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Hatalmas siker lett az I. Tiszavasváriért
Jótékonysági Bál
Teltházas, fergeteges hangulatú és rendkívül sikeres lett az új kezdeményezés,
ami a Tiszavasvári civilszervezetekért jött létre. Részleteket az eredményről és
bővebb beszámolót a bálról a Vasvári Hírmondó áprilisi számában olvashatnak.

Farsangi Hangverseny és Mulatság a
Hankó László Zeneiskolában
2019. február 8-án második alkalommal rendezett nagysikerű farsangi hangversenyt a Hankó László Zeneiskola. A színes és változatos repertoár most is elkápráztatta a közönséget. Ahogy azt megszokhattuk, a meglepetés az idén sem
maradt el. Fellépők és nézők egyaránt jól szórakoztak a színvonalas produkciók
alatt. A gyerekek mellett a zeneiskola tanárai a Tőlük megszokott igényes darabokkal, - és az ehhez köthető jelmezekkel dobták fel a hangulatot. A mókás
hangversenyt színpompás jelmezverseny, izgalmas tombola-sorsolás, majd zenés mulatság koronázta meg. További fotók megtekinthetők az iskola honlapján!
(hlzene.hu)

Önkormányzati Hírek
Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester úr
válaszol

Várható-e
a
közeljövőben,
hogy
valamelyik
diszkont
áruházlánc
letelepedik városunkban?
Időszerű és igaz is a kérdés, hiszen
szeptemberben megkerestük a Lidl és
a Spar képviselőit, amire októberben
megtörtént a válaszreakció. Nálunk járt
a Lidl képviseletében két szakember, és
elmondták, hogy a folyamat elindult. Már
nem gondolkodnak a Kossuth úti telek
eladásában, az ELADÓ tábla is lekerült. Azt
ígérték, amint döntés születik a felső vezetés
részéről, egyből tájékoztatnak bennünket!
Annak idején a csatornahálózat kiépítését
követően csak azokat az utakat hozták
helyre, ahol az útfelbontás megtörtént.
Így maradt ki a Jókai út végéből egy
kb.: 100 méteres szakasz, ami már szinte
járhatatlan. Tervezi a város ennek a
szakasznak a felújítását?
Köszönöm a jelzést! Az önkormányzati
képviselők által leadott utakról, útszakaszokról van egy lista, hogy hol, és
milyen jellegű hibákat kell kijavítani. Ha a
Jókai út nem lenne rajta, akkor természetesen
hozzáírjuk. Ettől függetlenül nekem van
egy elképzelésem és egy megkeresésem
is a Kormányzat felé, hogy amennyiben
lehetőség van rá, akkor célzott támogatással
Tiszavasvári járdáinak, útjainak felújítására
forrást kaphassunk. Eddig elutasítás nem
érkezett ez ügyben, ami bizakodásra adhat
okot!
Nagy érdeklődést váltott ki a múltkori
újságcikk az új baromfi feldolgozóval
kapcsolatosan.
Milyen
stádiumban
van most ez a folyamat? A befektetők
szándéka továbbra is fennáll. Immár
második alkalommal találkoztunk, ahol
most jelen voltak a környező települések
polgármesterei is. Erre a találkozóra
ebben a körben azért volt szükség, mert a
baromfi-feldolgozó gyár megépülése esetén
a gyár kiszolgálásához nevelő telepekre
van szükség. Így a környező települések
vezetőivel szükséges volt egyeztetni,
véleményüket megismerni. Az előzetes
szakhatósági engedélyek bekérése már
folyamatban van, a terület kijelölése is
megtörténhet – amennyiben a szakhatóságok
is jónak tartják azt. Új, és pozitív fejlemény
a befektetéssel kapcsolatosan, hogy a
képzések
szervezéséről,
beindításáról
már egyeztetések folynak a Tiszavasvári
Járási Hivatal vezetőjével, és a Munkaügyi

Központtal. Van-e kilátásban esetleg
más új munkahely beindítása? Nagyon
jó a kérdés! Második alkalommal
tárgyaltam egy Tiszavasváriban létesítendő
röntgenberendezéseket
gyártó
gyár
képviselőivel, ahol nem csak gyártás, hanem
szervizelés is történne. Ők is a Kormányzati
döntésre várnak. Az elvi támogatást már
megkapták. Egy 50 főt foglalkoztató
cégről van szó! A terület kijelölése itt is
folyamatban van.
Hogy sikerült rájuk találni, vagy nekik
ránk, Tiszavasvárira? Egyrészt sokat
köszönhetünk Dr. Vinnai Győző egyéni
országgyűlési képviselőnknek, másrészt
viszont amint már említettem, határozott
elképzeléseim
vannak
Tiszavasvári
fejlesztését illetően. Fontosnak tartom,
hogy legyen a településünknek megtartó
ereje, és ehhez új munkahelyekre van
szükség. Mindent elkövetek azért, hogy
lehetőséghez jusson városunk. Ha kidobnak
az ajtón, visszamászom az ablakon. Ami
még a mi malmunkra hajtja a vizet az
az, hogy a nyugati országrészben már
munkaerőhiánnyal küszködnek, addig
nálunk még van bőven szabad kapacitás.
Következő kérdés: tényleg megszűnik
a Magiszter Iskola? A kérdés feltevője
nem tudhatta, hogy a képviselő-testület
tárgyalta ezt az ügyet, és pont ebben a
lapszámban bővebben lehet is erről olvasni.
Ami fontos ebben a kérdésben is, hogy:
nem szabad felülni a pletykáknak! Tessék
bizalommal fordulni hozzánk! Hogyan
sikerült az Első Tiszavasvári Civilekért
Bál, - amiről kiderült, hogy semmiféle
politikai töltettel nem rendelkezett! Te
voltál az egyik kitalálója, polgármester
úr! Ilyennek képzelted? Bíztam a bál
sikerében, de a valóság minden reményemet
felülmúlta. Teltházas, fergeteges hangulatú,
színvonalas rendezvényen vagyunk túl. A
részletekről, a támogatókról és a civil alapba
kerülő támogatásról a Vasvári Hírmondó
következő számában szeretnék beszámolni
bővebben!
Kedves Olvasók! Ha valakinek kérdése
lenne, névvel vagy név nélkül eljuttathatja
szerkesztőségünkbe,
vagy
elküldheti
mailben. Amennyiben nem sértő, vagy nem
személyiségi jogokon túlmenő kérdésről
van szó, nyilvánossá tesszük!

Ebtartás szabályai

Képviselő-testületi ülésen többször hangzott
el a felelősségteljes kutyatartás szabályainak
be nem tartásából adódó városi szintű
problémák felvetése, így ezzel kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom a lakosság részére:
Az állatvédelmi törvény alapján, az állattartó jó gazdaként köteles gondoskodni kedvencéről:
• az állat fajának, fajtájának megfelelő életfeltételeiről;
• az ebek igényeinek (pl.: étel, víz)
rendszeresen, de legalább napi egyszeri
ellenőrzéséről;
• megfelelő elhelyezéséről;
• szakszerű gondozásáról;
• szökésének megakadályozásáról;
• illetve a 4 hónapnál idősebb ebek chipeléséről, melyet a jegyző, illetve az állategészségügyi hatóság ellenőriz.
Az ebeket méretüknek megfelelően kell
tartani, azaz kistestű (max: 20 kg) ebet 10
2
m -nél, közepes (20-40 kg) testű ebet 15
2
m -nél, illetve nagytestű (min. 40 kg) ebet
2
20 m -nél kisebb területen tartósan tartani
TILOS! Amennyiben, az állattartó, ezen

kötelezettségeinek nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló Korm. rendelet
alapján 15.000 Ft-os alapösszegű bírságot
kaphat, mely összeg, a többszörösére is nőhet, az adott szabálysértéstől függően.
Közterületen való kutyasétáltatás esetén az
ebet pórázon kell tartani, illetve biztosítania kell, hogy a kutya sem más állatot, sem
embert harapásával ne veszélyeztessen. Az
ebet felügyelő személynek az állat oltási
könyvét is magánál kell tartania a veszettség elleni oltás meglévőségének bizonyítása céljából. A kutyára felügyelő személy
a kutyapiszkot köteles a közterületről
eltávolítani. Ha bárki ennek az ellenkezőjét tapasztalja, a könnyebb bizonyíthatóság
érdekében azonnali feljelentést kell tennie a
Tiszavasvári Járási Hivatalnál, köztisztasági
szabálysértési eljárás keretein belül. A közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat
ki, ötezertől ötvenezer forintig terjedően,
azonban ha valaki hat hónapon belül újabb
szabálysértést követ el, a bírság, akár hetvenezer forintig is terjedhet!
Kérem ezen kötelezettségek betartását!
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A február 14-i testületi ülés legfontosabb
döntései

A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.17.4.1.2-16 kódszámú felhívásán elnyert
pályázat kivitelezőjének kiválasztása
kiírt beszerzés eredményéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata a VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhíváson
elnyert pályázat keretében a Tiszavasvári
041 hrsz.-on (Sopron u.) megvalósuló
útfelújítás kivitelezőjének kiválasztásával
kapcsolatos
beszerzési
eljárást
eredményesnek nyilvánította. A MEDOPGeneral Kft.-t hirdette ki az eljárás
nyertesének és a vállalkozási szerződés
megkötésre került nettó 21.143.685 Ft
+ 5.708.795 Ft ÁFA, összesen bruttó
26.852.480 Ft értékben.
A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit
Szolgáltató Kft. (a továbbiakban:
Egészségügyi Kft.) és a Tiszavasvári
Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
(a
továbbiakban:
Közétkeztetési
Kft.) beolvadásáról a Tiszavasvári
Településszolgáltatási és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft-be
Döntött a képviselő-testület a cégei
átalakulásának kérdésében. Beolvadással
egyesítve az egészségügyi és közétkeztetési
(ifjúsági tábort és piacot is üzemeltető)
feladatokat ellátó cégeit a városüzemeltetési
feladatokat is ellátó Tiva-Szolg Kft-be. Több
településen megfigyelhető, hogy a költségek
racionalizálása érdekében egy cég látja el
a városüzemeltetési tevékenységet, mely
feladatokat mindezidáig Tiszavasváriban
csak részben látott el a Tiva-Szolg Kft. A
beolvadással az adminisztratív költségek
csökkenése várható, a három cég szolgáltató
tevékenységet ellátó külsős gazdálkodó
szervezetei (könyvvizsgáló, könyvelő,
munkavédelmi felelős stb…) helyett a
Tiva-Szolg Kft-nél egy szervezeten belül
kerülne biztosításra mindez.
A Közétkeztetési Kft. ügyvezetője
lemondott, a tisztség betöltésére kiírt
pályázat többször lett eredménytelen,
az Egészségügyi Kft. pedig a járóbeteg
szakellátás közbeszerzés útján történő
kiszervezésével kiüresedett.
Mindez indokolja az átalakulást. Az
átalakulással létrejövő gazdasági társaság
egyedüli
kizárólagos
tulajdonosa
változatlanul
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata.
A cégek egyesítése kedvezményezett
átalakulásnak minősül. Ennek elsősorban
adózási előnyök tekintetében van
jelentősége (társasági adó mentesség,

visszterhes vagyonátruházási illeték alóli
mentesség).
Az
átalakulással
elérni
kívánt
legfontosabb cél, hogy a jelenleg
három
gazdasági
társaságunk
égisze alatt ellátott önkormányzati
feladatokat,
tevékenységeket
egy
helyre összpontosítva, egy gazdasági
társaság – ügyvezetés - irányítása
alatt racionalizáljuk. Ezzel rövidtávon
reményeim szerint egységesebb, ezáltal
még hatékonyabb munkavégzés, hosszú
távon pedig költséghatékonyabb működés
valósulhat meg.
Pályázat benyújtása Víziközművek
Állami
Rekonstrukciós
Alapból
nyújtható támogatásra
Az önkormányzat két fő irányvonalat
szeretne a pályázat során a víziközmű
üzemeltetőjével megvalósítani:
1. A Város ivóvíz ellátásának biztonságát
célzó, a vízműtelepen található 1. sz.,
jelenleg használhatatlan vízkitermelő
kút melléfúrással történő felújítását,
teljes szerkezet és gépészet, illetve
szivattyú cseréjét, vízkezelő rendszerbe
történő bekötését
2. A Tiszavasvári, Gépállomás úton lévő,
a teljes Város ivóvíz szolgáltatását
biztosító, 200 m3 űrtartalmú, 34 méter
magas magastározó /ismertebb nevén
víztorony/ teljes körű felújítását, belső
csővezetékek és tolózárak cseréjét,
víztározó tér komplett felújítását, teljes
toronyszerkezet festését
Az elmúlt időszakban néhány alkalommal
már előfordult, hogy hosszabb ideig
vízhiány volt a város területén, melynek
sajnos technikai okai voltak. Tiszavasvári
ivóvíz ellátását jelenleg 2 db vízkitermelő
kút biztosítja. Az egyik kút 100 %-ban a
másik csak 50%-ban kerül napi szinten
kihasználásra. Ez a rendszer most már
öregszik, és egyre gyengébb a fellépés és
ebből adódik a probléma. Ezért is az egyik
fő irányvonal a kutak fúrása lenne. A másik
fő irányvonal pedig a Gépállomás úton lévő
víztorony, mely a pályázat keretében kívülbelül felújításra kerülne. Technikailag meg
tudnák oldani azt, hogy a kivitelezés alatt
nem lenne vízhiány Tiszavasváriban.
A felújítás tervezett összköltsége nettó 50
M Ft, mely bruttó 63,5 M Ft. A HBVSZ
Zrt. vállalta, hogy nyertes pályázat esetén
a szükséges önerőt és a közbeszerzés
költségét biztosítja, melyet a velük kötött
Konzorciumi megállapodásban rögzíteni
kívánnak.

Tájékoztató

A
több
évtizedes
szakmai
tapasztalattal
rendelkező
fővárosi
Nadray
Ügyvédi
Iroda
2018.
szeptemberétől
megnyitotta
fiókirodáját
Tiszavasváriban.

A Nadray Ügyvédi Iroda

várja minden leendő Ügyfelét (Cégeket és Magánszemélyeket egyaránt) az alábbi jogi szolgáltatások vonatkozásában:
• Ingatlan adásvétel (szerződéskötés, földhivatali ügyintézés, jogi tanácsadás),
• Cégképviselet GDPR – adatvédelmi szakjogi tanácsadás
• Média szakjogi tanácsadás- Polgári,- Büntető és munkajogi jogi tanácsadás, peres képviselet
Keressen minket Bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Fiókiroda: 4440, Tiszavasvári, Kossuth utca 34.
Telefon: 06/1 202-2256 ; 06/20 311-5899
E-mail: nadray@nadray.hu
honlap: www.nadray.hu
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Személyi változások a Tiva-Szolg. élén
Aki ment…

Hamar elterjedt a hír, hogy Szabó András ügyvezetőt elküldték, kirúgták, stb.
a Tiva-Szolg. Kft-től, és a „Vízmű”-től.
Úgy gondolom ilyenkor az a legkorrektebb, ha maga az érintett mondja el a
történteket:
Szabó András: Az egészből mindössze
annyi igaz, hogy február 28-ával lemondtam a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetői posztjáról. Oly’ annyira nincs bennem harag, hogy
egyrészt közös megegyezéssel történt a távozásom, másrészt viszont tanácsadóként
megmaradok az Önkormányzatnál a szakterületemen belül. De térjünk vissza az okhoz. 2013-ban kivált, pontosabban átkerült
a Tiva-Szolg-ból a vízszolgáltatás a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató
Zrt.-hez, aminek én lettem az üzemigazgatója, viszont párhuzamosan vittem mellékállásban a Tiva-Szolg-ot is. 2016. január
1-től megkaptuk a köztemető üzemeltetését, majd a szolgáltatást, és 2017. május
1-től a közfoglalkoztatási,- és a városüzemeltetési feladatok ellátását is. Mivel ez
már egy önálló vezetőt kívánt, ezért már

akkor megfogalmazódott bennem a váltás
gondolata, de polgármester úrral azt beszéltük meg, hogy erre a legoptimálisabb
időpont 2019. február 28, mivel március
1-től, - amikor is beindul az új közfoglalkoztatási program - a legjobb, ha ezt már
az új vezető kezdi el. - Többen örömmel
vették távozásodat! – Igen! Főleg azok,
akik azt hitték, hogy a „Vízmű” éléről is
távozok. Még mindig nem értik meg páran, hogy a szabálytalan vízvételezés törvénybe ütközik, és ezért bizony kötbért
számolunk fel. De ha megnézzük, hogy
más szolgáltatóknál ez az összeg a miénk
többszöröse, akkor látszik, hogy mennyire
humánusan járunk el. Ennek ellenére sokszor megalázó, ahogy beszélnek velünk.
Az ügyfélszolgálati ablakot azért kellett
bekamerázni, mert ennek legalább van egy
kis visszatartó ereje. – Mennyire távozol
nyugodt szívvel? – Azt hiszem mindent
megtettem én is, és a kollégáim is a sikeres működés érdekében. Ezúton szeretném
megköszönni mindenkinek azt a sok áldozatos munkát, ami miatt most mindezt elmondhatom. Több éven keresztül zártunk
sikeresen – de ehhez kellettek a munkatársaim is. – Befolyásolta a döntésedet
esetleg az a tény, hogy a Tiva-Szolg.-hoz
kerül a közétkeztetés, az ifjúsági tábor, a
piac, az egészségügyi kft.? – Nagyon jó,
hogy ezek egy kézben lesznek. Ha ügyes
a vezető, lehet jól és eredményesen működtetni. De ez egy önálló, főállású ügyvezetőt igényel. – Lelkileg hogyan érint
a búcsúzás? – Fájó szívvel teszem, de a
Tiva-Szolg. munkáját továbbra is segíteni
fogom! Zárszó: Hogy miért nem szabad
fél információknak bedőlni? Hát ezért!

…és aki jött!

A képviselőtestület döntése értelmében
2019. március 1-től a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatója Dr.
Groncsák Andrea, aki itt született, itt
nőtt fel, és egy kis kitérő után ismét vis�szakerült Tiszavasváriba! Milyen érzés
újból „itthon” dolgozni?
Mivel soha nem szakadtam el a várostól,
így nagyon pozitív érzésekkel jöttem vis�sza – haza. Minden ideköt! Az édesanyám,
a múltam, az életem jelentős része. Nem
beszélve arról, hogy 1997-ben itt volt az
első munkaviszonyom. Amit baráti körben el szoktam mondani, hogy szerintem Tiszavasvári egy élhető kis város, és
mindannyiunkon múlik, hogy mennyire
tesszük azzá. - Hogyan jött a felkérés?
– Igazán megtisztelő, hogy polgármester
úr megkeresett. Ez egyfajta válasz arra,
hogy az eddigi munkám alapján alkalmas
vagyok egy ilyen jellegű feladat ellátására, és mivel annak idején a Városi Kincstár vezetőjeként városüzemeltetési, és
közfoglalkoztatási feladatokat is elláttam,
valószínű ezért vetődhetett fel a nevem. –

Egy ilyen beosztásnál nagyon fontosak
az emberi kapcsolatok. Gondolok arra,
hogy jó viszonyban vagy jegyzőas�szonnyal, polgármester úrral, ezért ha
gondod, problémád adódik, nyugodtan
fordulhatsz hozzájuk bizalommal. – A
munka hatékonyságát nagyban befolyásolják az emberi és szakmai kapcsolatok.
Az eddigiek során mindig arra törekedtem, hogy kiépítsem ezeket. – Saját magaddal szemben maximalista vagy, ami
adott esetben nagy teher is lehet! – Azt
gondolom, hogy csak úgy lehet jó munkát
végezni, és csak úgy lehet elvárni ugyan
ezt a munkatársaimtól, ha vezetőként ezt
sugározzuk. – Elég sokrétű a feladat,
amit elvállaltál. Hogyan látod, mennyire sikerül majd hiánytalanul elvégezni?
– Tényleg nagy feladat elé nézünk, hiszen
az önkormányzat tulajdonában lévő Kft.-k
egybeolvadása most van folyamatban, de
azért jó az időzítés, mert én ebben a folyamatban részt vehetek. – Volt már bemutatkozó látogatásod a cégnél? – Igen, már
mindegyik ágazat vezetőjével találkoztam,
és átbeszéltünk dolgokat. – Milyen volt
a fogadtatás? – Én azt gondolom pozitív, mert túlnyomórészt régebbről ismerjük egymást, és ez is közrejátszik ebben.
– Ilyen szerteágazó tevékenység mellett
hogyan sikerül majd beosztanod az idődet? – Eleinte biztos igen nagy leterheltség
lesz, tekintettel arra, hogy vannak a vezetői feladatból adódóan kötelezettségeim,
ugyanakkor azt vallom, hogy ki kell menni
a területre, meg kell ismerni minden ember
munkáját, ott meg kell határozni, hogy mit
is várunk el tőlük, meg kell látni a hátráltató tényezőket, amik befolyásolják a munkavégzésüket, mert csak így tudunk felelős
döntéseket hozni. - Sok sikert hozzá!

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj adományozásáról döntött
a 2018.12.19-i Képviselő-testületi ülésén
A
Képviselő-testület
„Kiváló
Sporttevékenységért”
Kitüntető
Díjat
adományozhat személynek vagy csapatnak
kiemelkedő sportteljesítményért, a város
testnevelési és sportmozgalmában kifejtett
sportmunkáért, sportolók eredményes
felkészítéséért, vagy a testnevelés és
sporttudomány terén kimagasló szakmai,
hivatásbeli tevékenységük során végzett
kiemelkedő
munkáért.
A
,,Kiváló
Sporttevékenységéért”
Kitüntető
Díj
évente a sportág bajnokságának befejezése
után vagy az elért kiváló eredményre
tekintettel egyéni sportolók, csapat
részére, illetve kiemelkedő sportmunkát és
sporttevékenységet végző maximum egy
fő magánszemély részére adományozható.
A kitüntető díj adományozására évente
egy alkalommal állami vagy nemzeti
ünnepségen kerül sor, így az idei évben a
március 15-i, városunkban megrendezésre
kerülő megyei ünnepség keretei között
kerül átadásra a csapat részére.
2018-ban a „Kiváló Sporttevékenységért”
Kitüntető Díjra két javaslat érkezett:
1. Tiszavasvári Általános Iskola III.
korcsoportos leány atlétika csapata,
az Atlétika Diákolimpia Megyei
Döntője győztese, összetett négypróba
csapatverseny második helyezettje
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye
U-16 Nyugati csoportjának győztese,
megyei bajnok, Tiszavasvári SE U16
labdarugó csapata
A Képviselő-testület végül a díjat a
Tiszavasvári SE U16 labdarugó csapatának
ítélte oda. A csapat 2017-2018 Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megye U-16 Nyugati
csoportjának győztese volt. Az egyesület
22 mérkőzésből 21 győzelem 1 vereség
186 rúgott 27 kapott góllal zárták az évet.
A megnyert bajnoksággal kiharcolták
a Bajnokok tornáján való részvételt. Itt
kettős győzelemmel szerezték meg a
bajnoki címet. A játékosok többsége a
Tiszavasvári Általános Iskola illetve a Váci
Mihály Gimnázium tanulói. Szabó Zoltán
utánpótlásedző szárnyai alá kerültek 2015
őszén, és ezután a 2016-2017-es bajnokságot
és a bajnokok tornáját is megnyerték. A
gólkirályi címet Tóth László szerezte meg
65 góljával, a második helyezett is a csapat
labdarúgója Tóth János 41 góllal.
A csapat tagjai:
Ábri Sándor, Bacsik István, Balogh Győző,
Balogh Róbert, Balogh Rómeó, Bancsók
Péter, Bódis Levente, Bóz Attila, Csomós
Donát, Ésik Patrik, Gyákum Kristóf, Juhász
Bence, Karalyos Roland, Kiss-Becsy
Balázs, Markó Gábor, Miterkó Bence,
Róka Dávid, Tóth János, Tóth László, Veres
Bence, Virágh Richárd, Zsoldos Máté
Fontos megjegyezni, hogy nem volt
egyszerű meghozni a döntést, mivel
a Tiszavasvári Általános Iskola III.
korcsoportos leány atlétika csapata is
kiemelkedő eredményekkel zárta az
évet. Rontó Zsolt felkészítő tanár keze
alatt az Atlétika Diákolimpia Megyei
Döntőjének nyertesként bejutottak az
Atlétika Diákolimpia Országos Döntőjébe.
Az összetett, négypróba csapatversenyen
mindössze egyetlen ponttal maradtak le
a dobogó legfelső fokáról. Elmondható,

hogy a Kabay János Általános Iskola
történetének eddigi legjobb atlétikai csapat
eredményét érték el a második helyezéssel.
Egyéni összetettben Petruska Dóra szintén
az eddigi legjobb leány eredményt elérve a
negyedik helyen végzett.
A csapat tagjai:
Gáll Gréta, Kaska Kíra Sára, Kecskés Kíra
Villő, Lakatos Petra, Magyar Boglárka,
Petruska Dóra
Méltán lehetünk büszkék mindkét csapatra,
hiszen városunk hírnevét öregbítik
tehetségükkel. Köszönjük, hogy ennyi

erőt és energiát fektettek munkájukba,
felkészítőiknek, hogy hittek bennük,
és buzdították őket, és nem utolsó
sorba szüleiknek is köszönjük, hogy
ösztönözték és támogatták gyermekeiket
a céljaik elérésében. Hisszük, hogy
ezen ifjak kitartásukkal társaik számára
példaértékűek lesznek. Bízunk benne, hogy
elkötelezettségük és sportszeretetük töretlen
marad, és hasonló sikerekben gazdag idény
következik számukra!
Szívből gratulálunk mindkét csapat
tagjainak.

Önkormányzati Hírek
Új távlatok az alapítványi oktatásban
Összefog a Magiszter és az Egyház
A Magyarországi Magiszter Alapítvány
képviselője arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2019. február 18. napján
megállapodás jött létre az Alapítvány és
az Esélytér Intézményfenntartó között,
a Magiszter Alapítványi iskola és óvoda
fenntartói jogának átadásáról. Az Esélytér
Intézményfenntartó a Magyar Pünkösdi
Egyház belső szervezete, mely önálló jogi
személyként - az Alapítvány valamennyi
telephelye és alapfeladata vonatkozásában
– várhatóan a 2019/2020-as nevelési évtől
átveszi a fenntartói feladatokat. Ennek
feltétele, hogy az új fenntartót az intézmény
nyilvántartási adataiba átvezessék és a működéshez szükséges engedély véglegessé
váljon. Az óvodai ellátás biztosítása a helyi
önkormányzat kötelező közfeladatai közé
tartozik, így az óvoda fenntartójának változásához a Képviselő-testület egyetértése
is szükséges. Az erről szóló testületi döntés
szerint az egyetértését azon elvek mentén
fejezte ki az önkormányzat, hogy az új

fenntartó a jelenlegi oktatási programot
teljes mértékben továbbviszi, nem változik az oktatás módszertana, tartalma
és színvonala. Továbbá a fenntartóváltás nem érinti az intézményben dolgozók foglalkoztatási jogviszonyát, hiszen
munkáltatójuk változatlanul a köznevelési
intézmény (óvoda), mint önállóan működő
és gazdálkodó jogi személy lesz. Fenti elvek teljes mértékben megegyeznek az Intézményfenntartó Központ kinyilatkozott
szándékával, mely szerint a fenntartóváltás
legfontosabb célja, hogy az intézmény
zavartalanul, az eddig megszokott körülmények között működhessen tovább
mind a szülők, a gyermekek, mind pedig az
alkalmazottak megelégedésére. Az új fenntartó és az önkormányzat reményei szerint
a meglévő pályázati források kihasználása
mellett lehetőség nyílhat hosszú távú fejlesztési program kidolgozására és megvalósítására mindkét intézmény - az óvoda
és az iskola - vonatkozásában is.

HIRDETMÉNY
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

A TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNYBE
a 2019/2020-as NEVELÉSI ÉVRE
ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA:
2019. április 24-26. (szerdától-péntekig) naponta 8-16 óra között
HELYSZÍNE:
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Fülemüle Zöld Óvoda
(4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.)
Az óvoda felvételi körzete: Tiszavasvári Város közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,
- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok,
- a gyermek TAJ kártyája
Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek közül - a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai ellátását biztosítja. Az értesítést
a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. május 28-ig írásban megküldi a
szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek. A szülő a döntés kézhezvételtől számított
tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Tiszavasvári Város Jegyzőjéhez.
A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás
során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a
nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést
követ el.
TVÖ
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Előzzük meg a szabadtéri tűzeseteket!

Az elmúlt napok csapadékmentes és enyhe időjárása miatt egyre többen kezdenek neki
kerti munkáknak, emiatt az ország számos pontján gyulladt meg az aljnövényzet. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. A
szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák. Belterületen a kerti zöldhulladék elégetésére csak ott van lehetőség, ahol van kifejezetten erre vonatkozó rendelete
az önkormányzatnak. Ez pontosan szabályozza, mely napokon, milyen időintervallumban
szabad a kertben zöldhulladékot égetni, ilyen szabályozás hiányában tilos ez a tevékenység. Tűzgyújtási tilalom esetén akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként
más jogszabály megengedi. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában
vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A külterületen végzett égetés engedélyhez kötött, így előzetesen engedélyeztetni kell a
tűzvédelmi hatósággal a lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel ös�szefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését. A szabadban meggyújtott tüzet
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő men�nyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
Ha már megtörtént a baj, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívószámot!

KÖZLEMÉNY

Visszavásárolhatják a bankok által elvett otthonukat a Nemzeti Eszközkezelő ügyfelei
32 ezren kapnak levelet, 60 napon belül kell rá válaszolniuk
Az Országgyűlés korábbi döntésének értelmében visszavásárolhatják a bankok
által elvett otthonukat a Nemzeti Eszközkezelő (NET Zrt.) ügyfelei. A NET
Zrt. március 31-ig bezárólag minden érintettnek megküldi azt a tájékoztató
levelet, amely személyre szólóan tartalmazza az adott ingatlanra vonatkozó
kedvezményes visszavásárlás feltételeit. Az ügyfeleknek a kézhezvételtől
számított 60 napon belül kell nyilatkozniuk arról, melyik konstrukciót választják.
A NET Zrt. elkezdte a levelek kiküldését azoknak, akik jogosultak kedvezményes feltételek
mellett visszavásárolni ingatlanukat. Mintegy 32 ezer ügyfél dönthet úgy, hogy egy összegben,
a NET Zrt. által meghatározott kedvezményes áron, vagy kedvezményes részletvétellel
kíván újra tulajdonosává válni korábbi otthonának. Az ügyfelek természetesen dönthetnek
úgy is, hogy nem vásárolják vissza az ingatlant és továbbra is bérlők maradnak változatlan
bérleti díj megfizetése mellett. Bármelyik lehetőséget is választják, a legfontosabb,
hogy arról - a megfelelő nyomtatvány aláírásával és visszaküldésével – mindenképpen
nyilatkozzanak a tájékoztató átvételét követő 60 napon belül. Azok, akik semmilyen
nyilatkozatot nem küldenek vissza a megadott határidőig, a visszavásárlás lehetőségét
elveszítik, és a jelenleg fizetett bérleti díjuk 2019. július 1-től a háromszorosára emelkedik.
Az ingatlan megvásárlását minden érintettnek érdemes megfontolnia. A vételár ugyanis
megegyezik a NET Zrt. által az ingatlanért fizetett korábbi vételárral, csökkentve a bérlő
által 2018. december 31-ig megfizetett lakbér összegével. Ezen felül egyösszegű vásárlás
esetén a vételár – jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése mellett - további
kedvezménnyel csökkenthető. Ha az ingatlan Budapesten, a főváros agglomerációjában
vagy megyei jogú városban helyezkedik el, a kedvezmény mértéke tizenöt százalék, más
vidéki városban huszonöt százalék, egyéb településen harmincöt százalék. Az egyösszegű
kedvezményes ajánlattal a bérlők közeli hozzátartozói is élhetnek. Részletvétel választása
esetén a havi részlet összegének meghatározása során a jelenlegi bérleti díj összegét veszik
alapul – ez átlagosan 11 160 forint - azzal, hogy a részletek megfizetésének határideje nem
haladhatja meg a 360 hónapot. A részletvétel tehát hosszú távon mindenképpen kedvezőbb
konstrukció, mint bérlőnek maradni. Az ingatlan visszavásárlását tovább segítjük azzal,
hogy a tulajdonszerzés kapcsán felmerülő anyagi és eljárási kötelezettségeket az állam
viseli. A NET programnak
köszönhetően több mint
36 ezer otthont tudtunk
megvédeni,
és
mintegy
154 ezer ember menekült
meg úgy a többmilliós
hiteltartozástól,
hogy
továbbra is az otthonában
maradhatott.
A
2018
decemberében
elfogadott
törvényjavaslat
lehetővé
tette, hogy a programban
résztvevő érintettek rendkívül
kedvező feltételek mellett
visszavásárolják ingatlanukat,
így
a
bérlők
ismét
tulajdonosaivá
válhatnak
korábbi otthonuknak. A
kedvezményes visszavásárlás
feltételeinek megteremtése
újabb
segítséget
jelent
a korábban bajba jutott
devizahiteleseknek,
egyben része a kormány
azon
otthonteremtési
intézkedéseinek,
melyek
célja, hogy minden ember
saját otthonban élhessen.
NVTNM
Sajtó és Kommunikációs
Főosztály

Közérdekű információk
HORGÁSZHÍREK
„RANDEVÚ EGY ÉLETEN ÁT”
végzi. Ez a hely egyben horgászkártya
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KÖZÉPPONTBAN: A HÁZASSÁG

A házasság hete rendezvénysorozatot világszerte minden év februárjában rendezik.
Ezzel hívják fel a figyelmet a házasság fontosságára. Magyarországon a programot
2008-ban indították el, azóta minden évben
megrendezik civil szervezetek és keresztény egyházak együttműködésével, számos
település és közösség részvételével. Idén
hazánkban a házasság hete jelmondata
így hangzott: „Randevú egy életen át”. A
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
2 program részese és egy rendezvény szervezője volt. Február 7-11-ig szakértő csapatunk „randevúzott” Pécsett, s vett részt
az országos nyitó rendezvényen: szentmise
a Pécsi Székesegyházban, központi programok a Püspöki Magtár Látogatóközpontban: Laczfi János költő és felesége
Bárdos Júlia előadása, „Együtt egymásért”
emlékérem átadása, jubiláló házaspárok
köszöntése, Vivat Bacchus együttes koncertje, családi örömzene, „Mézes pillanatok”, családi kvíz játék… csupán néhány
ízelítő a programból. A tanulmányút az
EFOP-5.2.2-17-2017-00106 „Transznaci-

onális együttműködések”„KOR-TÁRS”
– TÁRS a FIATAL CSALÁDOK mellett
határon innen és túl” pályázat keretei között valósult meg.
Február 16-án 23 fő utazhatott Budapestre,
az Országházba, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége hagyományos
családi napjára, amelyre több száz magyar
család érkezett a Kárpát-medencéből. A
felnőttek számos szakmai előadást hallgathattak, a gyerekek korosztályonként
különböző programokon kapcsolódtak ki.
Délután a Nemzeti Múzeumba látogatott
el a csapat. Február 17-én Tiszavasváriban,
a Civil Házban egyesületünk „randevúra
hívta” tagjait: ifjúsági tagozatosaink műsorral, Szvoren Attila, református lelkész
előadással készült, de sor került a Szerelmi
kalandtúra 1. helyezett párjának 5 szeretetnyelvre épülő prezentációjára, a kerek
évfordulót ünneplő házaspárok köszöntésére is. A program az EFOP-1.3.5-162016-00738 „Az önkéntesség erősítése a
nagycsaládosok körében” pályázat által
valósult meg.

Tisztelt Tagtársak!

Biztosan már mindenki tud róla, hogy
Szekeres Sándor nem folytatja tovább a
Kacsás tó üzemeltetését. A tó márciusban
biztosan nem fog kinyitni. Azon
dolgozunk, hogy áprilisban sikerüljön
megkezdeni a horgászszezont egy új
üzemeltetővel. Szíves türelmüket előre
is köszönjük! Egyesületünk február 23án megtartotta éves rendes közgyűlését.
A Kacsás tó üzemeltetési szerződésének
lezárási vitája miatt nem tudott dönteni a
Közgyűlés az új üzemeltetés kérdéséről,
ezért március hó végére rendkívüli
közgyűlés kerül összehívására. A
közgyűlés végén Szőllősi Nikolett
gazdasági vezető és Csabai Roland
felügyelő bizottsági elnök lemondott
tisztségéről. FEB elnöknek Gödöny Gábort
(korábbi FEB tag), FEB tagnak Oláh
Róbertet választotta meg a Közgyűlés.
Gazdasági vezető választás a rendkívüli
közgyűlésen lesz. Ha van valakinek jelöltje
vagy ő maga szívesen vállalná a tisztséget,
kérem jelezze az Elnökség bármely
tagjánál.
Állami horgászjegy, fogási napló leadási
határideje 2019.02.28 volt. Aki eddig
az időpontig nem adta le, már csak 2000
forinttal magasabb áron válthatja ki az
ideit.
Az állami horgászjegyek forgalmazását
Egyesületünk idén a Harcsatanya
horgászboltban (Bocskai utca eleje)

regisztrációs pont is.

2019-es állami horgászjegy kiváltásának
feltételei:
1. leadott 2018-as fogási napló (Ha volt
kiváltva. Ha elveszett, megsemmisült,
nyilatkozni kell.)
2. horgászkártya befizetett regisztráció
(tehát nem akadály, ha nincs még meg
maga a kártya, az aláírt nyilatkozat is
elég, de a befizetést bizonyítani kell)
(Horgászkártya
regisztrációhoz
adókártya
szükséges,
úgyhogy
feltétlenül vigyék magukkal!) Tehát a
horgászbolti kártyaregisztráció után el
kell menni befizetni a csekket (2200 ft)
és utána azzal visszamenni a boltba.
3. horgászvizsga igazolása (amennyiben
horgászvizsgára
kötelezett
a
személy és nem volt 2018-ban
kiváltott állami horgászjegye, akkor
valamilyen módon igazolnia kell,
nyilatkozni kell a horgászvizsga
meglétéről.
Vizsgabizonyítvány,
régi állami horgászjegy vagy régi
horgászigazolvány.)
További részletek és friss információk az
Egyesület honlapján és Facebook oldalán:
www.tv-horgasz.info és www.facebook.
com/KacsasHorgaszto/
Az Alkaloida Lombik Horgász Egyesület
Elnöksége

ALKALOIDA „LOMBIK” HORGÁSZ EGYESÜLET
KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL EGYESÜLETÜNK MŰKÖDÉSÉT!

ADÓSZÁM: 19861425-1-15

Köszönjük a 2018-ban nyújtott támogatásokat!
Az így befolyt 61.563,- Ft-ot a Horgász-Suli programokra, horgásztáborra és a Kacsás
fejlesztésére fogjuk fordítani, hogy még kellemesebben teljenek a horgászatok!

Jó tündérek pedig vannak!
Vallják ezt a Tiszavasvári Otthon Segítünk
Alapítványhoz forduló családok. A jó
tündérek azért segítenek, hogy a gyerekek
és a szülők szeretetet, megbecsülést és
önbizalmat érezhessenek a segítséget
kérő családoknál. Ebben az évben már 14
éve tevékenykedik településünkön és a
régióban, melynek elsődleges feladata a
nehéz helyzetben lévő családok helyzetének
megkönnyítése, megelőzze a kialakuló
krízis helyzeteket. Mindez nem anyagi,
hanem szociális jellegű segítségnyújtással
történik, családlátogatás saját otthonukba.
A családlátogatások, új családok keresése
folyamatos eddig 80 családot segítettünk,
több mint 130 gyermeket érintett. 2018-ban
havi szinten 4 önkéntes segített 60 órában

mely egész évben 720 óra. Az elmúlt évben
20 új önkéntes csatlakozott hozzánk. Több
programot szerveztünk a családoknak,
önkénteseknek előadásokat, képzéseket.
Működésünket a Nemzeti Civil Alap
működési és szakmai pályázata segítette.
Várjuk az új jó tündérek jelentkezését, és a
segítséget kérő családokat is. Személyesen
a
Civilházban,
vagy
emailban:
inci65@freemail.hu, vagy telefonon:
06 20/518-9676. Lelkes önkénteseinkre
jellemző Balassi Bálint verssora: Nem
fogyatkozik, aki ad magát kifosztva egyre
gazdagabb.”
Tóthné Nácsa Irén
szervező

A Magyar Madártani Egyesület Tiszavasvári
csoportjának márciusi programterve:
2019.03.09. Vízimadarak megfigyelése
Fehér szik/ Polgári halastavak; vezető:
Polyák Ferenc (30-683-2061);
Indulás: 9 óra, 4440
Vörösvári u.58. , autókkal.

Tiszavasvári,

Érd.: 06 30/295-8056, Szabóné Balázs
Beáta;
2019.03.23.
TeSzedd!Önkéntesen
a
tiszta
Magyarországért-országos
kezdeményezés; Tiszavasvári Fehér-szik

és környéke, önkéntesekkel megtisztítjuk
a természetvédelmi terület környezetét.
Indulás: 9 óra, Tiszavasvári, Vörösvári u.
58., kerékpárral ill. autóval.
Érd. 06 30/295-8056, Szabóné Balázs
Beáta;
2019.03.29. péntek 17 óra, helyi MME
csoport közgyűlés; belső pályázatok,
programok egyeztetése, küldöttválasztás.
A közgyűlés helye a Találkozások háza.
A
Tiszavasvári
Nagycsaládos
Egyesület várja 2019-ben is az
adó 1%-okat. A befolyt összegből
kulturális programjainkat, családi
foglalkozásainkat,
gyermekeink
táboroztatását,
úszásoktatását
támogatjuk. Adószámunk: 188075031-15
Köszönjük szépen!
Kérjük, adója 1 % -val támogassa Ön
is a Vasvári Pál Társaságot,
hogy sokáig színvonalas kulturális
rendezvényeket szervezhessünk
Tiszavasváriban!
Adószám: 19205849-1-15
Köszönettel: A Vasvári Pál Társaság
Elnöksége

Iskoláink életéből

2019 március

Vers mindenkinek...

Az idén is - 2019. február 26-27-én - iskolánk
Diákönkormányzata szervezésében került
újra megrendezésre szülői közönség
részvételével a szavalóverseny helyi
fordulója 1-8. évfolyamosok számára. Az
alsó- és felső tagozatosok évfolyamonként,
szabadon választott versükkel indulhattak
az idei megmérettetésen. A közönség
és a zsűri tagjai mindkét délutánon
színvonalasan előadott verseket hallhattak
jól felkészült diákok eladásában. A nehéz
döntés
meghozatalához
értékelendő
volt a versválasztás, a szövegtudás, az
artikuláció és előadásmód, de odafigyeltek
a versmondók kapcsolattartására a
közönséggel is. A dobogós helyezésekért
és a továbbjutás lehetőségéért versenyeztek
a tanulók, de minden résztvevőt apró
ajándékkal leptek meg a szervezők. A
legjobbak számára még nem ért véget a
versengés, hisz ők képviselik iskolánkat a
márciusban megrendezésre kerülő tiszalöki
területi fordulón is.
1. évfolyam:
I. Arató Eszter 1.a
II. Fazekas Benett 1.c
Baráth Sándor Kristóf 1.a
III. Horváth Amanda 1.
2. évfolyam:
I. Héri Hanna 2.a
Szilágyi Liliána 2.a

II. Szepesi Csongor 2.c
III. Girincsi Bella 2.c
3. évfolyam:
I. Zajácz Lorina 3.c
II. Maczkó Máté 3.a
III. Mirkó Rebeka 3.a
Czvetnics Benedek 3.b
4. évfolyam:
I. Tóth Marcell 4.d
II. Pethe Márk 4.a
III. Katona Sára 4.a
5. évfolyam:
I. Paronai Anna 5.a
II. Bakos Orsolya 5.c
III. Kiss Bianka 5.c
6. évfolyam:
I. Nyánku Lili 6.a
II. Gombás Mira 6.a
III. Bozó Panna 6.b
     Balogh Mátyás 6.d
7. évfolyam:
I. Veréb Kincső 7.d
II. Béres Petra 7.d
8. évfolyam:
I. Szabó Zsófia 8.b
II. Rostás Annamária 8.b
III. Tamás Judit 8.b
Gratulálunk minden résztvevőnek,
és köszönjük a felkészítő szülők és
pedagógusok munkáját!
TÁI-GK

Amőba verseny a Tiszavasvári Általános Iskola
Vasvári Pál utca 97/A szám alatti telephelyén
A telephelyünkön több éve hagyomány,
hogy a felső tagozatos tanulóknak
Amőba házi versenyt szervezünk. Az
amőba a gomoku kétszemélyes absztrakt
stratégiai táblás játék könnyed iskolai
változata. 2019. február 25-én, hétfőn 38
fő mérettetett meg. A nagy létszámra való
tekintettel két korcsoportban 5-6., valamint
a 7. és a 8. osztályban versenyeztek. A
kezdetektől nagy volt az izgalom, a párokat
sorsolás útján választották ki. Minden páros
3 mérkőzést játszott egyenes ági kiesésben.
A tanulók élményekben gazdag délutánon
vettek részt, elismerve egymás sikereit.
A verseny lebonyolításában Zsignárné
Sváner Lili és Kánya Erika matematika
szakos pedagógusok segítettek.
5-6. évfolyamon:
helyezett Glonczi Levente 6. e
helyezett Ruha Enikő 6.e
helyezett Jóni Martin 5.e

7-8. évfolyamon:
helyezett Kóti József 8.d
helyezett Horváth Gábor 8.d
helyezett   Horváth Henrietta 8.d
Gratulálunk minden résztvevőnek!

„Matematika fejtörők 7-8. osztály”
címmel logikai feladványokat oldhattak
meg azok a gyerekek, akik ehhez kedvet
érzetek a Vasvári Pál úti telephelyen 2019.
február második hetében. Az eredmények:
I. Erdélyi Ede 7.e
II. Polyák Zoltán 7.e
III. Pente Iván 7.e
A gyerekek tárgyjutalomban részesültek.
Gratulálunk Nekik!

Farsang a suliban

2019. február 15-én, pénteken a Tiszavasvári
Általános Iskola farsangi bálozó diákjaitól
zengett a Városi Sportcsarnok. Nagy
örömünkre a Diákönkormányzat és
a Szülői Munkaközösség jóvoltából
ismét egy fergeteges hangulatú délutánt
tölthettek együtt diákok, családok
és iskolánk pedagógusai. A délután
folyamán sorban léptek fel az ötletes,
humoros, leleményes öltözetbe bújt
diákok csoportjai. A maskarás felvonulás
zárásaként a közönség, de legfőképp az
érintett pedagógusok meglepetésére a
8. évfolyam búcsúdala következett. A
három osztály közös énekkel köszönte
meg osztályfőnökeiknek, tollat ragadva
pedig az egész intézménynek a hamarosan
véget érő tartalmas diákéveiket. Bár a zsűri
nehezen hozta meg döntését, mégis próbált
minden gondosan elkészített jelmezt,
produkciót méltó jutalommal díjazni.
A jó hangulatról, zenés mulatságról is
gondoskodtak a szervezők, és aki közben
megszomjazott, megéhezett annak a
büfében adódott lehetőség a szülők által
készített szendvicsek, szörpök, farsangi
fánkok fogyasztására. A kora esti órákban
tombolasorsolással zártuk a rendezvényt,
ahol reméljük többeknek jutott a
meglepetés nyereményekből. Köszönjük
minden résztvevő és közreműködő
munkáját, aki hozzájárult a rendezvény
sikeres lebonyolításához! Jövőre is
mindenkit várunk szeretettel!
TÁI-GK
Az elmúlt 8 évem az iskolában…

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

Emlékszem még arra, amikor óvodás
voltam és nagyon vártam a napot, hogy
belépjek az osztályterembe. Az első nap
kíváncsisággal töltött el: nem tudtam, mi
fog velem történni. Az osztálytársaimmal
hamar összebarátkoztunk. Nagyon sok
szép emlék köt ide, nem is tudom, hol
kezdjem el. Itt tanultam meg írni, olvasni,
számolni és még mennyi mindent… Az
iskola számtalan szabadidős programot
is kínál nekünk. Ilyen például minden
év végén a Diákönkormányzati nap,
amit pár éve a strandon szervez az iskola
a Szülői Munkaközösséggel karöltve.
Ekkor nemcsak fürödhetünk, hanem

rengeteg szórakoztató programon is
részt vehetünk. Szívesen emlékszem a
gyümölcsszobrászatra, melyen érdekes,
kreatív dolgokat készítettünk. Néhány éve
már az újrahasznosítási napon is szebbnél
szebb alkotások születnek. Mindig
imádom a filharmóniát, ahol betekintést
nyerhetünk a zene világába. A jeles
napokat a gyerekek ünnepi műsorokkal
teszik emlékezetesebbé. Amit nem lehet
kihagyni, az a farsang! Itt diák és tanár
egyaránt beöltözik valami furcsa, szép,
látványos jelmezbe. Évfolyam vagy
osztályonként előadunk egy-egy műsort. A
Mikulás-napot minden kisgyerek kedveli.
Emlékezetesek maradnak számomra az
osztálykirándulások is, melyeken sok
helyre eljuthattunk osztályfőnökeink
jóvoltából. A kedvencem az erdélyi út
volt. Egy pályázat által a 7. évfolyam
együtt mehetett Romániába. A korondi
szállásunkról csillagtúrát tettünk a Gyilkostóhoz, a Békás-szoroshoz, a Medve-tóhoz,
a parajdi sóbányához, valamint különféle
történelmi, irodalmi emlékhelyekhez. Bár
reggelente sokszor nincs kedvem felkelni
és iskolába menni, mégis fájó szívvel
fogok elköszönni a barátoktól, a tanároktól,
az iskolapadtól, a sok szép élménytől, ami
idekötött, úgy a szívemhez nőtt.
Bódor Blanka 8.c
A
Tiszavasvári
Általános
Iskola
közösségébe mindennap jó érzés bemenni.
Az érdekes, izgalmas tanórák, az iskolai
programok, az osztálybulik mindig remek
hangulatban teltek. Az utolsó farsangunkra
közös búcsúprodukciót állítottunk össze
a 8. évfolyam tanulóival, hogy tanáraink,
osztályfőnökeink lássák, érezzék: mekkora
öröm volt nekünk az együtt töltött 8 év.
A pedagógusainkkal igazán jó viszonyt
alakítottunk ki, mindig segítőkészek,
megértőek voltak velünk. Kabays diákként
a felvételinél jöttem rá, mekkora tudással
vérteztek fel minket itt, mennyi segítséget,
támogatást kaptunk a tanulmányaink
során. Lassan, már ballagó, 8.-os diákként
elmondhatom, hogy ez az iskola jó
útravalót adott a középiskolás évekhez.
Szabó Szonja 8.a

Hírek-Információk
Alapkőletétel a Quick 2000. Kft-nél
„A, a, a, a farsangi napokba”

2019 március

A Magiszter Alapítványi Óvoda kis óvodásai úgy döntöttek, elég már a hosszú és
hideg télből, ezért vidám farsangi maskarákat öltöttek, hogy így űzzék el a telet.
Nagy-nagy izgalom és készülődés előzte
meg a farsangi vigasságot, ötletek születtek, készültek a jelmezek, zene és tánc
hangjai szűrődtek ki minden csoportszobából, és egyszer csak létrejött a varázslat. A
varázslatot ügyes kezű és ötletes óvó nénik és dajka néni követték el, akik szinte
a semmiből is csodát alkottak. A gyerekek
átváltoztak. Voltak ott békák, libák, dalmaták, cicák, pom-pom lányok, focisták,
tűz, matrózok és táncosok. Ha odakint a

természetben még nem is, de a gyerekek,
a szülők és a dolgozók tekintetéből már
melegségáradt. Öröm volt látni a sok izgatott és kipirult arcocskát, amint a parádén
felvonulva megmutatták jelmezeiket, majd
előadták hangulatos műsorukat. Köszönetünket fejezzük ki a Városi Sportcsarnok
vezetőségének és dolgozóinak, hogy helyet adtak rendezvényünknek, valamint
a Tiszavasvári Polgárőr Egyesületnek a
rendezvény biztosításában nyújtott részvételéért.
Magiszter Alapítványi Óvoda
nevelő közössége

Működési engedély módosításról
A Tiszavasvári Önkormányzat, mint
fenntartó, és a Kornisné Liptay
Elza
Szociális
és
Gyermekjóléti
Központ működési engedély kapcsán
férőhelyszám módosítási igénnyel fordult
a Szabolcs- Szatmár- Beregi Megyei
Kormányhivatalhoz.
Az
előkészítési
folyamatok alatt intézményünk biztosította
a változáshoz szükséges tárgyi és személyi
feltételeket, így a kormányhivatal az
engedélyeztetési eljárást követően a
határozat véglegessé válásának napjától,
2019.02.20.-tól intézményünk idősek
otthona esetében 110 fő helyett 135 fő
ellátását, illetve fogyatékos személyek
otthona esetében 94 fő helyett 69 fő
ellátását biztosítja a továbbiakban. Erre
azért volt szükség, mert tapasztalataink
szerint nagyobb igény és szükséglet van az

idős ellátásra. A módosítás nem érintette
a lakóinkat, az érintettek megállapodásait
megfelelően módosítottuk. A kollegák
kinevezéseit is módosítottuk. Az intézmény
működését más területen nem érintette, így
a továbbiakban is az eddig megszokott
formában és minőségben látjuk el a vállalt
feladatainkat. A lakóink hosszú távú
elhelyezését és a dolgozóink munkahelyét
is sikerült megőrizni. Köszönöm minden
dolgozó és lakó nevében a fenntartó
közreműködését, munkáját, és a belső
szakmai team odaadását, mert a sokrétű
munkavégzés mellett sikerre vittük a
szükségessé váló változtatást.
Nácsáné Dr. Kalán Eszter
Kornisné Központ intézményvezetője

Rendőrségi hírek
Tiszavasvári
Rendőrkapitányság
munkatársai
2019.
február
11-én
Tiszavasváriban elfogtak egy 32 éves
nagycsécsi férfit. Ellene a Tiszaújvárosi
Járási Hivatal és a Miskolci Törvényszék
Büntetés-végrehajtási Csoportja bocsátott
ki elfogatóparancsot. Az egyenruhások a
férfit a rendőrkapitányságra előállították és
őrizetbe vették.
A
Tiszavasvári
Rendőrkapitányság
munkatársai 2019. február 12-én 19 óra
35 perckor Tiszavasvári belterületén
igazoltattak egy személygépkocsival
közlekedő férfit. A rendőrök az ellenőrzés
során a gépkocsi csomagtartójában három
nagy zsákban vágott dohányt találtak,

melynek eredetével a járművezető nem
tudott elszámolni. Az egyenruhások a
történtekről értesítették a Nemzeti Adóés Vámhivatal munkatársait, akiknek a
férfit és a dohányárut a további eljárás
lefolytatása céljából átadták.
A
Tiszavasvári
Rendőrkapitányság
munkatársai
2019.
február
16-án
Tiszavasvári belterületén elfogták V.
Tibor 18 éves helyi lakost. A férfi ellen
a Nyíregyházi Járásbíróság bocsátott
ki elfogatóparancsot jármű önkényes
elvétele bűncselekmény elkövetése miatt.
A rendőrök a férfit előállították és őrizetbe
vették.

Műhelyekkel és új üzemcsarnokkal bővíti telephelyét a Quick 2000 Kft., mely
egyedi gyógyszeripari gépek gyártásával
és fejlesztésével foglalkozik. A közel 166
millió forint értékű fejlesztés alapköve
2019. február 21-én került elhelyezésre.
Az ünnepségen Greinstetter Balázs, a Pénzügyminisztérium gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkára elmondta, hogy a Quick 2000
Kft. eddig összesen 510 millió forintot
nyert el különféle pályázatokon, melynek
nagyobb részét kutatás-fejlesztési programokra fordították. Külön kihangsúlyozta,
hogy ezek a projektek segítenek abban,
ha valaki Magyarországon keres munkahelyet, az találjon, a társaság innovációja
pedig hozzájárul a magyar gazdaság ver-

senyképességének megőrzéséhez és növeléséhez. Az új nyolcszáz négyzetméteres
alapterületű csarnokban két nagyméretű
műhelyet alakítanak ki, valamint gépeket, darukat, targoncát és hegesztőgépeket is vásárolnak. Nagy Bálint ügyvezető
igazgató köszöntőjében elmondta, hogy a
jelenleg 125 dolgozót foglalkoztató, 1991ben alakult családi vállalkozás elsősorban
gyógyszeripari cégek számára gyárt egyedi berendezéseket, laborjukban pedig a
gyógyszeripar számára gépeket egyaránt
fejlesztenek. Dr. Vinnai Győző, a térség
egyéni országgyűlési képviselője köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a hazai kis- és
középvállalkozásoknak folyamatosan fejlődniük kell, és állandóan javítaniuk kell
a versenyképességüket. Ezt a cég példája
is mutatja.

DIOO a tedeji óvodában
A tedeji Hétszínvirág óvodában ismét lehetősége nyílt a gyerekeknek a DIOO használatára. Ez egy „Digitális OkosJáték Óvodásoknak” elnevezésű képességfejlesztő
komplex játék. Használata segítséget nyújt
az óvodás korú gyermekek iskolaérettségének méréséhez és fejlesztéséhez. Változatos, egymásra épülő feladatokkal nagyban
hozzájárul például a vizuális észlelés, a
térbeli tájékozódás, a relációs szókincs, a
szabálykövetés és a logikus gondolkodás
fejlesztéséhez. A gyerekek egyéni azonosí-

tóval használják a konzolt, így a program a
gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez alkalmazkodva kínálja fel az újabb feladatot.
Óvodánkban 2019. március 19.-én 9 órai
kezdéssel ismertetőt és bemutatót tart az
eszközről Konkolyi Sándor a DIOO képviselője. Szeretettel meghívjuk és várjuk az
érdeklődő óvodapedagógusokat (és a szülő
munkaközösség képviselőit).
A Hétszínvirág Óvoda óvónői
Hajdúnánás-Tedej Előháti u. 1.

Hírek a katasztrófavédelemtől
Kigyulladt egy körülbelül ötven négyzetméter alapterületű családi ház egyik
helyisége 2019. február 7-én este a Gépállomás utcában. A tűzhöz a hajdúnánási
hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati
tűzoltók érkeztek ki, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett,
közös erővel, két vízsugárral oltották el a
lángokat, majd megkezdték az épület átszellőztetését és átvizsgálását. Elsődleges
információink szerint az eset során senki
nem sérült meg.
A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók lég-

zőkészülékben hatoltak be egy tiszalöki ingatlanba 2019. február 25-én, ahol magas
szén-monoxid koncentrációt mértek, majd
az épület átszellőztetését végezték el. Az
épületben két embert találtak, mind a ketten életüket vesztették.

Város életéből

Olvasói levél!

Ez is megtörténhet?

Február 20-án, nem sokkal 8 óra után, a
Vasvári Pál utcán, a görögkatolikus parókia előtt elgázoltak egy néhány hónapos
kölyökkutyát. Én magam a lakásban hallottam a keserves vonyítást. A férjem épp
az irodából kísért ki valakit, és látta, hogy
a kutyus még életben van. Javasoltam,
hogy hívjon állatorvost. Kimentem a ház
elé. A szerencsétlenül járt állat az aszfalton
hasalt, a szájából folyt a nyál, a farka vége
nagyon vérzett, a jobb hátsó lába is csúnyán megroncsolódott. Gyakran láttam a
kutyust az anyjával kószálni a parókia környékén, több más állattal együtt. Óvatosan
az út melletti sövényhez vittem, raktam alá
törölközőt. Közben a férjemnek sikerült
beszélnie az állatorvossal, aki azt tanácsolta, hogy jelezzük a problémát a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány felé is. A kutyus
mellett maradtam – szegény próbálta volna
vonszolni magát, de halk nyüszítésen kívül
másra nem igazán volt képes. Az anyakutya végig a közelben volt, nem támadott,
biztosan érezte, hogy baj van, csak ugatott.
Érkeztek közben járókelők, ők is fel voltak
háborodva a történtek miatt. Egy fiatal pár
elmondta, hogy látták az esetet, de mivel
a gázoló személyautó utánfutót vontatott, a rendszámát nem figyelhették meg.
Elmondásuk szerint a gázolás után még
gyorsabban haladt. Hamarosan kiérkezett
dr. Bodnár József állatorvos, aki megvizsgálta a kutyust és fájdalomcsillapító
injekciót adott be neki. Szerinte a következő egy óra kritikus lesz, sajnos a roncsolt
lábát valószínűleg amputálni kell majd. Ki
akartuk fizetni a költségeket, de doktor úr
elutasította. Nem sokkal ezután egy hölgy
állt meg autóval – mint kiderült, szintén állatorvos –, hogy felajánlja segítségét. KözAz Állami Számvevőszék közleménye
az Európai Parlament tagjainak
választását megelőző kampányidőszak
politikai hirdetései közzétételéről:
„A 2019. évi Európai Parlament tagjai
választását megelőző kampányidőszakban
a választási eljárásról szóló törvény szerint
politikai hirdetést csak az a sajtótermék
tehet közzé, amely előzőleg hirdetési
árjegyzékét az Állami Számvevőszék

Szeretem

ben megérkeztek az Állatbarát Alapítvány
munkatársai, és elszállították a kiskutyát.
Szerettük volna a költségeket állni, de nem
kértek semmit, még ők voltak hálásak a
jelzésért! Szeretnénk megköszönni a doktor úrnak és a doktornőnek, az együtt érző
és segítőkész jelenlévőknek, és különösen
is az Állatbarát Alapítvány munkatársainak, hogy a segítségnyújtás a gázolást követő bő fél óra alatt megtörtént! Az eset két
problémára hívja fel a figyelmet, amelyek
meglátásom szerint megoldást sürgetnek:
Sajnos mindennapos dolog, hogy némely
járművezető a megengedett sebességnél
jóval gyorsabban közlekedik, holott iskola
van itt, és lakott területről van szó! Belegondolni is rossz, ha netán egy elgázolt embertársunkhoz, vagy éppen iskolás gyermekhez kellene segítséget hívni! A másik
gondot a nagyszámú utcán csatangoló
kutya jelenti. Lehet, hogy van „gazdájuk”,
de a rossz vagy nem létező kerítés miatt ki
tudnak jutni az udvarról. Bevallom, jómagam is kutyus gazdija lévén, megsajnáltam
őket. Hogy kicsit könnyítsek az életükön,
raktam ki nekik vizet és ennivalót, de ez a
szörnyű eset rádöbbentett arra, hogy nem
jól tettem. Ám ki fog ezekkel a szerencsétlen állatokkal foglalkozni, akik nem tehetnek arról, hogy nincs felelős gazdájuk,
éhesek és szomjasak? Ha segíteni akarok
rajtuk, csak többen lesznek a „kosztosok”,
ami által még inkább veszély-forrássá
válnak a közlekedők számára. Mit tehetünk ilyen esetben, hogy mindenkinek jó
legyen? A kiskutya elszállítása után pár
perccel kinéztem az ablakon: az anyakutya a templom lépcsőjénél járt… kereste a
kölykét…

Szeretem a mosolygó embert,
A vidám gyerek sereget.
Számukra örökül hagynám
Természet szeretetemet!

Hülvelyné Riczkó Judit

Dr.Bónis László

részére megküldte.” Amint azt a
Tiszavasvári város képviselőtestülete által
elfogadott Vasvári Hírmondó Szervezeti
és Működési Szabályzata is tartalmazza:
„- Segítve a helyi kommunikációt,
tárgyilagosan és aktuálisan informáljon
és tájékoztasson a közélet legfontosabb
politikamentes
eseményeiről,
eredményeiről, a városlakók életét
befolyásoló kérdésekről, döntésekről.”
Vagyis: nálunk politikai hirdetéseket ne
keressenek!

Köszönjük, ha adójuk 1%-val támogatnak minket!
Kör-karéj Bűdszentmihályi Hagyományőrző Műhely,
Adószám: 18028393-1-15
Ebek veszettség elleni kötelező összevezetett oltása
Dr. Magyar Károly
06-70-570-0904
Tiszavasvári, Szorgalmatos
Május. 11. 08:00-11:00: Piac tér, Állatorvosi rendelő
Május. 12. 08:00-11:00: Petőfi u.-Sopron u. kereszt.
Május. 18. 08:00-11:00: Szilágyi u.- Víz u. kereszt.(magtár)
Május. 18. 11:30-13:00: Deák F.-Vasvári Pál u. kereszt.
Május. 19. 08:00-11:00: Szorgalmatos, Iskola parkolója
Május. 19. 13:00-14:00: Józsefháza
Május. 19. 14:30-15:30: Dankótanya
Pótoltás:
Június 15. 08:00-11:00 Tiszavasvári Piac tér, Állatorvosi rendelő
Június 16. 08:00-11:00 Szorgalmatos, Iskola parkolója
Oltás ára: 4000 Ft kutyánként
Március-áprilisban, illetve egész évben az Állatorvosi rendelőben rendelési időben
4000 Ft, illetve háznál 4500 Ft!
(2019. évi Kamarai díjszabás)
oltási könyv pótlása: 500 Ft
A helyszínen chipezés is megoldható!

2019 március

Szeretem a virágzó fákat,
A kertek tavaszi illatát,
A természet ébredését
Mikor kizöldül minden ág.
Szeretek hajnalban kelni,
Nézni a felkelő napot,
A napsugárban megfürödni,
Taposni a friss harmatot.
Szeretem a nyári erdőt,
A fák közt bujkáló fényeket,
A simogató langyos szellőt,
A bárányfelhős kék eget.
Szeretem a búzatáblák
Széltől hullámzó tengerét
Az aranysárga kalászokat
A nyár izzasztó hevét.
Szeretem a Tisza partot,
A lassan ballagó Tiszát,
A szőke habok csobogását
A nyárfák susogó dalát.
Szeretem a naplementét,
S mikor leszáll az alkony
Hallgatni a tücsökzenét
Szobám ablaka alatt.
Szeretem a teliholdas
Csillagfényes éjszakát,
Barangolni az égbolton
Lesni száz csillag csodát.
Szeretem az ősz színét,
Az ősz érlelte gyümölcsöket,
Szüretkor a présből csurgó
Pirosló szőlőlevet.

A Tiszavasvári Mazsorett Egyesület ezúton szeretné megköszöni azon személyek
támogatását, akik személyi jövedelem adójuk 1%-át az Egyesületnek ajánlották fel.
Kérjük a kedves lakosokat, hogy amennyiben tehetik, személyi jövedelem adójuk
1 % -át az idei évben is Egyesületünk részére ajánlják fel, hogy munkánkat még
sikeresebben és színvonalasabban végezhessük! Az anyagi támogatást előre is
köszönjük!
TME adószáma: 19211882-1-15

FE LH ÍVÁ S !

Dr.Kokas Gyula állatorvos
Értesíti a lakosságot, hogy a 2019. évi VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ
E B O L T Á S T az alábbiak szerint végzi el:
Az oltás ideje és helye:
2019. március 23 8.00-11.00 Gombás András u. - Kabay J. út sarka
2019. március 24 8.00-11.00 Madách I. u. – Széles út
Az oltás és a kötelező féregtelenítés költségei:
•
összevezetett oltáskor a helyszínen:
4.000,- Ft
•
a tulajdonos házánál az oltás:
4.500,- Ft
•
elveszett kiskönyv pótlása:		
500,- Ft
•
10 kg feletti ebek esetén		
+250,- Ft
•
A regisztráció módosítása		
1.500,- Ft
•
chipezés				
3.500.-Ft
VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSBAN CSAK AZ ELŐZETESEN
MIKROCHIPPEL MEGJELÖLT EB OLTHATÓ!!
A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK RÉSZÉRE SZERVEZETT –
ÖSSZEVEZETÉSSEL TÖRTÉNŐ - TÖMEGES MIKROCHIP BEHELYEZÉSE
TILOS!!
MINDEN 90 NAPOS KORT MEGHALADOTT EB OLTÁSA ÉS
FÉREGTELENÍTÉSE KÖTELEZŐ !!!
AZ EB OLTÁSI IGAZOLVÁNYÁT A TULAJDONOS HOZZA
MAGÁVAL!
FENTI IDŐPONTBAN A MACSKÁK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSA
IS LEHETSÉGES, AZ OLTÓANYAG ÁRA ÉS A MUNKADÍJ MEGTÉRÍTÉSE
MELLETT.
Nyíregyháza, 2019.március 04
Magyar Állatorvosi Kamara
Sz-Sz-B. Megyei Szervezete

2019 március

Galambok

A
Találkozások Házában
február 22 – én galamb- és díszbaromfi
kiállításra várták az érdeklődőket.
Kovács Miklós, a Hajdúnánási Galamb és
Kisállattenyésztők Egyesületének elnöke
elmondta, magyar fajtákat hozott bemutatásra, így például magyar óriást, debreceni pergőt, szolnoki bagdettát és ceglédi
keringőt is megtekinthette a kíváncsi nézősereg. A különböző méretben, színben,
tollazatban pompázó díszgalambok igazán
jól tűrték a csodálkozó tekinteteket

Kultúra-Szórakozás-Kikapcsolódás
kavalkádja
A tenyésztők szívesen engedtek betekintést
titkaikba, így sok mindent megtudhatott az
érdeklődő ezekről a különleges madarakról.
Felnőttek, kisgyermekes családok számára
is kellemes programnak bizonyult, érdeklődéssel szemlélték a ketrecek lakóit. Nagy
öröm számunkra, hogy december elején,
az egyesület szervezésében a Találkozások Házában kerül megrendezésre a három
napos területi kiállítás és bírálat, ahol 200
galamb és díszbaromfi várja a látogatókat.

A Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága és a
Magyar Bábjátékos Egyesület szervezésében,

Tematikus Bábkiállítás

címmel nyílik kiállítás
A megyében az amatőr bábjáték „hőskorából” olyan bábok, a játékhoz szükséges
eszközök, kellékek maradtak fenn (több elhivatott szakember birtokában), amelyek
látványa is felkeltheti az érdeklődést a bábozás iránt.
Ezek bemutatása vándorkiállítás formájában kerül megvalósításra, melynek egyik
állomása Tiszavasvári.

Kiállítás nyitogató: 2019. április 1. (hétfő) 1000

Kiállítás helye: Vasvári Pál Múzeum - Tiszavasvári, Kálvin u. 7.
A kiállítás megtekinthető: 2019. április 1-12. között
keddtől - vasárnapig 900 – től 1700-ig

KÖNYVTÁRI HÍREK
Február 28-án a Baba-Mama Klub
rendhagyó foglalkozásán Hajdú Ágota
zenepedagógus Síppal, dobbal… címmel
tartott zenés, interaktív foglalkozást a
legkisebbek számára. A foglalkozás végén
lehetőség nyílt a bemutatott hangszerek
kipróbálására is.
Újabb
örömteli
eseményről
számolhatunk be, hiszen 2019. február 15én lezárult az „Év megyei DJP Mentora
2018” verseny. A verseny során minden
megyében a legaktívabb, legmotiváltabb
Mentort keresték a Digitális Jólét Program
Pontokon azért, hogy munkájukat,
kitartásukat,
lelkesedésüket
díjjal
jutalmazzák. Az eredmények kiértékelését
követően, minden megyében megszületett
a végeredmény, így Szabolcs-SzatmárBereg megyében az Év Megyei Mentora
díj büszke tulajdonosa kollégánk Fercsák
Nándor lett. A könyvtár olvasói, látogatói
nevében gratulálunk a rangos elismeréshez.
Immár két évtizedes hagyományra
tekintünk vissza, amikor az Informatikai
és Könyvtári Szövetség – a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával – Internet
Fiestára hívja a könyvtárakat, a települések

lakosságát, a könyvtárak rövidesen a
magyar Internet Fiesta zászlóshajói
lettek. A kezdeti célkitűzés az internet
rohamos elterjedésével némileg módosult,
hiszen ma már nem a mindennapjaink
részévé vált világháló népszerűsítésére
van elsősorban szükség. A programok
célja a digitális írástudás terjesztése és az
internet felhasználási lehetőségeinek minél
szélesebb körű bemutatása.
Az
elmúlt
tizenkilenc
évben
országszerte
több
száz
könyvtár
sokszínű programsorozattal igyekezett
népszerűsíteni az Internet által nyújtott
lehetőségeket. A rendezvény tartalma
évről évre igazodik a bővülő tartalmi
szolgáltatásokhoz, s a könyvtárak egyre
több ötlettel töltötték meg a Fiesta napjait.
A 20. magyarországi fesztivál programjaira
2019. március 21. és 28. között kerül
sor. A jubileumi rendezvénysorozathoz
könyvtárunk
is
csatlakozik.
A
programsorozat
részletes
programját
honlapunkon
www.kulturatvasvari.hu,
illetve facebook oldalunkon találhatják
meg az érdeklődők.
Kulcsár Lászlóné

XV. Öhönforgató Verseny és Néptánctalálkozó
Május 18-án, szombaton ismét forognak a bográcsok, tizenötödik alkalommal kerül megrendezésre az Öhönforgató verseny és Néptánctalálkozó a Városi Strand területén.
Várjuk azoknak a baráti társaságoknak, munkahelyi közösségeknek, civil
szervezeteknek a jelentkezését, akik szeretnének részt venni a főzőversenyen.
A csapatok számára kijelölt főzőhelyet, vízvételi lehetőséget, és az első
30, min.10fő/csapat számára sörpadgarnitúrát biztosítunk. (Reggel 7
órától foglalható el a kijelölt főzőhely, a főzőverseny kezdési időpontja
9. 00. A zsűrizés kezdete 12.00).
Jelentkezési határidő: május 10. (péntek)
Jelentkezési lapok átvehetők személyesen a Találkozások Házában, illetve letölthetők a www.talalkozasokhaza.hu honlapról.
A részvételi szándék a jelentkezési lap leadásával, személyesen a Találkozások Házában történik meg.
Fődíj: 40.000Ft		
II. hely: 25.000Ft
III. hely: 15.000Ft
Információ: 42/520 – 000
A Találkozások Háza márciusi és áprilisi programjai
március 10. (vasárnap)
Szabolcs Cinema - Tiszavasvári Mozi
március 15. (péntek)
Megemlékezés az 1848/49-es
forradalomról
március 29. (péntek) 16:30 óra
Gyógynövényekkel az egészségért
április 1. 10:00 óra
Tematikus bábkiállítás megnyitója
április 2. (kedd) 13-15 óráig
Filharmónia- Melodica Projekt
április 11. (csütörtök) 10 óra
Költészet Napja- versmondóverseny
április 12. (péntek) 18 óra
Vujity Tvrtko - Túl minden határon
április 14. (vasárnap) 9 - 12:00
Tavaszi - nyári baba - gyerekruha és
játék börze

A HÓNAP KÖNYVE

Csisztu Zsuzsa: Kisgyerek kis gond ez valami vicc?
Csisztu Zsuzsa nemcsak kiemelkedő
sportolóként ismert a nagyközönség
körében, hiszen televíziós riporterként,
sportújságíróként, sportdiplomataként is
jelentős sikereket ért el. Tavaly jelent meg
új könyve, így az írás terén is kipróbálhatta
tehetségét.
Mostani
kötetében
a
gyermekneveléssel kapcsolatos élményeit,
gondjait és örömeit osztja meg olvasóival.
Saját bevallása szerint „sorstársainak”
szeretné leírni, elmesélni, hogy miként
élte/éli meg a „kis gyerek kis gond, nagy
gyerek nagy gond” „problémakörét”.
Remek humorral ír az örömökről,

problémákról,
nehézségekről.
Sok
mindenről szó esik még a családi krónikát
életre keltő kötetben, de mindenekelőtt
egy példás és szoros összetartásban,
szeretetben élő család hétköznapjaiba
tekinthet be az olvasó. Aki kedvet kap
a könyv elolvasósához, kikölcsönözheti
könyvtárunkból. sőt személyesen is
találkozhat a könyv szerzőjével március
26-án 17 órától a Városi Könyvtárban. A
közönségtalálkozó után lehetőség nyílik a
könyv megvásárlására és dedikálására is.
Kulcsár Lászlóné

Közlemények-Információk
AMIT AZ APRÓHIRDETÉSRŐL TUDNI KELL
Lakossági hirdetés 25 szóig ingyenes, az
ettől hosszabbak a keretes fizetős hirdetési kategóriába tartoznak. Hirdetéseiket
minden hónap utolsó napjáig bedobhatják a Polgármesteri Hivatal portáján lévő
gyűjtődobozba, vagy elküldhetik mailben
a vhirmondo@gmail.com címre. FIGYELEM! Apróhirdetéseiket minden hónapban
meg kell újítaniuk. Ezek tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

APRÓHIRDETÉS
Tiszavasvári Vasvári Pál 152 sz. alatti
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x
5m) gazdasági épülettel, amelyben
állattartás nem engedélyezett, de lakó
épületnek átalakítható. Ipari árammal,
szennyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.Ft. Érdeklődni: 06 30/983-2461
Tiszavasvári Adria utcán családi ház
eladó. Irányár 8.900.000.- Ft Érd: +36
30/708-6282
Eladó családi ház Tiszavasváriban,
Kinizsi utca 37/a szám alatt.
Érdeklődni:06-30-585-3669
Eladó gáztűzhely, bőrhuzatos sarokülő,
asztal két székkel, női és gyermekruhák,
cipők, játékok, párna, takarók, ágybetét
2 db, aluvázas ülőke 2 db, kerékpár 2 db.
Érdeklődni: 06 30/352-5791
Eladó Tiszalökön az Arany János
utcában, 820 m2-es saroktelken, kertes,
70 m2-es családi ház. Gáz konvektoros
és cserépkályhás fűtés. A telek akár meg
is osztható. Érdeklődni:30/977-2189
Krúdy lakótelepen kívül-belül felújított,
18nm-es garázs eladó!
Érd.: 06 30/369-9101
Eladó Dobó Katalin út 15. szám alatti
családi lakás.
Érd.30/436-9165
Örökzöld gömb formájú bukszusok,
valamint leanderek különböző színben
és méretben eladok. Továbbá 1
egyszemélyes heverő.
Ár megegyezéssel.Tel: 06 30/214-7473
Tiszavasvári Kinizsi u. 25 sz. alatti
700m2-es építési telek eladó!
Tel.30/213-1712
Tiszavasvári, Damjanich u.1 sz. alatti
500m2-es építési telek eladó!
Tel.30/213-1712
Tiszavasvári,
Kinizsi
út
végén
külterületi 6300m2-es lovas tanya eladó.
Tel.30/213-1712
Azonnal
beköltözhetően
eladó
Tiszavasváriban egy 120 m2-es,
tetőteres családi ház 800 m2-es
parkosított telekkel. 2008-ban lett
felújítva (hőszigetelés, fa nyílászárók).
Kamerával, riasztóval és klímával fel
van szerelve.
Érdeklődni: +36 30/249-4862
Földmérés,
épület
feltüntetés,
telekmegosztás, telekhatár kitűzés,
egyéb földmérési munkák!
Tel.: 30/ 368-9797
Egyedülálló nyugdíjas nő földszintes, vagy kertes albérletet keres.
30/963-5781
Segédmotor kerékpárok eladók! Honda
dió, Riga, Romet. Mobil gáz Siesta
kályha palackkal együtt eladó! Tel..:
70/583-8442
Hízók vannak eladók!
Érd: 06-30 /812-7686

Polgármesteri Hivatal általános
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 		
8:00 - 12:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 		
8:00 - 12:00 óráig és
		
13:00 - 17:00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8:00 - 12:00 óráig
Tel.: 06 42/520-500
Polgármesteri fogadónap:
2019.04.01. hétfő 8.00 - 12.00
Jegyzői fogadónap:
2019.03.20. szerda 8.00 - 12.00
2019.04.03. szerda 8.00 - 12.00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Posta Nyitva tartás:
Hétfő:		
08:00 - 16:00
Kedd:		
08:00 - 16:00
Szerda:		
08:00 - 16:00
Csütörtök:
08:00 - 16:00
Péntek:		
08:00 - 15:00
Szombat:		
08:00 - 11:00
Vasárnap Zárva
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
telefon: 06-42/411-515; 06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6.
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható!
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó
számot, ahonnan a diszpécser továbbítja
a hívást az orvosi ügyeletre, illetve a
mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható.
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó
számot
Tiszavasvári Kormányablak
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:		
7.00 - 17.00
Kedd:		
8.00 - 16.00
Szerda:		
8.00 - 17.00

APRÓHIRDETÉS
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz –
és csatornacsonk, fúrt kút, 12m2-es
melléképület. Ár: megegyezés szerint.
Érd: 42/275-170, 06 30/470-8881
Tiszavasvári, Petőfi utcai (volt csoki
gyárnál) 800 négyszögöl telek eladó!
Alkalmas: telephelynek, vállalkozásra
vagy építkezésre is! Tel.: 06 30/7539410
Eladó! Új indukciós radiátor, 2 db
hónalj mankó, vaságy szivacs betéttel!
Érd.: 06 20/219-5348
MUNKALEHETŐSÉG
Németországi munkára keres német
GmbH:
- hegesztőt,
- villanyszerelőt,
- csőszerelőt bruttó 16 €-tól.
További info: +36/20-374-6986
nemetgmbh@gmx.de
VASKERÍTÉSSEL KÖRBEKERÍTETT
SZŐLŐ ELADÓ!
Jól
megközelíthető,1-es
kapu
Csőszkunyhótól 120 m –re. Telek
nagysága:546 m2, amelyen kőház, wc,
fúrt kút található. Körbe szőlőlugas,
és gyümölcsfákkal beültetett terület.
Érdeklődni 06 42/372-381
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Csütörtök:
8.00 - 18.00
Péntek:		
8.00 - 15.00
Állatorvosi ügyelet:
Március 15-17:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Március 23-24:
Dr. Erdélyi Béla 0630/324-2750
Március 30-31:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
Április 6-7:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023
Április 13-14:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Gyógyszertári Ügyelet:
Március 15-21:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Március 22-28:
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Március 29-Április 4:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Április 5-11:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:		
8.00 - 12.00
		
13.00 - 15.30
Kedd:		
8.00 - 12.00
Szerda:		
8.00 - 12.00
		
13.00 - 15.30
Csütörtök:
8.00 - 12.00
Péntek:
8.00 - 12.00
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.
Telefon: (42)520-510 Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelő
Rendelési idő:
Belgyógyászat:
Kedd:		
10.00 - 14.00
Szerda:
16.30 - 20.30
Csütörtök:
8.00 - 14.00

Péntek:
8.00 - 12.00
Sebészet:
Kedd: 		
14.30 - 9.30
Csütörtök:
15.00 - 18.00
Szülészet-Nőgyógyászat:
Kedd: 		
13.00-20.00
Csütörtök:
13.00-20.00
Fül-Orr-Gégészet:
Hétfő: 		
16.00 - 21.00
Csütörtök:
15.00 - 20.00
Szemészet:
Péntek:
8.00 - 16.00
Bőrgyógyászat:
Kedd: 		
12.30 - 17.30
Urológia:
Hétfő:		
8.00 - 14.00
Reumatológia:
Hétfő: 		
16.00 - 21.00
Szerda: 		
12.00 - 17.00
Röntgendiagnosztika, Teljes körű
ultrahang diagnosztika:
Hétfő: 		
13.00 - 16.00
Kedd:
8.00 - 12.00
Szerda:
8.00 - 11.00
Csütörtök:
8.00 - 12.00
Péntek:
8.00 - 11.00
A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresek, aki
nincs már.
Még visszavárlak
minden este,
Mikor a csillagok
kigyúlnak,
Hívlak sokszor százezerszer,
Még szavaim sírásba borulnak.
Nélküled szomorú, üres a ház,
Még most sem hiszem el,
Hogy búcsú nélkül végleg itt hagytál.
Hiába várlak nem jössz már,
Jóságos szíved örökre pihen már.
Betegségedben is türelmes voltál,
Fájdalmadban is csak hallgattál.
Nehéz az életet élni nélküled,
Felejteni téged soha nem lehet.
Fájó szívvel emlékezünk
Szántó Zoltánra
halálának 3. évfordulóján
Szerető feleséged, lányod,
vejed, és Anna unokád.

Köszönetet
mondunk
mindazoknak,
akik drága szerettünket, Kiss Gáborné
Bak Juliannát utolsó útjára elkísérték,
fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.
A gyászoló család

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:

Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Pósa Elizabet
Szabó Kiara Amira
Kóti Benett
Terebes Nóra
Balogh Amira Ajsa
Balogh Fruzsina
Béres Luca
Lakatos Ferenc Brájen
Balogh Richárd Bence
Vadász Linett Evolet
Bolega Kiara
Vadász Marcell Attila
Hamvas Kende Mátyás
Makula Mihály Iván

Cserepres Istvánné sz. Róka Irma
/Gombás András u.
Gáll Lajosné sz. Kovács Gizella
/Vasvári Pál u.
László Istvánné sz. Antalóczi Erzsébet
/Kiss u.
Tuza Istvánné sz. Réti Julianna
/Szoc.otthon
Nagy Jánosné sz. Reznek Margit
/Makarenkó u.
Virág Andrásné sz. Kiss Irma Juliánna
/Bajcsy-Zs.u.
Süveges Sándorné sz. Bársony Erzsébet
/Szoc.otthon

Akik házasságot kötöttek
Johan Anikó – Gaál Nándor
Ábri Mária – Makula Róbert
Nagy Dóra Julianna – Makula Dávid

Sportélet
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Három csapattal a XII. Főnix Kupán

Karate Tiszavasváriban

XII. alkalommal került megrendezésre Magyarország egyik legrangosabb
utánpótlás kézilabda tornája, a Főnix Kupa. Ebben az évben is Debrecen
adott otthont a mérkőzéseknek, ahol három nap alatt közel 1500
kézilabdás gyermek lépett pályára. A mérkőzések 11 helyszínen kerültek
megrendezésre, ahol 41 egyesület 118 csapata mérkőzött. Ezek között a
csapatok között nagyon sok NBI-es egyesület utánpótlás korú csapata
is szerepelt. A mérkőzések helyszíne volt többek között az ország egyik
legszebb sportcsarnoka is, a Főnix Csarnok. Városunkat, a Tiszavasvári
Sportegyesületet 3 csapata képviselte a Főnix Kupán:

A térségben 1980-ban jelent meg a karate. A sporttörvénynek megfelelően 1986tól Tiszavasvári Shotokan Karate-do
néven működtünk, majd 2008-ban több
egyesülettel együtt a Tiszavasvári SE
tagjaként folytatjuk munkánkat. A tagjaink
nem csak szabadidős tevékenységként,
hanem versenyszinten művelik ezt a
sportot. Jelenleg tagságunk 25 főt számlál.
Elsősorban iskoláskorú fiatalokból tevődik
össze, de képviseli magát a dolgozók, család anyák, apák közössége is. Versenyzőink számos hazai és nemzetközi eredmén�nyel gazdagították eredménylistánkat. A
legjobbjaink a teljesség igénye nélkül:

•
U10-es fiú csapat
A csapat tagjai: Balázs Barnabás; Balogh Szabolcs; Czvetnics Benedek;
Danka Attila; Huszár Dorián; Komjáthi Levente Maczkó Máté; Munkácsi
Milán; Munkácsi Szabolcs; Paronai László; Szakácsi Márkó; Varga Zsolt.
A csapat felkészítője: Rontóné Tári Gizella és Rontó Zsolt

Múlt: Gazdag Ádám, Gáll Enikő, Schmidt
Katalin, Jekő Anita, Jekő Tamás;

•
U13-as fiú csapat
A csapat tagjai: Bartók Ágoston; Bolega András; Erdős Csaba; Gulyás
Szabolcs; Kakócz Zsombor; Lakatos János; Petruska Zétény; Tóth Marcell;
Török Balázs; Veres Márk.

Jelen: Szira Nóra; Veres Adrienn;
Jövő: vannak egy páran, akik most kezdik
bontogatni szárnyaikat, kérdés mennyire
lesznek elkötelezettek elődeikhez képest.
Sajnos az anyagi hátterünk nem a leg ideálisabb versenyzés szempontjából, amin
szeretnénk változtatni. Február 16-án, Hajdúnánáson szerepeltünk 13 fő versenyzővel, ahol összesen 21 éremmel gyarapodott
gyűjteményünk. A legsikeresebb versenyzőnk Veres Adrienn volt, aki 3 aranyéremmel tért haza. Az edzéseinket Hétfőn és
Szerdán 19.00-tól, pénteken 18.00-tól tartjuk a Magiszter Alapítvány (régi Pethe F.)
iskola tornatermében. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk soraink közé.

A csapat felkészítője: Petruska Zoltán.
•

U14-es leány csapat

A csapat tagjai: Kaska Kíra Sára; Kerékjártó Luca; Kiss Regina; Lakatos
Petra; Magyar Boglárka; Molnár Fruzsina; Munkácsi Réka; Palincza Petra;
Petruska Dóra; Szabó Renáta; Szécsi Dorka Etelka; Tóth Fruzsina; Veréb
Kincső.
A csapat felkészítője: Rontó Zsolt.
Mindhárom csapatunk izgalmas, nagyon jó mérkőzéseket játszott, melynek
végeredményeként az U13-as fiúk 9., az U14-es lányok 8. helyezést
értek el. Az U10-es korosztályban nem volt ugyan eredményszámítás,
de a látottak alapján az elsők közt végzett volna a csapat. Külön öröm
számunkra, hogy az U14-es lányok nagyon erős mezőnyében csapatunk
egyik tagja, Petruska Dóra lett a gólkirálynő, 52 góllal.

Forgó László
TSE Karate Szakosztály vezető

Gratulálunk!

Február 22 – A Magyar Korcsolyázás Napja
A korcsolyázás dicsőségfalán aranybetűs
dátum 2018. február 22, amikor is a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és
Liu Shaolin Sándor alkotta rövidpályás
gyorskorcsolya váltónk megszerezte Magyarország első Téli Olimpiai aranyérmét
Pjongcsangban. Bajnokaink történelmi
teljesítménye előtt tisztelegve ezt a napot
a Magyar Korcsolyázás Napjának nevezték el, amelynek keretében évről-évre emlékezünk arra, milyen hatalmas csodákra
képes a hit, az elszántság, az összefogás.
Az országos rendezvénysorozat központi helyszíne a Városmajori Műjégpálya
volt, melyre Baráti Körünket is meghívta

a MOKSZ vezetősége. A meghívásnak eleget téve négy fővel képviseltük Tiszavasvárit. A fogadás helyszíne a VIP sátorban
volt, ahol találkozhattunk többek között
Kósa Lajos elnökkel, más tisztségviselőkkel, és a Liu testvérek szüleivel. A világhírű jamaicai sprinter, a nyolcszoros olimpiai
bajnok - Usain Bolt – pezsgőket küldött az
olimpiai bajnok gyorskorcsolya csapatnak,
melyek egy része a helyszínen lett felbontva, és mi is koccinthattunk vele. A hűvös
idő ellenére sokan korcsolyacipőt húztak,
és együtt korcsolyáztak a sportolókkal!
Gazdag József
Olimpiai Baráti Kör elnök

Pontvadászat a Megye I-ben!
Elkezdődött a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság. Csapatunk a tavaszi
nyitányon Kisvárdára látogatott, ahol a
Kisvárda B. csapatával játszott. Az ellenfelünk soraiban hét NB1-es játékos is
szerepelt, de ennek ellenére „Nagy” csapatunk tisztességesen helytállt. Bár labdatartásban ellenfelünk felülmúlt minket,
több nagyobb helyzetet is kihagytunk
és a várdának a 90. percig kellett küzdenie, hogy kialakítsa a 3:1-es végeredményt. Gólunkat Bakos Tibor szerezte.
A második tavaszi mérkőzésen – 2019.
március 2-án, hazai pályán fogadtuk az
első helyezett Nagyhalász csapatát. A mérkőzést jól kezdte csapatunk, mert két nagy
helyzetet is kihagytunk. Ennek ellenére a
vendégcsapat egy jól eltalált szabadrúgásból megszerezte a vezetést, de kis idő eltel-

tével Száraz Ádám jóvoltából egyenlítettünk. A második félidőben nagyon éretten
és látványosan fociztunk, amiben benne
volt a győzelem is. A végeredmény 2:2 lett.
Második gólunkat Lajos Tamás szerezte.
Tiszavasvári: Susánszky-Szolyka T. (Szabó), Bolgár, Bakos, Bodnár, Lajos, Lakatos, Száraz, Szolyka G., Tóth (Bolega),
Vadász. Edző: Nagy István.
Ha sikerül ezt a morált és lendületet megtartani, nem lehet gond a bent maradás!
Ilyen meccsekért érdemes kilátogatni a
focipályára!
Nagy István:– Gratulálok minden játékosomnak a mai teljesítményéhez. A mai
hozzáállás és a taktikailag érett játék meghozta gyümölcsét, itthon tartottunk az éllovassal szemben egy pontot.

Kézilabda NB II. férfiak

Február 16-án idehaza léptünk pályára a „rendes” tavaszi szezon első mérkőzésén, mégpedig a Nyírbátor együttese
ellen. Ősszel idegenben szoros meccset
vívtunk velük és végül 27:27-es döntetlent
harcoltunk ki ellenük. A mostani mérkőzést
jól kezdtük meg, 5:1-re elhúztunk már
az elején, ezután azonban visszaesés
következett a támadójátékunkban és 6:6ra feljött a félidő közepére az ellenfél.
Az első 30 perc végére mégis 5 gólos
előnyünk alakult ki (18:13), köszönhetően
annak, hogy a Bátor sok labdát adott
el könnyelműen, mi pedig éltünk a
lehetőséggel és ezekből könnyű indításos
gólokat szereztünk. A második félidőben
a csereként beállt – vasvári színekben is
megfordult – vendégkapus Bíró Dávid hárításainak is köszönhetően kapaszkodott
ugyan a Nyírbátor, igazán megszorítani
azonban nem tudtak minket és így 35:31
arányban megnyertük az összecsapást.

Február 24-én Nádudvarra utaztunk,
akik az őszi szezonban 6 meccsből
4-et megnyertek otthon, többek között
a bajnokságot jelenleg vezető Hatvan
csapatát is sikerült felülmúlniuk. Ők sajnos
nem követték el azt a hibát, amit a Nyírbátor ellenünk, támadásban megbecsülték
a labdát és könyörtelenül kihasználták a
helyzeteiket. Ez abból is látszik, hogy a rá-

juk jellemző lassabb támadójáték felépítés
ellenére 17-17 góllal terhelték meg a kapunkat mindkét félidőben. Mi viszont sok
ziccert hibáztunk az egész mérkőzésen és
a védekezésünk sem volt az igazi, ezáltal a
kapusaink sem tudtak most sokat segíteni
nekünk. Így a mérkőzés 34:28-as vereséggel zárult számunkra.
Március
2-án
második
hazai
mérkőzésünket játszottuk a Hajdúböszörmény csapatával. A fiatal és gyors játékosokból álló csapat nagyon megnehezítette a
fiúk dolgát. Sajnos rosszul kezdtük a mérkőzést, és az első félidőben folyamatosan
rohantunk az eredmény után. Támadásban
pontatlanok voltunk, rengeteg technikai
hibát vétettünk, amiből az ellenfél sorra
lőtte a gólokat - ha Boczák Kornélnak nem
sikerült hárítania. A félidei eredmény hűen
tükrözte az első 30 percet: 8:12. A második félidőben a fiúk folyamatosan faragták
az összeszedett hátrányt, és az utolsó 10
percben egy új mérkőzés kezdődött, amiből mi kerültünk ki győztesen - köszönhető
Boczák bravúrjainak és Benyusz Kende
pontos befejezéseinek. Ha nehezen is, de
sikerült itthon tartani a 2 pontot egy jó csapat ellen.
A mérkőzés gólszerzői: Balázs 3, Benyusz
8, Deli 1, Feind 5, Kathi 1, Gazdag 5, Kovács II. 3, Kovács I. 2,

Férfi NB II felnőtt Észak- Keleti csoport 2018/2019 évi bajnokság tavaszi
fordulóinak időpontjai
március 16. 18.00 Tiszavasvári – Berettyóújfalu
március 30. 18.00 Tiszavasvári – Füzesabony SC
április 07. 18.00 Tiszavasvári – Hatvani KSZSE
május 11. 18.00 Tiszavasvári – Hajdúnánás
május 18. 18.00 Tiszavasvári – Kisvárdai KC

Utolsó oldal

VÉRADÁS

A következő városi véradás időpontja: 2019.
március 26. kedd 8.00 – 15.30-ig. Szeretettel várjuk véradóinkat! Személyi igazolvány, lakcímkártya, taj kártya szükséges!
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2019 március

A hónap kérdése

Tudta, hogy a több mint 100 éve elsüllyedt
Titanic
úszómedencéi még mindig tele vannak vízzel?
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