas Szilárd, a Tiszalöki
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
lelkipásztora képviselte. A találkozó
valamennyi napján az érdeklődők
rendelkezésére álltak, egyéni és csoportos
beszélgetések során szemléltették a bv.
intézetben végzett feladatukat, mind a
személyi állomány mind a fogvatartottak
körében végzett munkájuk jelentőségét.
Kattantak a bilincsek a Csillagponton
- A programok között 2021. július 29-én
délután a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet interaktív prezentációja
által a büntetés-végrehajtási szervezet is
bemutatkozott. A közönség megtekinthette
az intézet gépjárművét, kipróbálhatták
a kényszerítő eszközöket, valamint a
helyszínen tartózkodó állománytagoktól
ismereteket kaphattak a bv. intézetekben
zajló szakmai munkáról.
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Megelőzési tanácsok iskolakezdéshez

Szeptember elején nyitják kapuikat a nevelési, oktatási intézmények. Kezdődik a tanév,
sok kisgyermeket visznek szüleik, nagyszüleik bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba. A
Rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét a fokozott óvatosságra, kellő körültekintésre,
hiszen várhatóan megnövekszik a forgalom a fenti intézmények környékén. A
gyermekeket különösen óvni kell; legyen szó a közúti közlekedés veszélyhelyzeteiről,
a személyüket érintő jogsértésekről, bármilyen rossz szándékú befolyástól – vagy csak a
tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan döntésekről, mivel életkorukból adaódóan a
számukra ismeretlen élethelyzetekben nem érzik a veszélyt.
A közlekedési balesetek elkerülését segítő tanácsok:
 Fontos az iskolába indulás időzítése. A rohanás figyelmezavart szül, mely a
közlekedés során veszélyt okozhat.
 Gyalogosan közlekedve is körültekintően kell haladni. Veszélyes helyen tilos az
úttestre lépni, áthaladás előtt érdemes alaposan körülnézni.
 Lehetőleg a kijelölt gyalogátkelőhelyet, ennek hiányában a legbiztonságosabb helyet
kell választani az átkelésre. A megfelelő biztonságérzet elérése érdekében fogjuk
meg a gyermek kezét az úttesten való átkísérés során.
 Kerülni kell az álló jármű mögül, vagy takart helyzetből úttestre lépést!
 A közút és annak környezete nem játszótér, ezt tartsuk mindíg szem előtt!
 Ha a gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék zöld fénye villog
és már leléptél az úttestre, akkor szedd a lábad! Ha még a járdán állsz, semmiképp
ne indulj el! A fényjelző készülék jelzését mindig be kell tartani, amikor szabad az
áthaladás, akkor se feledkezz meg a körültekintésről!
 Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz meg az első, valamint a hátsó világításról,
a kerékpár megfelelő felszereléséről, továbbá kanyarodás előtt ne mulaszd el a
körültekintést és kézzel jelezni a kanyarodási szándékod!
 Tömegközlekedési járműveken utazva érdemes kapaszkodni a balesetek
megelőzése érdekében! A rohanás, tolakodás és lökdösődés nemcsak udvariatlan,
balesetveszélyes is!
 Ha az autóbusz ajtaja nyitva van, de már hallod az ajtók záródását jelző csengőt,
nem javasolt fel- és leszállni, ezzel a járművezetőt és az utastársakat zavarni és
veszélyhelyzetet okozni!
 Utasként közlekedve a rendelkezésre álló passzív biztonsági eszközöket mindig
használni kell!
 Az iskolakezdés új életformát jelent a kisdiákoknak és a család-juknak. A sok új
információ, feladat közben nem szabad elfeledkezni a kisgyermekek személyi
biztonságáról, amelyért – a gyerekkel együtt – a szülők is sokat tehetnek. Az
óvodában a gyerekek megismerkednek a közlekedés alapvető szabályaival: ha
piros a lámpa, tilos átmenni az úton – ezt minden kisgyermek tudja. A gyalogosan
közlekedőknek érdemes időt szakítani tanévkezdés előtt és kézen fogva elballagni az
iskoláig, közben megbeszélni a legfontosabb közlekedési és más szabályokat.
Van persze a közlekedésen túl is néhány olyan szabály, amit ismerni kell:
 Ha az utcán segítségre szorulsz, fordulj felnőtt emberhez! Ha van a környéken
rendőr, akkor hozzá!
 Ismeretlen autóba tilos beszállni! Ha számodra ismeretlen ember a szüleidre,
tanáraidra hivatkozva hív magával, mondj nemet!
 Ha ismeretlen felnőtt segítséget kér tőled, ami azzal jár, hogy vele kell menned,
tagadd meg! Mondd azt, hogy sietsz, a sarkon vár az anyukád!
 Ne fogadj el idegentől semmilyen ajándékot! Mondd, hogy neked ehhez meg kell
kérdezned a szüleidet!
 Ha azt tapasztalod, hogy valaki követ, menj be egy boltba és kérj segítséget!
 Egy iskolástól már joggal elvárható, hogy tudja a nevét, hol lakik, a szülei
telefonszámát. Ha ez túl bonyolult, akkor a táskába, tolltartóba egy megfelelő helyen
legyen elhelyezve egy cédula, amire a telefonszámok fel vannak jegyezve.
 Értéktárgyaidat (mobiltelefon, értékes ékszer, nagy összegű készpénz, stb.) ne
vidd az iskolába. Ha valamilyen okból szükséged van ezekre, akkor nyakadban,
zsebedben tárold, lehetőség szerint zárható szekrénybe helyezd el, hogy meglétüket
mindig ellenőrizni tudd (a mobiltelefont mindig lenémítva vagy kikapcsolva tárold a
szekrényben, ha csörög, ne legyen figyelemfelkeltő).
 Az iskolában tanulóhoz méltóan viselkedj! Tiszteld tanáraidat, társaidat, tartózkodj
az erőszak bármilyen megjelenési formájától!
Tanácsok kisiskolások szüleinek:
 Azon az úton kísérjük rendszeresen az iskolába a gyereket, amelyen később egyedül
jár majd!
 Ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb utat válasszuk! A közlekedési
szabályok betartásával mutassunk példát gyermekünknek!
 Úttesten való áthaladáskor ragaszkodjunk gyermekünk kezének megfogásához,
vagy ahhoz hogy velünk együtt keljen át!
 Úgy indítsuk útba a gyereket, hogy sietség nélkül az iskolához érhessen legalább
öt perccel a becsengetés előtt! A rohanás balesetveszélyes körülményeket okozhat!
 Többször gyakoroljuk a közlekedési szabályokat, a kereszteződésekben való
átkelést, hogy gyakorlat közben rögzítsük benne!
 A gyermekre soha ne az út másik oldalán várjunk, elkerülendő azt, hogy meglátva
minket figyelmetlenül rohanjon át az úttesten!
 A gyereket mindig a járda belső oldalán, az úttesttől távol kísérjük, az átkelőhelynél
erre szintén figyeljünk!
 Közlekedésünk során a gyermek életkori sajátosságainak megfelelően magyarázzuk
el a legfontosabb közlekedési szabályokat és jelzőtáblák jelentését, a passzív
biztonsági eszközök és a fényvisszaverő ruhadarabok fontosságát!
MERT MINDENKIT HAZAVÁRNAK!
(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya)
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Van megoldás a szenvedélybetegségre

Ma Magyarországon minden második
család érintett közvetve vagy közvetlenül
valamilyen szenvedélybetegséggel. Ha
erről a témáról van szó, legtöbbünknek
először az alkoholbetegek, drogosok jutnak
az eszünkbe, pedig számos más szenvedély
is erőteljesen pusztítja családjainkat,
a teljesség igénye nélkül
pár ezek
közül: dohányzás, gyógyszerfüggőség,
társfüggőség...
Némelyikkel
talán
elnézőbbek,
megengedőbbek vagyunk, így nem
vesszük olyan komolyan, de attól, még
ugyanúgy darabokra zúzza a családokat,
kapcsolatokat. A Talentum Európai
Fejlődésért Közhasznú Alapítvány több
mint 16 éve nyújt segítséget Nyíregyházán
szenvedélybetegek és hozzátartozóik
számára. Eddigi szakmai tapasztalatunk
azt igazolja, hogy akik eldöntötték, hogy
változtatni szeretnének, segítségünkkel
valódi és látványos sikereket tudnak elérni.
Természetesen, ahogyan a függőség sem
egyik napról a másik napra alakul ki az egyén
életében, úgy a változás is egy hosszabb
folyamat. Bizony sokszor rögös út vezet az
életmódváltáshoz, de kellő elszántsággal
és kitartással a siker sem marad el.
Egyre erőtejesebben azt tapasztaljuk,
hogy számtalan szülő szembesül azzal,
hogy gyermeke valamilyen szert elkezd
használni, ő pedig nem tudja, mitévő
legyen,
honnan
kérhet
segítséget,
információt.
Munkatársaink
számos
ilyen esetben nyújtottak már megoldást.
Alapítványunk egy alacsonyküszöbű és
egy közösségi ellátás keretében teljesen
ingyenesen
nyújtja
szolgáltatásait.

Egyenruhás hírek

Szakembereink minden igyekezetükkel
azon dolgoznak, hogy személyre szabott
és hatékony segítséget nyújtsanak a
hozzánk
fordulóknak.
Lehetőséget
biztosítunk arra is, hogy családlátogatás
keretében az érintett lakókörnyezetében
történjenek a konzultációk. Az egyéni
és
családkonzultációkon,
terápiás
folyamatokon túl, kiemelt hangsúlyt
fektetünk a megelőzésre is, így számos
helyen tartunk előadásokat, nyújtunk
információt és célzott programokat
működtetünk.
Munkatársaink
várják
mindazok
jelentkezését,
akik
úgy
döntenek, hogy szeretnének kitörni abból
a pusztító szenvedélyből, ami akár már
évek óta megkeseríti az életüket. Az első
lépés a legnehezebb, mégis a változás és
új élet felé ez vezet. Változtasson, hogy
változhasson! Segítünk!
Elérhetőségeink: 4400. Nyíregyháza,
Damjanich utca 4-6. 1/6., Email:
talentumnyhaza@gmail.com, Tel.: 06-70313-7227

Szabóné Kiss Tünde
Közösségi ellátás intézményvezető /
szakmai vezető

Kultúra - szórakozás
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„GYERE A TÉRRE” –

Helyi közösségi programok megvalósítása Tiszavasváriban
TOP 7.1.1-16 H-ESZA-2020-02001

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
a nyertes projekt keretében 9 720 000 Ft támogatásban
részesült.
Nagyon fontos a kölcsönös együttműködés, a
partnerségen alapuló, összehangolt programszervezés,
hiszen a közösségi összefogással megvalósuló programok
esetében tapasztalhatjuk, hogy javul a rendezvények
szakmai tartalma, minősége, s kedvezően hat a helyi
identitás erősítésére.
2021. június 30-ig beszerzésre kerültek a projekt
megvalósításához szükséges eszközök. A projekt keretében
megvásárlásra kerültek a konténerek, a hangtechnikai
eszközök tárolásához, 200 db műanyag rendezvényszék,
15 db mobil kordon, 2 db EV ELX 15 P hangfal. 2 db

Épül a Rekortán
futópálya a Csónakázó tó körül
A nyertes TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00778
azonosító
számú
projektnek
köszönhetően
megkezdődött a Csónakázó - tó körül az 1 méter
szélességű rekortán futópálya építése. A munkálatok
az egész területet érintik, így az aszfaltozott pálya
szakaszosan
lezárásra
kerül.
A
beruházás
befejezésének
várható
ideje
2021.
október
31. napja. Addig
is türelmüket és
megértésüket
kérjük.

EV ELX 200-18SB aktív sub, hangfalkiemelő, 4 db shure
SM 57-LCE hangszermikrofon, mikrofonkábelekkel 2 db
led Blinder 4x 100W led rögzítő bilinccsel, sodronnyal.
A megvásárolt eszközök hozzájárultak a kulturális
és helyi identitást erősítő társadalmi és szervezeti
közösségfejlesztést célzó programok megvalósítását
szolgáló
infrastrukturális
háttér
megteremtéséhez,
a Gyere a térre program
sikeres megvalósításához,
melyeken 2021. júliusától
folyamatosan részt vehettek
az érdeklődők.
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Nyári Nosztalgia Est

Csordultig teltek a szívek augusztus 13 –
án a Találkozások Háza előtti téren, amikor
Meggyes Csabi énekelni kezdett.
Végzettségét tekintve operaénekes, mégis
a könnyűzene áll közelebb a szívéhez.
Zenei sokszínűsége, előadásmódja és
stílusa révén árad a tűz belőle, de mégis
alázata teszi bámulatos tehetséggé.
Elkápráztatott mindenkit, még akkor is,
amikor nem énekelt. Szerénysége, a benne
lévő szeretet szemmel láthatóan árasztja
felé a sok – sok biztatást, bizalmat és
rajongást a közönség részéről. Egy órán
keresztül vele énekeltek a nézők vagy
hallgatták, amikor éppen fájt énekelni
valamiért, mert az emlékek ezt kívánták.

Nem is volt ennek az érzelemáradatnak
vége, mert Csabit az Apostol együttes
követte a színpadon. Megható volt, ahogy
várta a közönség őket és az időutazás
kezdetét vette. Nem szűnő lelkesedéssel
fogadtak minden dalt óriási tapssal
jutalmazva. Énekesük, Meződi József
jellegzetes hangját hallva még inkább
közös énekléssé változott át a műsor.
Nagyon hamar elrepültek ezek az
órák, ha a boldogságtól nem is, de tőlük
búcsút kellett vennünk. Óriási élménnyel
gazdagodtuk ezen az estén, melyre mindig
jó lesz visszaemlékezni.
Szőllősi Ágnes

Koncert, tánc, remek hangulat
A nyár igazán bőséges választékot
hozott rendezvények terén, az augusztus is
bővelkedett a jobbnál jobb programokban,
minden korosztály igényét figyelembe
véve.
A nyár utolsó hónapja is nagyszerű
folytatásnak bizonyult, hiszen 7 – én
olyan együttes lépett fel, melynek
MAGYARBÓL JELES kiadványa oktatási
segédanyaggá vált a magyarországi és
határon túli óvodákban, iskolákban. A
Kiss Kata Zenekar egyedi módon
ötvözi a magyar népzenét a modern
stílusirányzatokkal, a popot, a rockot,
a jazzt és a rapet házasítja a magyar
népi kultúra ránk hagyott kincseivel.
Jellemzően azonban minden generációt
összefog zenéjük.
Szívet – lelket melengető koncertjük és
Kata szeretete - tisztelete a magyarság

és népzenénk iránt olyan érzéseket
adott át
a jelenlévőknek, melyektől
egyszerre dobbantak a szívek, egyszerre
nyíltak a mosolyok és talán a könnyek is
megérkeztek itt – ott.
Hálásak vagyunk a zenekarnak, amiért
küldetésük ilyen örömet okoz mindenfelé,
amerre járnak.
A folytatás a felszabadultság és jókedv
jegyében telt, de még mindig a népi
vonulatok mentén, táncban kifejezve.
A 4 for Dance csapata nem ismeretlen
városunkban sem, örömmel jöttek
újra színpadunkra és nem
okoztak
csalódást látványos, fergeteges hangulatú
műsorukkal. Népszerűségük 2004 óta
töretlen, önálló stílust képviselnek, értéket
közvetítenek mindezt humorral fűszerezve.
Bízunk benne, hogy teszik még ezt sokáig!
Szőllősi Ágnes

Szent István ünnepe
Emlékezünk és ünneplünk augusztus
20 – án. Emlékezünk
Szent István
értékteremtő munkájára és ünnepeljük
államalapításunkat,
Magyarország
születésnapját.
A program a
Tiszavasvári Városi
Fúvószenekar és a Tiszavasvári Mazsorett
Egyesület műsorával vette kezdetét
a koraesti
órákban.
Szőke Zoltán
polgármester köszöntőjét követően Dr.
Vinnai Győző országgyűlési képviselő
ünnepi beszédét osztotta meg a
közönséggel.
Ezen az ünnepen immár hagyománnyá
vált, hogy Tiszavasvári Város Képviselő
- testülete kitüntetések és díjak
tulajdonosának személyéről dönt, 2021
– ben két díjat ítéltek meg. Kabay János
Vállalkozói Díjat Dancsné Orosz Katalin
és a Város Díszpolgára Kitüntető Címet
Hankó András vehette át. A díjakat Dr.
Vinnai Győző képviselő úr és Szőke Zoltán

polgármester úr adta át.
Az új kenyér ünnepe is ez a nap, Hülvely
Zoltán görög katolikus parókus és Szvoren
Attila református lelkész megszentelte a
megújulás és egység jelképét.
Az ünnepköszöntő
programunkon
kellemes kikapcsolódást nyújtott a Grácia
hegedűtrió, akik műsorukban a klasszikus
és tradicionális könnyűzenét ötvözve
elegáns, könnyed stílusban szórakoztatták
a nagyérdeműt.
A reggae hazai megteremtői és képviselői,
akik küldetésüknek érzik megismertetni
és megszerettetni ezt a műfajt, nem más,
mint a Ladánybene 27 együttes. Másfél
órás koncertjükben
nagy sikereik is
elhangzottak, akárcsak az újabb dalaik,
melyekből kicseng a reggae lényege: a
tisztelet, a szeretet és a béke.
Ünnepi megemlékezésünk látványos
tűzijátékkal zárult.
Szőllősi Ágnes

Nyárbúcsúztató Utcazenével
Sok - sok programmal teli hétvégét
követően viharos gyorsasággal érkezett
el a nyár utolsó szombatja is, amellyel
hivatalosan mi is zártuk a nyarat a
Találkozások Háza terén.
Kiváló énekesek és együttesek, ismertek
és kevésbé ismertek több korosztálynak,
többféle stílusban adták elő repertoárjukat.
Helyi fellépők is színesítették a napot,
hiszen a Tiszavasvári Városi Fúvószenekar
és Tiszavasvári Mazsorett Egyesület
nyitották a délutánt. Eközben a Koti Ink
Tattoo azaz Kóti Zoltán is elfoglalta helyét,
ahol egy óriás graffiti megfestését tervezte
el egy ún. „fóliavászonra”, mely aznap
éjszaka el is készült.
Az árusok sátrai is megteltek
portékáikkal,
akik
meghívásunknak
szívesen tettek eleget.
Kéri György budapesti skótdudás 1500 fellépéssel a háta mögött – a mi
színpadunkon is bemutatkozott különleges
hangszerével, eközben az Agyagbanda is
megérkezett, akik a közönség sorai között
a majd a várost járva húzták a talpalávalót.
A Polar Bear Band duó, Kovács Tibor és
Mikli Áron kettőse kifinomult, fülbemászó
dallamokat játszottak. Igazi utcazenei
hangulatot diktált, mint mindig, a Kelet
Brass Band csapata, akik modern slágereket
és ismert örökzöldeket szólaltattak meg.
Naninski és Figaró elmaradhatatlan

résztvevője
több rendezvényünknek,
hiszen akrobatikus, humoros, könnyed és
akár interaktív műsoruk sokak kedvence.
Száraz Tamás énekes - gitáros fellépésén
feledhetetlen zenei élménynek voltak
szem – és fültanúi, akik még 20 órakor
velünk tartottak.
A Frundi formációt Girincsi Fruzsina és
Németh Bendegúz alkotják, ének - gitár
műsorukban ismert és saját dalaikat adták
elő egyedi stílusukban.
Nagy lelkesedés övezte a közönség
részéről Szabó Ádámot és a Yesyes
együttest, akik mivel még nem jártak
városunkban, szintén várták a találkozást.
Szabó Ádám harmónikajátékával nyitotta
koncertjüket és folytatták saját dalaikkal,
mely éppoly pozitív tartalmú, mint
amilyen pozitív szemléletű a zenekar.
Kedves, humoros, vidám fiatalembereket
ismerhettünk meg.
Eltelt néhány nap, hét, immár
szeptemberbe léptünk át, öröm volt ennyi
mindent megosztani Önökkel a nyár
folyamán hétről - hétre. Hálás közönséget
kaptunk
minden alkalommal, hálás
szavakkal. Nekünk nem kell több, ebből
erőt merítve lépünk tovább és nem létezik
olyan vélemény, mely kedvünket szegi és
kitartásunknak gátat vet.
Szőllősi Ágnes

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Tiszavasváriban az Október 6. utca 2. sz.
alatti kertes családi ház 1412 nm telekkel
eladó. Érdeklődni: 06 70/627-8122
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
Eladó
Tiszavasvári
belvárosában
kétszintes, 3 szobás ikerház fele. Frissen
felújítva, kis kerttel, garázzsal, azonnal
beköltözhető! Érdeklődni: 06 70/3280373
Albérletet keresek! Nyugdíjas nő mini
garzont, vagy kisebb kertes házat
50.000.-Ft-ig! 06 30/963-5787
Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos
parasztház több gazdasági épülettel
4270 nm-es telken eladó! Érd.: 06
70/541-5339

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
Dahua VCT-999 tripod professzionális
fényképezőgép állvány dobozában fél
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
Idei kaszálású lucerna eladó! Érdeklődni:
70/273-8168
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 2500
Ft/q! (Méterben) 2700 Ft/q! (Gurigázva)
Szállítás és mérlegelés megoldható!
TEL: 06 30/696-39-61
50 liter szilvacefre eladó! Érdeklődni:
06 30/494-9939
Szőlőprés és szőlődaráló kitűnő
állapotban együtt eladó! Érd.: 70/5838442
Polgármester fogadónap:
2021. 10.04. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2021.09.22. szerda 08.00-12.00
2021.10.06. szerda 08.00-12.00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515; 06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6.
Bejárat az Attila tér felől.
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Most látható a természetben

Bármikor hívható!
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre,
illetve a mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható.
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó
számot
Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti
állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Szeptember 10-16.
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Szeptember 17-23.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Szeptember 24-30.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Október 01-07
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Október 08-14.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Október 15-21
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

Fecskefészek
Itt van már a tavasz, megjöttek a fecskék
Az ereszek alján fészküket keresték
Az öregebb párok feszekre találtak,
De nem jutott fészek egy fiatal párnak.
A fiatal fecskék építkezni kezdtek
Építés tudományt vajon hol szereztek?
Génjeikben hordják tervét a fészeknek
Építőanyagot a pocsolyából vesznek
Apró sárpöttyökből alakul a fészek,
Körvonalazódik, ha falra felnézek
Dolgoznak szüntelen, nincs egy perc
pihenő,
Lakásuk fala így egyre gyorsabban nő.
Ezerszer repülnek az ereszig és vissza
Szájukban mindig van egy csipetnyi
massza
Rakják, sorba rakják, össze is ragasztják,
Úgy állnak a sorok, mint falban a téglák.
Végig nézem bizony e hatalmas munkát
Nem ver le fészkeket, aki ilyet is lát.
Szereti, becsüli a dolgos madarakat
Várja őket vissza, ha megjön a tavasz.
Bónis László

A katángkóró

Amikor ez a csodaszép kék virágú
növény nyílni kezd, akkor már
biztosan mondhatjuk, hogy vége
a nyárnak. Igaz, a virágait már
augusztusban kezdi nagy számban
bontani, de még szeptemberre
is bőven marad. Talán nem
mindenki tudja, hogy a gyökeréből
készítettek régen pótkávét, és
ezt hívták cikória kávénak, mert,
hogy a neve latinul Cicorium
intibus. Meg kell jegyezni, hogy
ma is keverik a kávé őrleményéhez
koffeincsökkentés
miatt.
Mi
azonban már gyerekkorunkban
azt tudtuk róla, hogy ha a katáng
nyílni kezd, hamarosan vége a
vakációnak és kezdődik a tanítás.

Megemlékezés

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
Kovács Sándor
halálának 2. évfordulójára
Szerető felesége, lányai, vejei, unokái
„Ami Neked csend és nyugalom,
Az nekünk örökös fájdalom.”

Kiss Balázs

halálának 5 évfordulója alkalmából.
Sohasem halványul szívemben emléked,
Sohasem múlik meg lelkem gyásza érted.
Míg élek nem feledlek Téged.
Fájó szívvel emlékezik örökké szerető
feleséged Irmus.

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Vinter Zenna /2021.07.31./
Balogh Gina Zejnep
Vadászi Mária Glória
Nagy Levente Márk
Makula Zsüliett Zoé
Rostás Mia Beáta

Kis János Benett
Husz Vanda
Vadászi Kristóf Szabolcs
Tóth Leon
Rontó Nazira
Mészáros Zara
Varga Léna Gréta
Bodnár Patrik
Bukovics Bence
Róka Linda Diána

Akik házasságot kötöttek
Váradi Amanda – Szilvási Sándor
Répási Anikó – Bódor Péter
Brumán Judit – Csóka Csaba
Pehányi Nikoletta Magdolna – Záhonyi
Dávid
Nagy Zsanett – Nagy Dávid
Földesi Beatrix Zsuzsanna – Pethe
Zoltán
Orosz Orsolya – Bodnár János
Kovács Alexandra – Szabó Dávid
Kulcsár Ildikó – Nagy Norbert János
Váci Renáta – Róka András

Akiktől búcsút vettünk:
Marázi Gáborné sz. Sinka Erzsébet /
Vasvári P. u. 87.
Szabó István / Arany János u.
Fehér Attila / Szorgalmatos
Lakatos Sándor / Gépállomás u.
Lakatos Józsefné sz. Balogh Ildikó / Széles u.
Zékány András / volt Tiszalök
Ládi Mihály / Honfoglalás u.
Stifft Emil / Garami E. u.
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Sporthírek
Elköszönés

Ezúton kívánok
elköszönni
a
Kedves
Olvasóktól,
Horgásztársaktól,
akik az újság
h a s á b j a i n
k e r e s z t ü l
tájékozódnak
az
Egyesület
életének eseményeiről. Családi- és munka
ügyek miatt nem tudtam tovább vállalni
az Egyesület vezetését és úgy gondoltam,
hogy jót tenne az Egyesületnek, ha
egy új perspektívából vizsgáló, más
korosztályt képviselő utódom lenne.
2011-es megválasztásom óta több mint
10 év telt el, de ha végig gondolok ezen
az időszakon, annyi minden történt, hogy 2
évtizednek tűnik. Egy zűrös időszak végén
csöppentem bele az Egyesület életébe,
ami dupla kihívást jelentett. Egyrészt
az Egyesület működőképességét kellett
biztosítani, másrészről a megtépázott
renoméját kellett helyreállítani. Büszke
vagyok rá, hogy ebben az időszakban
végig pozitív eredménnyel zárt az
Egyesület és a befektetett eszközérték is
folyamatosan növekedett. Folyamatosak
voltak a fejlesztések, karbantartások,
de sajnos a legnagyobb álmunkat, az új
horgásztanyát és a Kacsás II tavat nem
sikerült megépítenünk megfelelő források
hiányában. Az első 7 évben nem volt
egyszerű villámhárítónak lenni az Kacsás
tó üzemeltetői és a tagság között.
Mindkét oldalt a jogos érdek vezérelte,
de ez gyakran nem találkozott. Mindkét
üzemeltető távozása a tó leengedésével járt
és a nulláról kellett megint felépítkezni.

Vagy inkább a mínuszról, mert a 2019-es
évben üresen, kihasználatlanul állt a tó,
ami nagyon nagy visszaesést jelentett a
bizalom tekintetében. Most így utólag már
örülünk, hogy mindezek megtörténtek,
mert sikerült üzemeltető nélkül is egy jól
működő rendszert kialakítani, amivel az
Egyesület anyagi helyzete is stabil marad
és a horgászok is örülnek. Újabb erőpróba
volt a világjárvány eljövetele, ismét
kérdéses volt tó működése. Sikerült ezt
is átvészelni és jó volt látni a horgászok
örömét a szép halak fogásakor, amit átéltek
e nehéz időszak alatt is. Mindez nem
jöhetett volna létre a Vezetőség tagjainak
és néhány szorgos tagtársunk áldozatos,
időt, energiát nem kímélő kemény munkája
nélkül! Köszönettel tartozom elnökként
nekik, hogy kitartottak mellettem és szoros
egységet képezve tudtunk döntéseket
hozni, szó szoros értelemben is együtt
működni! Hogy milyen nehézségekkel
és gondokkal, veszélyes helyzetekkel
szembesültünk ez idő alatt, csak ők tudják
igazán! Köszönöm az tó őrzését ellátó
Szaniszló családnak a támogató, korrekt
hozzáállását a horgászokhoz, az Egyesület
ügyeihez, amivel megkönnyítették a
munkáinkat! Jó kis csapat volt ez! De
bízom benne, hogy az új felállásban - egy
fiatal horgász,- Szögi Roland elnökletével
is eredményes lesz és remélhetőleg még
eredményesebb tud majd lenni a jövőben
az Egyesület! Köszönöm a bizalmat, amit
a Tisztelt Közgyűlés megszavazott nekem,
a Felügyelő Bizottság elnökeként továbbra
is segíthetem az Egyesület munkáját!
Görbüljön! Találkozzunk a vízparton!
Tisztelettel:
Fejes László Ádám

Bemutatkozás
Üdvözlöm
a
kedves olvasókat
az
Alkaloida
Lombik Horgász
E g y e s ü l e t
megválasztott
elnökeként!
Szögi
Roland
vagyok, 24 éves,
Tiszavasváriban
élek. Ebben az évben végeztem a
Debreceni Egyetem informatika karán,
mint gazdaságinformatikus. Jelenleg
távmunkában, itthonról dolgozom a
Deutsche Telekom egyik magyarországi
leányvállalatánál Debrecenben. Kedvenc
hobbim a horgászat, amelyre igyekszem
kellő időt fordítani, ha a munkám engedi.
Gyermekkoromban
kezdtem
el
ismerkedni a halakkal, mivel nagyapám
halász volt, jelenleg pedig aktívan
horgászik a Tiszán. Nagyszüleimmel,
illetve keresztapámmal gyakran jártam
le a Tiszára, és velük együtt izgultam a

kapásokért. Ebben az évben a párom, illetve
a családom hatására újra elkezdtem aktívan
horgászni. Többnyire a Kacsás tóra járunk
le, amikor időnk engedi, mert nagyon
szeretjük azt a helyet, nagyon barátságos
és családias környezetnek tartjuk. Én csak
sportjeggyel horgászom a tavon, mivel a
C&R (fogd meg és engedd vissza) híve
vagyok, így igyekszem vigyázni a halakra,
hogy a későbbiekben is kifoghassam őket.
Szeretném, hogy közös erővel tartsuk fenn
a tó jelenlegi összeszedett állapotát, illetve
tovább építsük/szépítsük azt. Ezek mellett
természetesen szeretném népszerűsíteni a
horgászatot és a tavunkat, kicsik és nagyok
körében egyaránt. Szeretném megköszönni
a horgászközösség nevében Fejes
Lászlónak az eddigi munkáját, és mindazt,
amivel segítette a tó fejlődését.
Köszönöm a bizalmat, és remélem, hogy
a közeljövőben láthatunk még számos
fejlesztést megvalósulni a Kacsáson.
Tisztelettel:
Szögi Roland elnök

A VILL-ÁSZ PLUSZ Kft munkatársakat keres az
alábbi szakmákban:
villanyszerelő: 1800 Ft.- nettó órabér
lakatos:            1700 Ft.- nettó órabér
heggesztő:        1700 Ft.- nettó órabér
villamosipari technikus: 2000.- Ft nettó órabér
Jelentkezni lehet a 30/205-2581-es telefonszámon vagy
a villasz@villasz.hu email címen, fényképes szakmai önéletrajz
beküldésével.

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Kedves Horgásztársak!

Augusztus 8.-án, vasárnap 17 csapat
34 versenyzője mérte össze tudását és
szerencséjét a Kacsás tavon. A reggeli
órákban szépen ettek a halak, de ahogy
a kánikula átvette a hatalmat, a halak
is passzívabbak lettek. Így is összesen
92 db nemes halat, majdnem pontosan
200 kg összsúlyban sikerült fognia a
versenyzőknek 12 óra alatt. Délidőben a
résztvevők toroskáposztát és hagymás vért
kaptak, hogy kitartson az energia a verseny
végéig. A helyezettek serleget, valamint
értékes utalványokat kaptak. A legnagyobb
hal fogója a Kacsás büfé és horgászbolt
ajándékcsomagját is megnyerte a serlege

mellé.
Sajnos egy kis horgásztársunk nem bírta a
forróságot és fel kellett adnia a versenyt. Ő
vigaszdíjban részesült a rendezvény után.
Örülünk, hogy már jobban van!
I. helyezett csapat: Jóbarátok team Ferenczi László és Fejes László Ádám
(39,48 kg)
II. helyezett csapat: Kozma team Girincsi Attila és Varga Zoltán (26,47 kg)
III. helyezett csapat: Kiss-Duo - Kiss
Tibor és Szekeres György (25,93 kg)
Legnagyobb hal fogója: Kiss Tibor 5,18
kg amúr

Közgyűlés
A járvány miatt februárról elhalasztott
éves rendes közgyűlésünk augusztus 29.-én
került megtartásra a szokásos helyszínen.
Az Elnökség beszámolt a 2020-as évről
és rendhagyó módon most nem a 2021es munkatervről, hanem már megvalósult
programokról, bevételekről, költségekről
lehetett beszámolni, hiszen gyakorlatilag
már vége a horgászszezonnak. A közgyűlés
egyik fontos pontja a tisztségviselő
választás volt a lejáró ciklusok miatt. A
Közgyűlés a következő tagokat választotta
meg a megüresedett pozíciókra:

Elnök: 		
Szögi Roland
Titkár: 		
Máté István
Elnökségi tag:
Vámosi József
Elnökségi tag:
Holoda István
Felügyelő bizottsági elnök:
Fejes László Ádám
Felügyelő bizottsági tag:
Gödöny Gábor
Fegyelmi bizottsági tag:
Máté Ferenc Bertalan
Fegyelmi bizottsági tag:
Szaniszló Pál Ferenc

A Kacsás szeptemberi 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.

A Kézilabdáról...
Augusztus 2-án megkezdte a felkészülést
felnőtt férfi csapatunk a soron következő
bajnoki szezonra. A csapatnál nem volt
nagy játékos mozgás a távozók oldalán
Nácsa Gábor, Földi István és Vajda Milán,
még az érkezők oldalán Balogh Bence,
Both Péter, Csikós Patrik és Erdős Zoltán
neve szerepel. A csapatot próbáltuk egyben
tartani, de a hiányposztokra igazolnunk
kellett. Sajnos a vihar okozta károk miatt
a Városi Sportcsarnokot nem tudjuk

használni, így a környező városokban
próbálunk sportcsarnokot bérelni. Több
edzőmérkőzést is játszott már a Hadas
Sándor által vezényelt csapat. Van még mit
csiszolni a csapat játékán, de a bajnokság
kezdetéig még 3 hét van hátra. Utánpótlás
csapataink is megkezdték a felkészülést, a
gyerekek két táborban is részt vehettek.
A táborok alkalmával nagyon jó alapot
kaptak, így a szeptemberben induló
bajnokságnak felkészülten vágnak neki.

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 az erről szóló164/2008 FVM rendelet
szerint!
Ennek elmulasztása büntetést von maga után!

Utolsó Oldal
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TÁNCOLNI
HÍV A

KÖR-KARÉJ
TÉGED IS VÁRUNK!

Oktatók:
Szűcs Nóra
Leleszi Máté

Kocisová Alzbeta sz. Hajtová Alzbeta visszahonosítási kérelmét elbírálták Magyarország
Köztársasági elnöke visszahonosítási okiratát aláírta, ezzel a magyar állampolgárság
kötelékébe honosította. Magyar állampolgársága 2021.09.02.-án Tiszavasvári Város
Polgármestere előtt letett esküvel vette kezdetét. Magyar állampolgársághoz gratulálunk,
további jó egészséget kíván

Köszönet fúvós módra
Ezúton is köszönjük Szabó Zsolt
önkormányzati képviselő úrnak, hogy
tiszteletdíjának felajánlásával megtisztelte
a Városi Fúvószenekart, és elfogadta
meghívásunkat az egyik próbánkra.

Köszönetképpen
zenekarunk
külön
számmal kedveskedett neki. Még egyszer
nagyon köszönjük a támogatást, amellyel
működésünket segíti!
Városi Fúvószenekar

IMPRESSZUM VASVÁRI HÍRMONDÓ VÁROSI KÖZÉLETI HAVILAP

/+36 20/ 778-33-55/
/+36 30/ 499-90-92/

Óvodás/kisiskolás gyerekeket (5-8 éves korig) minden
csütörtökön 17:00-17:55 között népi játék és néptánc
előkészítő foglalkozásra,
9-15 éves gyermekeket a Körkaréj Tánccsoport óráira várunk
kedden 18:00-20:00 és csütörtökön 18:00-20:00 között!

Felnőtt-senior táncolni vágyókat pedig várja a Göbölyös
Néptáncegyüttes szerdánként 18:00-20:00.
Szabó István és Szabóné Balázs Beáta /+36 30/295-80-56/

Helyszín:
Találkozások Háza
Tiszavasvári, Szabadság tér 1.
www.korkarej.hu
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