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Továbbra is nyerő szériában van
Tiszavasvári

Az elmúlt évben nyert 35 millió forinthoz most további 235 millió forintot nyert
Tiszavasvári, a Minimanó Óvoda felújítására! Bővebben a 2. oldalon.

Folytatódnak az útfelújítási munkák
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a tavalyi évben megkezdett útfelújítási munkák
júniustól tovább folytatódnak. Elsőként a Bocskai utca felújítása valósul meg meleg
aszfalttal, a Kossuth u. - Krúdy u. közötti szakaszon, a Krúdy utca elejét is beleértve.
Folytatódnak továbbá a martaszfalttal történő felújítások is, elsőként a Széles és Keskeny
utcákon.
Szőke Zoltán
polgármester

www.tiszavasvari.hu

Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét!
Összetartozunk.
1920/2020.
2020. május 4-én látott napvilágot egy
internetes felhívás, a magyar nemzet
szétszakításának századik évfordulójának
indíttatásából. Mely szerint itt a Kárpátmedencében mutassuk be értékeinket,
néphagyományainkat,
néptáncainkat,
annak megtartó erejével. Lakóhelyünk
emblematikus épített vagy természeti
örökségi
helyszínén,
népviseletben
saját vagy más néprajzi táj, szóló vagy
páros táncát, „karantén stábbal” néhány
perces videóban rögzítve. Így hívjuk fel
a figyelmet, egymástól is távol maradva
összetartozásunkra
és
közösségünk
hagyományaiból sarjadó életerejére, a
Kárpát-medencét behálózó kisfilmeksorozatával. A Göbölyös Néptánccsoport
tagjai felcsíki, széki, mezőségi és szatmári

táncokat mutatnak be Tiszavasváriból. A
közel 300 helyszín között térképes kereső
segíti az eligazodást, mely a facebook
oldalon követhető: #összetartozás100folk
Egy csodás, jelen pillanatot tükröző
képanyagot
kaptunk
magunkról;
melynek gyökerei sok száz évre nyúlnak
vissza
a
magyar
történelmünkbe,
néptánc kincseink nyomán. Köszönet
az ötletért és kivitelezésért Molnár
Péternek és Varga Albinnak, GencsapátiSzombathelyről. A közzé tett anyagok
esszenciáját 2020. június 4-én, a
Nemzeti Összetartozás Napján egy
szerkesztett, 10-12 perces filmben tervezik
elérhetővé tenni a média számára is.
Szabóné Balázs Beáta

2020. június 21.(vasárnap)
Az Alkaloida Lombik Horgász Egyesület
horgászversenyt szervez az egyesülethez
kötődő általános iskolások részére!
Helye: Tiszavasvári, Kacsás tó
Program:
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-11.00
11.30-kor

Gyülekezés, nevezés
Sorsolás, horgászhelyek elfoglalása
Verseny (Egy 3,4 vagy 5 m-s spiccbotra
szerelt úszós készséggel)
Eredményhirdetés
Szülői felügyelet kötelező (maximum 2 fő)!

A járványügyi előírások betartása kötelező!
-

személyi nyilatkozat a járvánnyal kapcsolatban;
legalább 5 m-es védőtávolság betartása;
lehető legkisebb szociális érintkezés

Szívügyünk volt… szívügyünk lett…
szívügyünk lesz!

Örömmel jelentjük be, hogy a Járóbeteg
Szakrendelőben 2020. május 21-én
megkezdte működését a kardiológiai

szakrendelés, Dr. Kiss Tibor kiváló
kardiológus szakorvos közreműködésével.
Teljes körű kardiológiai ellátás a jövőben
heti rendszerességgel, csütörtöki
rendelési
napon,
előzetes
telefonos egyeztetéssel, háziorvos
által
kiadott
kardiológiai
beutalóval,
valamint
friss
laboratóriumi lelet birtokában
vehető igénybe. A szakrendelés
elérhető városunk, valamint
a környező települések lakói
számára, eleget téve ezzel területi
ellátási kötelezettségünknek is.
Fogadják „Szívesen”!
Balogh-Lácz Klaudia
ROJKÓ-MED Kft.

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol

Ismét érkeztek be kérdések szép számmal,
de azt hiszem, ami a legfontosabb, és ami
nagyon sok embert érdekel: van-e újabb
fejlemény a járvánnyal kapcsolatosan?
– Örömmel tudatom, hogy változás nincs
a városban. Vírusos megbetegedésről
továbbra sem tudunk, és a járvánnyal
kapcsolatos megfigyeltek száma is
csökken. Tiszavasváriban is megtörtént
a szúrópróba szerű tesztvizsgálatok
elvégzése, melyre a kijelöltek többsége
eljött, az eredményről pedig már az előbb
beszéltem. A lakosság pozitívan fogadta
a Kormány és az Operatív Törzs által
hozott könnyítéseket, ami már az üdülő
övezetben is éreztette hatását. Örömmel
jönnek a telektulajdonosok, hiszen a
tavaszi munkálatokkal, nagytakarításokkal
így is késésben vannak. Úgy tapasztalom,
mintha az élet kezdene visszatérni a régi
kerékvágásba.
- Még mindig a lakossági kérdések előtt:
amint azt láthattuk, hallhattuk, az élet
nem állt meg a polgármesteri hivatalban.
Bár nincsenek testületi ülések, de ettől
függetlenül vannak történések?
– Az élet valóban nem állt meg. A
lakosságot megpróbáljuk maximálisan
tájékoztatni az újságon, a televízión, a
különféle internetes oldalakon keresztül.
Bár a veszélyhelyzet még elrendelés alatt
van, de ettől függetlenül mi dolgozunk, és
haladunk előre, szépen. Azt is örömmel
mondhatom el, hogy Tiszavasvári
továbbra is nyerő szériában van. Egy régi
pályázat, ami annak idején nem nyert
pozitív elbírálást, egy kis lobbinak, egy kis
utánajárásnak köszönhetően támogatásban
részesült. A Minimanó Óvoda TOP-os
pályázata felújításra 235 millió forintot
nyert.
– Ez még nem volt közölve?
– Ez még nem. Ez új hír, de azért lehet
ismerős, mert tavaly benyújtottunk egy
BM-es pályázatot – mondván, hogy 2016ban a TOP-on erre a célra nem nyertünk.
Sikeres lett a BM-es pályázat, így ekkor 30
millió forintot ítéltek meg nekünk, amihez
még az önkormányzat 5 millió önerőt
hozzátesz, így összesen 35 millió forint
segíti még az óvoda felújítását. Így aztán
az összesen elnyert 270 millió forintból
elkezdődhet egy jelentős óvoda felújítás,
- de úgy gondolom, hogy ez már időszerű
lesz. Persze a munkálatok elkezdése
még várat magára, mert a tervezés, a
közbeszerzési eljárás lefolytatása nem egykét hónap.
– Az előbb már szó volt róla, hogy
a könnyítések miatt kezd az élet
visszatérni a régi kerékvágásba. Nálunk
Tiszavasváriban ez hogyan érezteti
hatását?
- Igyekszünk lekövetni minden történést.
Május 20-al a „LOMBIK” sportpálya
ismét megnyitotta kapuit. A csapatok

elkezdhették az edzéseket – természetesen
a megfelelő óvintézkedések betartása
mellett. Bár, a bajnokságot berekesztette az
MLSZ ezen a szinten, de legalább edzések,
edzőmérkőzések lehetnek.
– A piac látogatásával kapcsolatosan
meghozott döntésedet örömmel fogadta
a lakosság. A boltokkal kapcsolatosan
van-e jogod, jogköröd ugyan ezt a döntést
meghoznod? Mert a kereskedőknek sem,
és a lakosságnak sem a legoptimálisabb
ez a helyzet!
– Sajnos ehhez kormányzati döntésre van
szükség, nekem ebbe nincs beleszólási
lehetőségem!
Egyéni
Országgyűlés
Képviselőnkön,
dr.Vinnai
Győzőn
keresztül már jelzéssel éltem, de az
illetékesek még nem látják elérkezettnek
az időt a könnyítésre. Még visszatérve a
járványra: köszönettel tartozom a város
lakosságának a példás helytállásért, a
hozzáállásért, a jogkövető magatartásért,
valamint
köszönettel
tartozom
az
egészségügyi dolgozóknak, a rendőröknek,
a polgárőröknek, a munkatársaimnak, és
mindenkinek, akik segítették munkánkat.
Fegyelmezetten és sikeresen védekeztünk,
aminek meg is lett az eredménye.
- Köszönöm! Akkor most térjünk rá a
beérkezett kérdésekre: Az év eleje óta
milyen arányban változott a regisztrál
munkanélküliek száma Tiszavasváriban?
– Erről a Munkaügyi Központ tudna
pontos felvilágosítást adni! Ha szükséges,
akkor meg fogom kérdezni. Annyi
biztos, hogy tömeges vagy csoportos
elbocsájtásról nincs tudomásunk. Vannak
vállalkozók, akik a nehéz helyzetre
való tekintettel szabadságra, fizetetlen
szabadságra, munkanélküli segélyre volt
kénytelen küldeni néhány emberüket, de
a krízishelyzet után ezeket visszaveszik,
mert szükség van rájuk!
- Az Alkaloida az egyik legnagyobb
foglalkoztató a városban. Polgármester
úr pár hónapja ebben a műsorban azt
mondta, hogy nincs rendszeres egyeztetés
a cég vezetésével, de törekedni fognak rá.
Sikerült előrelépést végrehajtani ebben a
kérdésben?
– Amikor ezt mondtam, akkor még nem
alakult ki a járvány helyzet, illetve nagyon
kezdeti stádiumban volt, azóta pedig nem
volt rá lehetőség. Amint a veszélyhelyzet
elmúlik, újra előveszem ezt a kérdést,
és fogunk egyeztetni az Alkaloida
vezetésével. Egyébként nem csak az
ilyen egyeztetések maradnak el, hanem
a testületi ülések, közgyűlések is. Nem
tudunk mit tenni, mint türelemmel várunk!
Polgármester
úr
a
legutóbbi
műsorban említette, hogy elkészült
egy
gazdaságfejlesztési
koncepció.
Ennek kialakításában kik vettek részt,
és mikor ismerheti meg a tartalmát a
nagyközönség?
– A koncepció kialakítása egy nagyon
hosszú folyamat volt. Erre hathónapnyi
idő állt rendelkezésre. Itt a vállalkozóktól
beérkezett
vélemények,
javaslatok,
aztán a képviselőtestület tagjaitól, a
civilszervezetektől, a hivatal munkatársaitól
beérkezett észrevételeket, valamint a
saját ötleteimet, elképzeléseimet vettük
alapul. Ez egyébként megtalálható a város
honlapján az 59/2020-as polgármesteri
határozat számon. Egy későbbi műsorban
erről majd bővebben beszélgethetünk! Válság utáni kilábalás egyik bevált eszköze
a nagy infrastrukturális beruházások
indítása. Ezek a projektek tudják
átmenetileg enyhíteni a megnövekedett
munkanélküliséget, amíg ismét fel nem

pörög a gazdaság. Ennek fényében
hogyan áll a rég beígért tiszavasvári
uszoda ügye?
– A tanuszoda ügye nem állt meg. Sajnos
ez egy hosszú folyamat. Csak megemlíteni
tudom a csónakázó tónál most elkészült
kondi parkot, aminek az előkészülete egy
évet vett igénybe. Egy tanuszoda ettől jóval
nagyobb, fajsúlyosabb beruházás, így több
munkát, időt és ráfordítást igényel a teljes
kivitelezése. Amiben biztosak lehetünk: a
terület ki van jelölve, a tervek elkészültek,
ha jól emlékszem, akkor a 137 millió forint
plusz költség is rendelkezésre áll. Itt most
már a BMSK-n múlik, hogy mikor kezdik
el a kivitelezést. Mi készen állunk, hogy
átadjuk a területet.
– Ha jól értelmezem, akkor a városnak
jelen esetben annyi feladata van, hogy
átadja a területet, mert a kivitelezést, és
mindenmást a BMSK végezteti?
– Ez valóban így van! Kérhetjük, hogy
helyi vállalkozók részt vehessenek a
munkálatokban, de mint ahogy egy
fillér sem megy keresztül a kezünkön,
így máshoz sem lesz beleszólásunk –
természetesen csak az átadásig!
- Az utóbbi időszakban Polgármester
úr is aktívan részt vett különböző
gyűjtésekben, melyek a nehéz helyzetbe
került egészségügyi és szociális szférában
dolgozókat segíti meg. Nem gondolja,
hogy bár ez egy nemes cselekedett,
de olyan problémát próbál orvosolni,
melyet kormányzati eszközökkel kellene
megoldani? Gondolok itt átfogó és
azonnali bérrendezésre az egészségügyi
szférában. Nem fél attól, hogy ez a
gyakorlat további erősíti a paraszolvencia
rossz gyakorlatát, amikor az állam helyett
magánszemélyek dugdossák a borítékot
az egészségügyi dolgozok zsebébe jobb
ellátás reményében?
- Ez egy eléggé összetett kérdés, de a
lényeg: mi nem az egészségügyi és szociális
szférában
dolgozóknak
gyűjtöttünk
bérrendezésre. Ez kormányzati feladat! Mi
azért rendeztünk gyűjtést, hogy a nehéz és
sok esetben veszélyes munkakörülmények
között lévő, - és itt kimondottan a szociális
otthonban dolgozókra gondolok – emberek
mindennapjait próbáljuk komfortosabbá
tenni akár egy ásványvízzel, egy kis
rágcsival, keksszel, csokoládéval. Vagy
a felajánlott pénzekből tudjanak venni
kávéfőzőt, vízforralót teának, és szintén
olyan dolgokat, ami a komfortérzetüket
javíthatja. Gondolom, ezt senki nem
vitatja el Tőlük! Az egészségügyben
dolgozók béréről csak egy mondat. Itt
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évtizedekre visszamenő gondok vannak,
amit nem lehet egy-két év alatt orvosolni,
viszont megindult egy folyamat. De mint
mondtam, ez kormányzati feladat!
Hogyan birkóztak meg a város
oktatási intézményei a digitális oktatás
kihívásaival?
– Mivel ez irányításilag nem a városhoz
tartozik, így túl sok információval nem
rendelkezem, de azért Ráduly Zsolt
alpolgármester úrral beszélgettünk erről a
témáról. Az általános iskolában példaértékű
volt a hozzáállás mind a tanárok, mind a
tanulók részéről. Még Nyíregyházáról is
figyelemmel kísérték ezt a kiváló szakmai
megvalósítást, aminek dicséret lett az
eredménye. Bővebbet talán az oktatásban
dolgozók tudnának mondani!
- Van információja polgármester úrnak
arról, hogy a mély szegénységben
elő gyerekek hogyan részesültek az
oktatásban az iskolabezárások idején?
– Erre válaszolni szintén az iskola
hatásköre lenne, de erről is beszélgettünk
alpolgármester úrral. A mélyszegénységben
élők egy része meg tudta oldani a digitális
oktatást, hiszen ha járjuk a várost, láthatjuk,
hogy nagyon sok mélyszegénységben élő
gyereknek van okos telefonja, tabletje
ugyan úgy, mint bárki másnak. De elég
felmenni a facebookra, és meg lehet nézni,
hogy kik tudnak aktív közösségi életet
élni! Sőt! Internetet is tudnak használni,
így a távoktatásban is részt tudnak venni
– akik akarnak! Akinek pedig nincs erre
lehetősége, az egy nagyon jól szervezett
formában, nyomtatva kapja meg az
anyagot.
- Tervez-e polgármester úr gyűjtést a
szegregátumokban élő gyerekek számára
azzal a céllal, hogy a digitális oktatáshoz
szükséges eszközpark rendelkezésre álljon
a számukra?
– Nem tervezek az előbb elmondottak
alapján sem, és a miatt sem, hogy vagy
mindenkinek kellene venni, annyi pénze
pedig nincs erre a célra a városnak, ha
pedig nem kap minden rászoruló, abból
megint csak feszültség lenne! Egyébként
pedig nem csak a szegregátumokban
vannak mélyszegénységben élők!
– És az utolsó kérdés: Volt-e bármilyen
fennakadás az írásbeli érettségi vizsgák
lebonyolítása során?
– Tudomásom szerint nem volt, de
hiteles információval a gimnázium és a
szakközépiskola tud szolgálni!
- Köszönöm!
Fülöp Attila

Átvilágítás
Rendkívüli helyzettel állunk szemben!
Továbbra is a segítség, a segítés fontos,
lényeges és komoly feladatunk. Már
a
veszélyhelyzet
elrendelése
előtt
szükségesnek tartottuk a régi, elavult,
elhasználódott,
később
meghibásodott
–
a
Járóbeteg Szakrendelőben
lévő - röntgen berendezés
lecserélését. Most még
inkább
elérkezettnek
láttuk a pillanatot, hogy
a jelen helyzet igényeit
is
kielégítő, modern,
digitális,
felhasználó
barát gépet vásároljon a
Kft. a betegei számára.
Várhatóan június 30.–
ig telepíthető az új,
megrendelt készülék. Ezt

követően folytatódhat, illetőleg megnyílhat
egy
korszerű
röntgendiagnosztikai
szakrendelés.
Balogh-Lácz Klaudia
ROJKÓ-MED Kft.
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Régi álom – új köntösben

Önkormányzati hírek

Kardiológiai szakrendelés Tiszavasváriban
Annak idején, amikor szóba került,
hogy lesz Tiszavasváriban kardiológiai
szakrendelés, sokan kételkedve fogadták.
Hozzá voltak szokva az emberek, hogy
Nyíregyházára kell bemenni, mert
ott vannak az ehhez szükséges gépek,
felszerelések. Most végre elmondhatjuk,
hogy eljött a várva-várt pillanat. Erről
beszélgetünk Szőke Zoltán polgármester
úrral! Hogyan sikerült mindezt elérni?
Mennyit kellett tárgyalni, egyeztetni?
– Amint látjuk, ha nehezen is, de sikerült!
Mint mindenhez, ehhez is idő kellett,
de örömmel kijelenthetem, hogy 2020.
május 21-ével beindult Tiszavasváriban
a kardiológiai szakrendelés a Rojkó-Med
KFT., a járóbeteg szakrendelő üzemeltetője
által.
– Ami kérdés felmerülhet az emberekben,
hogy ez az óraszám más rendelések
rovására megy, vagy így lett kikalkulálva?
– Természetesen az óraszámok egy
előzetes felmérés alapján lettek módosítva,
és így lett a kardiológiai szakrendelésre
elkülönítve az, ami szükséges!
– Mivel járási szintű szakrendelésről
beszélünk, így elegendő lesz ennyi emberre
levetítve a meghatározott óraszám?
- Ez majd menet közben derül ki, de
mindenképp fogunk rá megoldást találni,
ha kevésnek bizonyulna.
– Nagyon sok ember egybehangzó
véleménye lehet, hogy ez egy nagyon
jó döntés volt, mert így sok mindenki
megmenekült a nyíregyházára történő
bejárástól! Valljuk be: egy szívbeteg
embernek
bebuszozni
nem
egy
életbiztosítás, - főleg nem egyedül, ha
esetleg nincs kíséret.
– Ez egy óriási fejlődés, egy nagy ugrás
Tiszavasvári életében. Főleg aki itt él, annak
nem kell terhelnie a szervezetét egy sokszor
kényelmetlen utazással. Nem volt egy
egyszerű feladat ezt végrehajtani, hiszen ha
önkormányzati, - vagy politikai történések
vonatkozásában visszatekintünk, azért a
járóbeteg szakrendelő üzemeltetésének
történései hangosak voltak a városban,
a testületi ülésen, de ezek a viták
elcsendesedtek. 2018-ban történt egy
váltás. Akkor sikerült egyeztetéseket
kezdeményezni a Rojkó-Med KFT.
vezetőjével, Dr. Rojkó Lászlóval, sikerült
a képviselőtestületben olyan körülményt
kialakítani, ami gördülékennyé tette a
járóbeteg szakrendelő fejlesztését csak
úgy, mint a város fejlesztését, fejlődését.
2018-tól mondhatom igazán, hogy elindult
ez a folyamat, és mostanra bontakozott ki.
Egyébként nem szeretnénk itt megállni,

a járóbeteg szakrendelést szeretnénk
tovább bővíteni, fejleszteni. Egy igazi
járásközponthoz méltó szakrendelést
szeretnénk
kialakítani
azokkal
a
partnerekkel, akikkel most is kapcsolatban
vagyunk, és persze doktor úrral közösen
keressük azokat a partnereket, akikkel
szintén együtt lehet működni. Azon
túlmenően pedig ki szeretnénk használni a
kormányzati kapcsolatokat, és szeretném,
ha megvalósulna egy régi álmom: egy új
járóbeteg központot, egy új egészségügyi
komplexumot létrehozni, ahol mindenkinek
meglenne a helye az egészségügyben, és az
ellátások vonatkozásában!
– Ezt is megélte a város, hogy van egy
ilyen jellegű szakrendelése. Dr. Kiss Tibor
kardiológus szakorvost megkérem, hogy
tájékoztassa az érintetteket. Mondja el,
hogy kik, milyen betegségekkel, feltétellel
és milyen szükséges papírokkal vehetik
igénybe a rendelést?
Nagy
könnyebbséget
jelent
Nyíregyházának is, hogy a kardiológiai
szakrendelés most beindul Tiszavasváriban.
Sajnos nagyon sok embert érint a szív és
érrendszeri megbetegedés. Én örömmel
tettem eleget a felkérésnek, mert szeretnék
segíteni az itt helyben, és a vonzáskörzetben
lakókon. Hogy ki a fő beteganyagunk? Ez
több csoportba sorolható. Nyílván a meg
lévő szívbetegek gondozását szeretném
innentől kezdve vállalni, illetve a még
ki nem vizsgált magas kockázatú szív és
érrendszeri betegségek felderítése lenne
a fő célkitűzés. Ehhez rendelkezésre áll
szívultrahangos készülék, illetve terheléses
és 24 órás monitorvizsgálat.
– Akkor ezek szerint már nem lesz
szükség ilyen jellegű gondokkal bejárni
Nyíregyházára, mert itt helyben szinte
minden elvégezhető?
- Az alapgondozást és kivizsgálást ez
a szakrendelés is képes ellátni. A XXI.
század
követelményeinek
megfelelő
készülékekkel rendelkezünk.
– Hogyan, és hol lehet bejelentkezni
vizsgálatra akár innen Tiszavasváriból,
akár a járásból?
- Most a járványhelyzet átírta a
forgatókönyvet, de egyébként úgy lehet
ide jönni, hogy elsőként el kell menni
a háziorvoshoz, aki megírja a beutalót,
majd telefonos időpont egyeztetés után
lehet igénybe venni a szakrendelést.
Természetesen sürgős esetben lehet
azonnal jönni!
- Köszönöm a tájékoztatást!
Fülöp Attila

Megújul a Gólyahír Ifjúsági Tábor

Ha benézünk, a kerítésen keresztül
láthatjuk, hogy még mindig nagy a
sürgés-forgás a táborban. Szorgos női
kezek festenek, takarítanak, a férfiak
betonoznak, csempéznek, és még ami nem
látszik, mert a faházakon belül is folynak
a munkálatok. dr. Groncsák Andreával,
a
Tiva-Szolg.
Kft
ügyvezetőjével
beszélgetünk ennek szükségességéről:
- A kialakult járványhelyzet időszakát
kihasználva felújításokba kezdtünk, mivel
akkor még azzal sem lehettünk tisztába,
hogy egyáltalán kinyithat e a tábor ebben
az évben,
de igazság szerint ennek
időszerüsége volt, mivel 2014-óta komoly
felújítás vagy fejlesztés nem történt.
– Ez ránézésre sem kevés pénzbe kerül.
Pályázatból, vagy önerőből sikerül
megvalósítani?
– A tavalyi évben nagy változás történt
a város életében. A Tiva-Szolg. Kftbe beolvadt több cég, többek között a
Közétkeztetési Kft., mely a tábort is
üzemeltette. Úgy döntöttünk, hogy a
közfoglalkoztatási program keretén belül
hozzákezdünk egy nagy felújításhoz,
melyre alaposan rászolgált már a tábor.
Az elmúlt évben is nagy megelégedésre,
szinte
100%-os
kihasználtsággal
működött, de bizony észre kellett venni,
hogy a vizesblokkban a zuhanyzótárcák
elkezdtek berozsdásodni, a csaptelepek
is elhasználódtak, az ágyak kezdtek
tönkremenni, a hullámpalatetőt is megette
az idő vasfoga. Egyszóval: ha továbbra is
egy színvonalas, nagy megelégedést kiváltó
tábort akarunk üzemeltetni, akkor kellett
ez a felújítás. Mivel a KFT a rendelkezésre
álló
erőforrásokat
maximálisan

kihasználva jól gazdálkodik, a felmérések
után belekezdtünk a munkálatokba:
vizesblokkok felújítása, tetőszigetelés,
külső falak szigetelése, festése, nyílászáró
csere, tisztasági festés, és még sorolhatnám
a műveleteket, amit egy ilyen felújítás
magába ölel. Meg kívánom említeni a nagy
alapterületű filagóriát, amelyen komplett
tetőt cseréltünk. Hosszú évek óta gondot
jelentett, a területen lévő elöregedett
fáknak az állapota. Jelentős számú fát ki
kellett vágni, mert balesetveszélyesek
voltak. Fontosnak tartom hangsúlyozni,
hogy csak beteg, és veszélyes fákat vágunk
ki. Az ősz folyamán a kivágott fák pótlására
intézkedni fogunk.
– Közmunkában történik a felújítás.
Milyen az elvégzett munka minősége?
– Csak dicsérni tudom az itt dolgozókat.
Sokszor halljuk, hogy a közmunkások
nem csinálnak semmit – na, ez az a nem
látható tevékenység, amit polgármester
úr is gyakorta szokott emlegetni.
Mivel a közfoglalkoztatáson belül
történik a munkálatok túlnyomó része,
milliós nagyságrendű felújítást tudunk
megvalósítani.
– A kialakult járványveszély mennyire
befolyásolja a tábor nyári kihasználtságát?
- A tábor élete még nem kezdődött el, a
Kormány döntése értelmében 2020. június
16-tó megtarthatók a nyári táborok, az
ottalvósak is. Foglalásaink vannak, bízom
benne, hogy minél többen igénybe veszik
a nyár folyamán, mi pedig egy megújult,
impozáns környezetben várunk minden
kedves táborozni vágyót!

- VH -
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Trianonra emlékezve

Apponyi Albert gróf delegációvezető szóbeli válasza a magyar békedelegáció részére átadott
békefeltételekre (Párizs, 1920. január 16.)
– részlet –

„Tegnap óta a helyzet számunkra
megváltozott: hivatalosan tudomásunkra
hozták a békefeltételeket. Érzem a
felelősség roppant súlyát, amely reám
nehezedik abban a pillanatban, amikor
Magyarország részéről elsőnek kell
szólnom ezekről a feltételekről. De
tétovázás nélkül nyíltan kimondom,
hogy a békefeltételek, úgy, amint Önök
szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani,
hazám számára lényeges módosítások
nélkül elfogadhatatlanoknak látszanak.
Tisztán látom azokat a veszélyeket és
bajokat, amelyek a béke aláírásának
megtagadásából származhatnak. Mégis,
ha Magyarország abba a helyzetbe
állíttatnék, hogy választania kellene ennek
a békének az elfogadása vagy aláírásának
visszautasítása között, úgy tulajdonképpen
azt a kérdést kellene feltennie magának:
legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon
meg. Szerencsére még nem tartunk itt. Önök
felszólítottak bennünket, hogy tegyük meg
észrevételeinket. Ezek közül egynéhányat
már a békefeltételek átvétele előtt
bátorkodtunk eljuttatni Önökhöz. Biztosak
vagyunk abban, hogy Önök a már átnyújtott

és a jövőben átnyújtandó megjegyzéseinket
a helyzet súlyossága által megkövetelt
komolysággal és lelkiismeretességgel
fogják
áttanulmányozni.
Reméljük
tehát, hogy meg fogjuk győzni Önöket.
Reméljük ezt annál is inkább, mert sem
ma, sem későbben nem áll szándékunkban
érzelmeinket kiteregetni, vagy kizárólag
az általunk védelmezendőnek ítélt érdekek
szempontjait képviselni. Olyan közös
álláspontot keresünk, amely a kölcsönös
megértést lehetővé teszi. És, Uraim, ezt
az álláspontot már megtaláltuk. Ez a
nemzetközi igazságosságnak, a népek
szabadságának nagy eszméje, amelyet a
Szövetséges Hatalmak oly fennen hirdettek,
továbbá a béke, a stabilitás és az európai
újjáépítés nagy, közös érdekei. Ezeknek
az elveknek és érdekeknek szempontjából
vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke
feltételeit. Mindenekelőtt nem titkolhatjuk
el megdöbbenésünket a békefeltételek
mérhetetlen
szigorúsága
miatt.
E
megdöbbenés könnyen magyarázható.
Magyarország számára ez azt jelentené,
hogy elveszíti területének kétharmad és
népességének majdnem kétharmad részét,
és hogy a megmaradt Magyarországtól
megvonják a gazdasági fejlődés majdnem
összes feltételeit. Mert az ország e
szerencsétlen középső része, elszakítva
perifériáitól, meg lenne fosztva szén-,
érc- és sóbányának legnagyobb részétől,
épületfájától, olajától, földgázforrásaitól,
munkaerejének jó részétől, alpesi legelőitől,
amelyek
marhaállományát
táplálták;
ez a szerencsétlen középső rész, mint
mondottam, meg lenne fosztva a gazdasági

fejlődés minden forrásától és eszközétől
ugyanakkor, amikor azt kívánják tőle, hogy
többet termeljen. Ily nehéz és rendkívüli
helyzetet látva, felmerül a kérdés, hogy
a fent említett elvek és érdekek mely
szempontja váltotta ki ezt a különleges
szigorúságot Magyarországgal szemben?
Talán ítélethozatal lenne ez Magyarország
ellen? De ez esetben a megtorlásnak, úgy
vélem, arányban kellene állnia a bűnösség
mértékével, és mivel Magyarországot
sújtják a legszigorúbb és már a létét is
veszélyeztető feltételekkel, azt lehetne
hinni, hogy az összes nemzetek közül éppen
Magyarországot tekintik a legbűnösebbnek.
Szomszédaink, akik igényt tartanak
területünk egy részére, már legalább
egy éve hatalmukba kerítették azokat;
a fegyverszüneti szerződés értelmében
joguk volt ezeknek a területeknek katonai

megszállására, de ők kisajátították a
kormányzás egész gépezetét. Ennek látjuk
már a következményeit. A románok által
megszállott területeken máris több mint
kétszázezer gyermek az utca porában
nevelődik a tanítóhiány folytán, mivel a
magyar tanítók kiutasíttattak, és pótolni
őket nem bírják. Uraim! Azt hiszem, hogy
az emberiség nagy érdekei szempontjából
nem lehet sem közömbösen, sem
megelégedettséggel szemlélni azt a
körülményt, hogy a nemzeti hegemónia
oly nemzetiségekre száll át, amelyek
ha a legjobb reményekkel kecsegtetnek
is a jövőre nézve, de ma még a kultúra
alacsony fokán állanak. Megkockáztatható
volna az az állítás, hogy talán a nemzeti
kisebbségek jogai hatásosabban lennének
biztosítva az új államok területén, mint
ahogyan Magyarországon voltak.”

Bemutatkozik a Kornisné Központ új intézményvezetője:
Makkai Jánosné Erika
Makkai Jánosné Erika vagyok, a Kornisné
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ
intézményvezetője.
Joggal
mondhatom, hogy Deja Vu érzésem van,
hiszen 2012 és 2014 között voltam már a
Kornisné Központ jogelőd intézményének
vezetője. Akkor annyiban volt más az
intézmény szervezete, hogy a palettát még
színesítette a családok átmeneti otthona.
Szociális munkás, Szociális terepgyakorlat
vezető, Közösségi Pszichiátriai Ellátást
működtető
Közösségi
Koordinátor
és
Idősügyi
referensképesítésekkel
rendelkezem. 1986 óta dolgozom szociális
szférában, melynek valamennyi területével
találkoztam,
mint
Betegmenedzser,
Mentálhigiénés
szakember,
Gyermekvédelmi
gyám,
valamint
Intézményvezető. A jelenlegi pozícióm
előtt dolgoztam a TEGYESZ-nél, a Sántha
Kálmán Mentális Egészségközpont és
Szakkórházban, valamint Gávavencsellőn
az
Idősek
Gondozóházában,
és
természetesen, mint fentebb említettem,
a Kornisné Jogelőd intézményében a
TITKIT SZESZK-ban. Nagy örömömre
szolgált, hogy pályázatom benyújtását
követően a bíráló bizottság egyhangúan
bizalmat szavazott nekem, hogy az
intézményvezetői pozíciót betölthessem.

Hivatásomnak
érzem mind a
szociális,
mind
az egészségügyi
munkaterületet.
M
á
r
gyermekkoromtól
kezdve
mindig
segítő
szándék
v e z é r e l t .
Szerettem
és
szeretem az idős,
a beteg és a bajban
lévő embereket.
Küldetésemnek tekintem az emberek
gondjait viselni és segítséget nyújtani
maximálisan tudásom és lehetőségem
szerint. 25 évig dolgoztam szociális
területen, amit nagyon szerettem, a mai
napig szeretek és az életem részévé vált.
Mindig empatikus voltam, vagyok az
emberekhez mindenféle megkülönböztetés
nélkül. Egyre inkább azt tapasztalom, hogy
mindig ott vagyok, ahol szükség van rám.
Talán ez az életben a küldetésem, így a
szociális és egészségügyi terület az, ami
szinte elválaszthatatlan egymástól, teljesen
átlátható és komplexen kezelhető. Ehhez
szükség van hitre, szeretetre, törődésre,
odafigyelésre, empatikus készségre és

emberségre.
Ez
csak
így
egész.
Úgy
érzem, szeretnek
az
emberek,
munkatársak,
vezetők,
ami
pozitív
érzéssel
tölt el. Mindenhol
megtalálom
a
helyem,
ahol
emberekkel
kell
dolgozni.
Ta p a s z t a l a t a i m
azt mutatják, hogy sokan is kérik tőlem
a segítséget. Hiszem és vallom, hogy
segíteni csak annak lehet, aki ezt kéri
és engedi. A segítő szándék mellett
szakmai kihívásként élem meg a Kornisné
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ Intézményvezető állás betöltését,
mert e komplex intézményrendszer
irányítása mind a szociális, mind pedig
az egészségügy munkaterületen szerzett
eddigi tapasztalataim új helyen való
alkalmazását jelenthetnék számomra.
Érzek magamban annyi erőt és szakmai
felkészültséget, hogy eleget tehessek e
nagyszerű lehetőségnek a gondozottak,
dolgozók javára, a fenntartó elvárásainak

megfelelve.
- Tudom, és hiszem, hogy egy jó vezető
jó csapatszellemet tud kialakítani, ahol a
dolgozók nem tehernek érzik a munkát.
Hiszem, hogy ésszerű gazdálkodás mellett
kisebb-nagyobb léptekben elindulhatnak
az újabb fejlesztések, melyek a település
életét is fellendíthetik. Hiszem, hogy a
fenntartóval való jó kapcsolat kialakítása,
társintézményekkel
való
szoros
együttműködés nagy sikerekhez juttathat.
Bízom a kollégáim emberi hozzáállásában,
szakmai
felkészültségében.
Minden
segítséget megadok, amire a színvonalas
munkavégzésükhöz szükségük lehet,
saját magam is részt veszek a mindennapi
életükben, és én magam ellenőrzöm,
hogy minden a vártnak megfelelően
működik-e. És végül, de nem utolsó
sorban: tudom és hiszem, hogy a
fenntartóval, a munkatársakkal történő
szoros szakmai együttműködés, humánus
hozzáállás hozzásegíti az intézményt
ahhoz, hogy országosan elismert, szakmai
kihívásoknak eleget tevő minőségi
intézménnyé fejlődjünk.
Makkai Jánosné
Kornisné Központ
Intézményvezető
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A Tiszavasvári
Rendőrkapitányság
lopás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást
egy 37 éves tiszavasvári nővel szemben,
aki a rendelkezésre álló adatok alapján
2020. május 17-én - napközben – bement
Tiszavasváriban
található
társasház
lépcsőházába és onnan 5 pár lábbelit
tulajdonított el.

Bűnmegelőzés

BIZTONSÁGOS
VÁSÁRLÁS
Az internet elterjedésének köszönhetően
az online vásárlás és az online fizetés
egyre népszerűbb. Amíg a valós életben
a fizetés előtt személyesen is meg tudjuk
nézni kiválasztott terméket, addig az
online vásárlásnál erre nincs lehetőségünk,
ezért ez nagyobb kockázatot jelent. Ezt
azonban megfelelő, tudatos magatartással,
körültekintéssel
csökkenthetjük,
és
élvezhetjük az online vásárlás nyújtotta
előnyöket. Az internetes vásárlásnak
alapvetően két fajtája van: a webshopokban
és az aukciós portálokon történő vásárlás.
A webshopokban általában a kereskedők
új terméket árulnak, számlával, jótállással.
Az aukciós portálokon viszont sok esetben
használt termékek szerepelnek, számla és
jótállás nélkül. Így az áruk is alacsonyabb,
de a vásárlásnál ezt mindig tartsuk szem
előtt. SZEMÉLYES ÁTVÉTEL! Az
online vásárlás legnagyobb kockázata,
hogy megkapom-e a pénzemért a
kiválasztott árut, illetve azt kapom-e,
olyan minőségben, amit kiválasztottam.
A webshopokon és az aukciós portálokon
keresztül történő vásárlásoknál többnyire
van lehetőség arra, hogy a terméket
személyesen vegyük át, a helyszínen
fizetve. Ez a legbiztonságosabb forma,
hiszen a fizetés előtt láthatjuk az árut, és

Közéleti hírek
Rendőrségi Hírek
ha az nem felel meg az elképzeléseinknek,
elállhatunk a vásárlástól. Aukciós
portál esetében ennek lehetnek negatív
következményei, ezért a licitálás előtt
kérjünk
megfelelő
tájékoztatást
a
termékről, így csak akkor kell elállnunk, ha
a tájékoztatás a valóságnak nem megfelelő.
CSOMAGKÜLDÉS! Nem mindig van
lehetőség a személyes átvételre (pl. távolság
miatt, webshop esetében üzlethelyiség
hiánya). Ilyenkor marad a postai út.
A megrendelés (licitálás) előtt mindig
tájékozódjunk a jótállás feltételeiről,
szállítási költségekről és a szállítás
idejéről. Webshop esetében nézzük meg,
hogy ki üzemelteti az oldalt. Ez lehet cég
vagy magánszemély (egyéni vállalkozó),
az oldalon fel kell tüntetni a címet, az
adószámot és cégjegyzékszámot, illetve
a csomagküldésre jogosító nyilvántartási
számot. A webshopok és aukciós portálok
használatához
általában
regisztráció
szükséges, a kért adatokat (szállítási cím,
e-mail, telefonszám) pontosan adjuk meg,
hiszen ezek elengedhetetlenek az üzlet
sikeres lebonyolításához. UTÁNVÉTEL!
Az áru kifizetése történhet többféleképpen.
Az egyik az utánvétellel történő fizetés,
ilyenkor a postásnak vagy a futárnak
kell fizetni. Ez általában szállítási díjon
felül plusz költséget (általában néhány
százforintnyi összeget) jelent. Ebben az
esetben a csomagot biztosan megkapjuk.
Mindig ellenőrizzük, hogy a csomag
bontatlan és nem sérült-e. Ha felbontották
vagy sérült, akkor ne vegyük át, hanem
küldjük vissza a feladónak. Ha van
lehetőségünk nyissuk ki és ellenőrizzük,
hogy tényleg a megrendelt áru van-e
benne. ÁTUTALÁS, BANKKÁRTYA
HASZNÁLAT!
Utánvétel
helyett
lehetőség van az áru előre történő
kifizetésére. Ezt megtehetjük átutalással,
ebben az esetben kapunk egy előleg
számlát, amin szerepel a számlaszám és az
átutalandó összeg. Ezt akár személyesen a

bankunkban vagy az interneten keresztül
is átutalhatjuk. Az átutalás mellett sok
esetben fizethetünk bankkártyával szintén
az interneten keresztül. Ehhez általában
dombor-nyomott kártyára van szükség,
de vannak olyan nem dombor-nyomott
kártyák is, amelyekkel lehet így fizetni.
Egyes bankok bocsátanak ki virtuális
kártyákat, amelyekre előzőleg a kívánt
összeget a vásárlás előtt fel tudjuk
tölteni, így vásárlás után nem marad
rajta pénz. A bankkártyás fizetésnél meg
kell adni a kártya adatait (bankkártya
típusa, száma, tulajdonos neve, lejárati
ideje és a hátoldalon található biztonsági
kódot). Ezek ismeretében visszaélésre
nyílna lehetőség, hiszen a jövőben, aki
ismeri ezeket az adatokat, szintén tudna
vásárolni. Ennek kiküszöbölése érdekében
csak bank által működtetett, biztonságos
oldalon adjuk meg ezeket az adatokat. Az
oldalon ellenőrizzük, hogy rendelkezik-e
tanúsítvánnyal. Ennek megléte garantálja,
hogy az oldal tényleg az, aminek mutatja
magát, (tényleg a bank üzemelteti),
illetve, a kapcsolat legyen megfelelően
titkosított (az így elküldött adatokat nem
lehet visszafejteni). JAVASLATOK:
Ha
lehet,
válasszunk
személyes
átvételi módot! Ellenőrizzük az eladót
(visszajelzések, közzétett adatok alapján)!
Bankkártya adatainkat csak a bank online
fizetésre létrehozott oldalán adjuk meg
(e-mailben soha)! Ellenőrizzük, hogy
a fizetésre használt oldal rendelkezik-e
tanúsítvánnyal!

Házhoz megyünk
Tiszavasváriban
A rendőrség a 2015 őszén útjára indított
Házhoz megyünk elnevezésű országos
kampánysorozatot idén is folytatja. A
programban – az eddigiekhez hasonlóan
– a rendőrség mellett részt vesznek
az érintett önkormányzatok, a helyi

polgárőrség, az Aegon Magyarország
Általános Biztosító Zrt. és a Személy-,
Vagyonvédelmi
és
Magánnyomozói
Szakmai Kamara területi képviselői,
szakemberei. Az országos kampánysorozat
fő célja, hogy szakemberektől származó
információk közreadásával a rendőrség
segítse a közbiztonság növelését, és javítsa
az állampolgárok önvédelmi képességét.
A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési
Osztályának munkatársai a prevenciós
programmal legközelebb 2020. június
4-én 10-12 óráig Tiszavasváriban,
a Találkozások Házánál várják az
érdeklődőket.
A
szakemberek
az
információs pontokon tájékoztatást adnak
a különböző korosztályoknak megfelelő
bűnmegelőzési programokról, illetve
igény esetén személyes tanácsadásra is
lehetőség nyílik a vagyonvédelem, az
internet veszélyei, a drogprevenció, az
áldozatvédelem és a családon belüli erőszak
témakörében. A megjelentek a helyszínen
a BikeSafe programba ingyenesen
regisztráltathatják
kerékpárjukat.
A
kerékpárlopások megelőzése érdekében
fogadják meg a rendőrség bűnmegelőzési
ajánlásait: Drágább kerékpárról készítsen
fényképet, vásárláskor az alvázszámát,
egyedi azonosítóját jegyezze fel! Minden
esetben zárja le kerékpárját, még ha csak
rövid ideig hagyja is magára! A zár legyen
mindig arányban a kerékpár értékével!
Közterületen a biciklit lehetőleg forgalmas
helyen, fix ponthoz lakatolja hozzá
úgy, hogy arról ne lehessen leemelni!
Abban az esetben, ha hosszabb időre
zárja le kerékpárját, csak a szükséges
kiegészítőket hagyja rajta! Regisztrálja
biciklijét a rendőrség által elindított
BikeSafe vagyonvédelmi programban,
melyről bővebb tájékoztatást a www.
bikesafe.hu honlapon keresztül olvashat.
(forrás: MRFK Sajtó)

A szabadtéri tüzek megelőzhetők
A többnyire csapadékmentes és enyhe
tavasz sokakat csábít a szabadba, zajlanak
a kerti munkák, emiatt nincs olyan nap,
amikor az ország valamelyik pontján ne
gyulladna meg az aljnövényzet. Ebben
az időszakban a legnagyobb veszélyt
a száraz aljnövényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyorsan terjed
a tűz. A szabadban keletkezett tüzek
99 százalékát emberek okozzák. Idén
már 6 ezer alkalommal riasztották a
tűzoltókat szabadtéri tűzeset miatt. Ketten
életüket vesztették, huszonhárman pedig
megsérültek. A tűzoltóknak legtöbbször
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kellett
ilyen jellegű eseménynél beavatkozniuk,
de Heves, Szabolcs, Bács, Jász és Somogy
megyében is több száz szabadtéri tűzesethez
riasztották az egységeket. Belterületen
a kerti zöldhulladék elégetésére csak ott
van lehetőség, ahol az önkormányzatnak

van olyan rendelete, amely 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
külterületi tarlóégetés és vágott növények
égetése bejelentéshez kötött, amelyet
a munkálatok előtt öt nappal kell az
illetékes hivatásos katasztrófavédelem
területi szervnél írásban jelezni. A szabad
területen keletkező tüzek 45 százalékában
belterületen csapnak fel a lángok, így
tűzgyújtási tilalom esetén fontos, hogy ha
az önkormányzati rendelet ezt megengedi,

akkor is legyünk erre tekintettel – javasolja
az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. A
szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
tartalmazza,
a jogszabálytól eltérő, vagy hatósági
engedély hiányában végzett tűzgyújtási
tevékenység tűzvédelmi bírságot von
maga után! A szabadban meggyújtott
tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és
minden esetben gondoskodjunk megfelelő

mennyiségű 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 tovább terjedésének. Baj esetén
haladéktalanul hívni kell a 112-es
segélyhívószámot.

Közéleti hírek

Sikeres ECDL vizsgázók a Kabay-ban

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola 7-8. évfolyamos tanulói közül 16 fő vett
részt abban a tehetséggondozó munkában, ahol a gyerekek magas szintű informatikai
ismeretekre tettek szert. Ennek eredményeképpen sikeresen teljesítették az eddigi ECDL
vizsgák követelményeit. A 2019-2020-as tanévben a szövegszerkesztés modult még a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma ECDL vizsgatermében teljesítették a tanulók. 2020. március 16-tól, a digitális
munkarend bevezetésével sem állt meg a felkészülés, online formában folytatódik a
képzés ezekben a napokban is és a vizsgákat is online tehetik le a tanulók.
Vizsgázóink: Bárány Eliza 7.a, Gombás Míra 7.a, Csomós Molli 7.a, Kalapos László
7.a, Budai Zsófia 7.a, Jakab Orsolya 7.a, Gál János 8.a, Kovács Richárd Ernő 8.a,
Szabó Péter 8.a, Lázár Dávid 8.c, Fehér Anna Kincső 8.d, Kelly Patrick Alexander 8.d,
Munkácsi Réka 8.d, Komáromi Dávid 8.d, Szuhai Csaba 8.d, Tóth Tamás Dávid 8.d
A felsorolt vizsgázók közül Fehér Anna Kincső 8.d osztályos 6 modulból, Munkácsi
Réka és Tóth Tamás Dávid 8.d osztályos tanulók 3 modulból, a többiek pedig egy
modulból vizsgáztak máig. Az ECDL (European Computer Driving Licence - Európai
Számítógép-használói Jogosítvány), az informatikai írástudás nemzetközileg egységes
bizonyítványa. A foglalkozásokon megszerzett tudással a gyerekek könnyebben
boldogulnak majd tovább tanulásuk alatt és a munka világában is jobban tudnak
érvényesülni. Gratulálunk a diákoknak a kiváló eredményekhez és felkészítő tanáruknak:
Tamás Viktor tanár úrnak a kitartó munkához! A további vizsgákhoz pedig sok sikert
kívánunk!

Népek tavasza történelmi csapatverseny
2020. februárjában Népek tavasza
elnevezéssel indult el az az országos
szervezésű
egyfordulós
történelmi
csapatverseny, melyre a Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskola 5.d
osztályából a Nagy Dorka, Tóth
Marcell, Török Barnabás és Varga Zsolt
tanulókból álló lelkes team is beadta
jelentkezését. Feladatuk igen sokrétű volt:
olyan feladatlapokon, kreatív projekt és
egyéni feladatokon keresztül kutakodni és
megismerni, majd bemutatni az 1848-49es magyar forradalom és szabadságharc
fő alakjait és eseményeit, melyek nem

szerepelnek a tananyagban. A 2020.
március 13-tól a koronavírus miatt kialakult
járványügyi helyzetben a gyerekek
feladata nem volt könnyű, azonban
nem adták fel. A jól szervezett végső
csapatmunkának köszönhetően közös
munkájuk mégis postázásra kerülhetett.
Elszántságuk eredménye magáért beszél.
Büszkék vagyunk a gyerekekre, hisz
az országban a korosztályukban induló
36 csapatból a dicső I. helyezést érték
el, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét.
GRATULÁLUNK!

2020 június

Kétszeresére bővíti a PTE a rektori
ösztöndíjasok körét
A duplájára bővíti a korábbi
kétszáz fős létszámkeretet a Pécsi
Tudományegyetem, így idén már 400
elsőéves diák kaphat százezer forintos
rektori ösztöndíjat. A juttatásra
pályázók közül a PTE minden karán
azokat választják ki, akik a legjobb
pontszámmal jutnak be és első helyen
jelölték meg Pécs egyetemét a felvételin.
Befogadó egyetemként a PTE alapértéke,
hogy a szociális helyzet nem foszthat
meg senkit a továbbtanulás esélyétől –
indokolta dr. Miseta Attila rektor a döntést.
Mivel különlegesen nehéz időket élünk,
ahol a társadalmi szolidaritás kiemelten
fontos, idén kétszer annyi elsőéves
hallgató jelentkezhet a rektori ösztöndíjra
– részletezte az egyetem vezetője. A
bővítéssel 400 fő, 200 önköltséges
és 200 államilag támogatott hallgató
számára lesz elérhető a tanulmányokat
segítő juttatás. Emellett a hallgatóit a
Pécsi Tudományegyetem számos egyéb
ösztöndíjjal is támogatja, melyekre már
az első szemesztertől lehet pályázni. A
2020-ban felvételizők legjobbjai számára
meghirdetett rektori ösztöndíj összege
100.000 forint a pályázati kiírásban
közöltek szerint. A juttatás elérhető
a 2020. évi általános és pótfelvételi
eljárásban felvételizők számára egyaránt,
amennyiben első helyen jelölték meg a

PTE valamely nappali tagozatos alap- vagy
osztatlan képzését. További feltétel, hogy
az őszi és tavaszi félévében is folytassák
a tanulmányaikat, és az első félévben
legalább 17 kreditet teljesítsenek. Az
ösztöndíjasokat a pályázók közül minden
karon a legmagasabb pontszámmal
felvettek köréből választják ki, összesen 200
fő állami ösztöndíjas és 200 fő önköltséges
hallgató számára biztosítják a juttatást.
Az ösztöndíj szétosztásáról a pályázók
között karonként a pályázók arányában,
szintén a felvételi összpontszám alapján
rangsorolva döntenek. A pályázatokat
2020. szeptember 4-ig lehet benyújtani. Az
ösztöndíjat a Pécsi Tudományegyetem 200
fő számára egy Európai Uniós forrásból
finanszírozza, az EFOP-3.4.3-16-201600005 azonosítószámú pályázat komplex
intézményfejlesztés megvalósítását teszi
lehetővé a 2021-ig terjedő időszakban. A
„Korszerű egyetem a modern városban:
Értékközpontúság, nyitottság és befogadó
szemlélet egy 21. századi felsőoktatási
modellben” elnevezésű projekt egyebek
közt hátrányokkal küzdő csoportok
számára biztosít lehetőséget az egyetemi
tanulmányokra, erősíti az egyetemi
integrációt és innovációt, valamint a PTE
nemzetközi szerepvállalását. További
információ: https://felveteli.pte.hu/
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Tájékoztatás az idegenforgalmi
adóról

Tiszavasvári város Önkormányzata
Képviselő-testületének 14/2019. (IV.30.)
Önkormányzati rendeletének értelmében
2019. június 01.-én bevezetésre került
az idegenforgalmi adó. A rendelet
szabályozza az adó alapját, mértékét,
a vendégkönyv vezetésének, az adó
beszedésének-befizetésének
módját,
határidejét. Megbecsülni nem lehet,
hogy a koronavírussal kapcsolatos
óvintézkedések milyen hatással lesznek
városunk turizmusának intenzitására. A
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.
21.) Korm. rendelet értelmében a 2020.
december 31-ig terjedő időszakban eltöltött
vendégéjszaka
utáni
idegenforgalmi
adót az adó alanyának –vendég- nem
kell megfizetnie, az adó beszedésére
kötelezettnek – szállásadó - nem kell
beszednie, befizetne, a megállapított, de be
nem szedett adót azonban be kell vallania
az adóhatósághoz. Ez azért is fontos, mert

Olvasóink tollából

a települési önkormányzat a bevallott,
de meg nem fizetett adónak megfelelő
összegű vissza nem térítendő költségvetési
támogatásra változatlanul jogosult marad.
Kérjük a szállásadókat, hogy – aki még
nem tette meg - lépjen be az új digitális
adatszolgáltatási rendszerbe. A Nemzeti
Turisztikai
Adatszolgáltató
Központ
(a továbbiakban NTAK) rendszerének
célja, hogy valós időben legyen látható
az országban található összes szálláshely
forgalmi, statisztikai adata. Az NTAK
működését a 2018. évi XCVII. törvény
a turisztikai térségek fejlesztésének
állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény és kapcsolódó törvények
módosításáról, a részletszabályokat pedig
a turisztikai térségek fejlesztésének állami
feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény
végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.)
Korm. rendelet szabályozza. Az NTAK
rendszerben való adatszolgáltatás minden
szállásadó számára kötelező!

Fejlesztések a Csónakázó tónál

A tavalyi év áprilisában kaptunk
értesítést arról, hogy Tiszavasváriban
egy „D” típusú sportpark épülhet
a Nemzeti Szabadidős - Egészség
Sportpark Program keretében, mely
önerőt nem igényel, az önkormányzatnak
csak a helyszínt kell biztosítania. A
fejlesztés megvalósítására a Csónakázó
tó bizonyult a legmegfelelőbbnek. A
BMSK (Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.)
folytatta le a kivitelező kiválasztására
irányuló eljárást, melynek köszönhetően
az önkormányzatnak csak annyi dolga
volt, hogy várja az értesítést, hogy ki és
mikor fogja megkezdeni a kivitelezést.
Február 21-én átadásra került a terület a
kivitelező cég részére, de az időjárásra
való tekintettel áprilisban kezdődtek meg
a munkálatok. Rövid idő alatt elkészült

a sportpark, és május 12-én hivatalosan
is átadásra került az önkormányzat
részére. A kondipark 16 elemből áll:
különböző húzódzkodó-, tolódzkodó
elemek, bordásfal, párhuzamos korlát,
multitréner, hasizom-, hátizom erősítő,
fekvőtámasz elemek, lépegetők és létrák.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy
nagyon népszerű a sportolni, kikacsolódni
vágyók körében az új létesítmény, egyre
többen, rendszeresen látogatják a tavat. A
fejlesztések ezzel még nem értek véget,
hiszen a közeljövőben telepítésre kerül - a
meglévő kerékpár tároló áthelyezésével egy 5 elemből álló játszótér a gyermekek
számára, továbbá egy ivókút is, hogy a
sportolók se maradjanak hidratálás nélkül.
Reményeink szerint a megújult Csónakázó
tó a lakosság egyre szélesebb körének
nyújt majd kikapcsolódást.

KUTAKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁS!
ÚJABB HATÁRIDŐT ÁLLAPÍTOTT
MEG A KORMÁNY A FÚRT ÉS
ÁSOTT KUTAK BEJELENTÉSÉNEK
HATÁRIDEJÉRE
A Kormány módosította a fúrt és ásott
kutak bejelentési határidejét. Az új
szabályozás szerint 2023. december 31.
napjáig kaptak haladékot a kúttulajdonosok
és kúthasználók a jegyzői fennmaradási

engedély beszerzésére. A módosítás 2020.
július 1-jén lép
hatályba. Bővebb
tájékoztatást a
város honlapján
és
hivatalos
facebook oldalán
olvashatnak.

Sajtóközlemény

Cím: Elkészült a Találkozások tere
Tiszavasváriban!
2020.06.04.
Elkészült a Találkozások Tere Tiszavasváriban!
Tiszavasvári Város Önkormányzata a Széchenyi
2020 program keretében meghirdetett „TOP-7.1.1-16-H-ERFA” kódszámú felhívásra
benyújtott pályázat eredményeként 85 millió forint, az Európai Unió által biztosított,
vissza nem térítendő támogatást nyert. A fejlesztés eredményeként 2020. május 31.
napján megépült a művelődési ház mellett található Találkozások Tere, valamint a téren
található kondipark is.
A támogatás összegéből továbbá kültéri rendezvények lebonyolítása céljából az
Önkormányzatnak lehetősége nyílt egy mobilszínpad és a hozzá tartozó fény és
hangtechnika beszerzésére is.
A projektről további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon olvashat.

Hírek- Információk

Nagycsaládosokkal

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete májusban is folytatta értékteremtő
munkáját. Április végén virtuális formában indítottuk el nyertes, Tartozzunk össze!nemzeti összetartozás erősítése NEA-TF-20-O-V-0696 pályázatunkat, amelyet 4 online
fordulósra tervezünk. Téma: Ugye, mi összetartozunk? Magyarok- egy vérből valók
vagyunk? A Kárpát- medencei magyarság megismertetése a családokkal a nemzeti
összetartozás évében. Legfontosabb céljaink: a magyar közösség kulturális, etnikai
értékeinek megőrzése, védelme, képviselete, a nemzeti összetartozás biztosítása,
kulturális események, kirándulások, szimpóziumok szervezése, helyi és nemzeti
érdekek és a környezet védelme. Saját jó gyakorlataink szakmai bemutatása, átadása,
tudásmegosztási módszerek kidolgozásában és azok gyakorlati alkalmazásában való
aktív részvétel. Már túl vagyunk az első két fordulón. A kezdő feladat egy „Családi Múlttúra” volt, vagyis a vetélkedő családok azokat a jeles, régi tárgyakat gyűjtötték össze,
amelyek az otthonaikban megtalálhatóak voltak és a családtörténeteik szempontjából
nagy jelentőséggel bírtak. Tetszés szerinti kompozíciót alkottak, amelyeket lefotózva
elküldtek nekünk. A második, májusi forduló címe „Lencsevégen” volt, vagyis a
családjaink fotókat, fotómontázsokat alkottak a karanténban töltött életük legjobb
pillanatairól. A harmadik, júniusi forduló címe: „Zenével határokon innen és túl”
lesz, a Nemzeti összetartozás napjához kapcsolódóan. Azokat a családok, akik velünk
játszanak, a 4. forduló után, júliusban értékes nyereményekkel gazdagodnak. Virtuálisan
köszöntöttük május elején az édesanyákat. Sajnos személyesen nem lehettünk együtt,
hogy ajándékokat készítsünk, de ha „Mohamed nem megy a hegyhez” (mert most
nincs lehetősége), a hegy „sétált el” a családokhoz. Dobozkákat állítottunk össze, tele
mindenféle földi jóval, amelyekből otthon alkothatott a család anyák napjára ajándékokat:
lehetett készíteni képkeretet a spatulák összeragasztásával, gipszképeket kifesteni,
kis hungarocell labdácskából függődíszt alkotni, babákat öltöztetni, papírvirágokbólszalagokból-papírtálcákból- szív alakú tésztákból képeket ragasztani, ajándékdobozokat
alkotni, zseníalia polipocskát készíteni, hurkapálcákból és a színes kartonlapocskákból
virágokat alkotni, kilyuggatott könyvjelzőket cérnával „kihímezni”. A családok szívesen
fogadták tőlünk a meglepetést, s örömmel készítettek az alapanyagokból ajándékokat.
Május 7-én és 8-án adomány érkezett egyesületünkhöz: különböző vitaminokat, tisztítóés kozmetikai szereket tudtunk kiosztani a 110 tagcsaládunk között. A Nagycsaládosok
Országos Egyesülete felhívására 11 családunk igényelt informatikai eszközöket, s bízunk
benne, hogy a kiosztásuk hamarosan megtörténik. Ugyancsak az országos szervezet
felé jelölhettünk családokat az „Angyali csomagküldő szolgálat” elnevezésű jótékony,
segítő kezdeményezésre, amely során ismeretlen felajánlók, azaz az „angyalok” küldtek
csomagokat, vagy egyéb felajánlást. Tudomásunk szerint, már 5 családunkhoz érkezett
meg az „angyali ajándék”. NOE elnöke meghívására egyesületünk elnöke és titkára
május 13-án Hajdúszoboszlóra utazott, ahol a szabadban találkoztunk az északkeletmagyarországi régió vezetőinek egy részével. Debrecen, Miskolc, Polgár, Tiszavasvári,
Püspökladány, Hajdúdorog, Nagykálló, Nádudvar, Nyíregyháza, Sárrétudvari
településeken lévő vezetők mondták el tapasztalataikat a jelenlegi helyzetről, a családok
nehézségeiről, a szervezeteket érintőlegfontosabb kérdésekről. Tisztes távolból, de annál
nagyobb örömmel jöttünk össze, hogy tanácskozzunk a fokozatos újjáébredésről is.
Tapasztalatok és tippek hangzottak el az egyesületek minél jobb működtetéséről. Május
15-én szintén virtuálisan ünnepeltük meg a „Családok nemzetközi napját”, egész nap
vártuk a nagycsaládok fényképeit a facebook csoportunkba, így fordítottuk a figyelmet
a családra, a társadalom legfontosabb „intézményére”, s a családban, a családdal eltöltött
minőségi idő fontosságára, s talán a legfontosabb dologra ebben az időszakban: örülni
tudjunk a ténynek, hogy nem vagyunk egyedül a bajban. Számíthatunk egymásra, a
gyerekekre, a párunkra, más nagycsaládosokra, a barátainkra. Május végén hagyomány
egyesületünkben a gyermeknapi forgatag megrendezése. Mivel idén nem tudtunk együtt
ünnepelni, s egy nagy-nagy gyermeknapot tartani, összeállítottunk a gyerekeknek
ajándékcsomagokat: játékokat, könyveket, édességeket, írószereket vehetett át minden
olyan család, amelyekben a szülők kisebb vagy nagyobb gyermekeket nevelnek.
Gondoltunk az egész kicsike gyerekekre is, de a legnagyobbak is találnak meglepetést
a csomagokban. Május 31-én, a testvéreket is ünnepeltük a „Testvérek napán”. Ránk,
a sokgyermekes családokra igaz a következő idézet: „Ha boldoggá akarsz tenni egy
gyereket, gondoskodj róla, hogy legyen testvére! Ha nagyon boldoggá akarod tenni,
legyen több testvére!” Készülünk az augusztus eleji nyári napközis gyermektáborunkra,
az úszótanfolyam megszervezésére s lebonyolítására, szeptember végi balatonfüredi NOE
őszi találkozóra, az októberi „Ugye, mi összetartozunk?” Csapat- és alkotóversenyre.
Még számos terv lapul a tarsolyunkba az év végéig, ami legyen most még meglepetés.
Biztosak lehetünk abban, hogy ezen rendkívül megterhelő időszakban is a gyermekeink,
a családunk a legfőbb energiaforrásunk: értük és velük érdemes küzdeni, velük együtt
vagyunk egészek, velük együtt lehetünk erősek. A család, az abból származó erő
összekovácsolja a családtagokat. Nagycsaládban élni jó!
Lévai Andrea
elnök
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Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület
Tisztelt Horgásztársak!
Az egyesületi fenekezős
háziverseny 2020. június 20án kerül megrendezésre. A
világban kialakult vírusjárvány
olyan helyzetbe hozta az
embereket,
szervezeteket,
köztük egyesületünket is,
amiből nem láttunk sokat előre.
Március végén még az is kérdéses volt,
hogy egyáltalán ki lehet-e majd menni
horgászni. Szerencsére annyit javult a
helyzet, hogy – még ha csak átmenetileg is,
– rendezvényeket tarthatunk a járványügyi
előírások betartásával. Ennek megfelelően
a tájékoztatókor, sorsoláskor legalább 1,5
méteres távolságot kell tartania minden
résztvevőnek a többiektől, horgászatnál
legalább 5 méter védőtávolságot kell
tartani és a díjkiosztás után sem lehet
csoportképet készíteni. Továbbá sajnos
ebéddel sem szolgálhatunk, mert azt
is tiltják a szabályok. Megértésüket
tisztelettel köszönjük!
Meghirdetett kategóriák:
Fenekezős /
felnőtt-ifi
Nevezni június 16-án 16 óráig lehet a
Kacsás tónál.
Nevezési díj: 2.500,- ft.
A versenyek napirendje:
sorsolás: 6:30
etetés/verseny:7:00-12:00
eredményhirdetés: 12:30
ebéd: -a járványügyi előírások miatt nem
lesz
Díjazások:
- Legnagyobb összsúly kifogója I, II, III
helyezett kupa
- Legnagyobb hal kifogója kupa
- Legjobb női versenyző oklevél
Verseny szabályzat:
1.
A verseny egyéni verseny. 1
bot 1 szakáll nélküli horog a megengedett
(lenyomott szakáll is elfogadott). Botok

cserélgetése megengedett, de
egyszerre csak 1 szerelék lehet
a vízben.
2.
Maximum
2
kg
etetőanyag, 0,5 liter élő csali és
1 kg szemes csali használható
fel. Rossz minőségű, penészes
etetőanyag nem használható!
Kizárást von maga után!
3.
Fogás esetén jelezni kell a
versenyfelelősnek és mérlegelés után
a kifogott halat kíméletesen vissza kell
engedni.
4.
A felcsalizott szereléket újra
a vízbe dobni mindaddig tilos, amíg az
előzőleg fogott hal haltartóba (és vízbe)
nem helyezte, ill. visszaengedésre nem
került!
5.
Minden szabályosan kifogott hal
részt vesz a versenyben.
6.
Verseny
szektor
elhagyása
(máshol folytatja a horgászatot) TILOS
illetve kizárást von maga után! A verseny
lefújása előtt megakasztott hal még
beleszámít a mérlegelésbe, de csak akkor,
ha legkésőbb a lefújás utáni 10. percig
sikerül szákba terelni.
7.
A halakkal való kíméletes
bánásmód eszközei kötelező tartozékok,
melyek használatának elmulasztása a
versenyből való kizárást vonja maga után!
Ezek az eszközök: szakáll nélküli
horog (lenyomott szakáll is elfogadott),
nagyméretű merítőszák, pontymatrac,
lehetőleg 2 méter hosszú gyűrűs haltartó
és/vagy pontyzsák, horogszabadító eszköz,
fertőtlenítő spray.
Versenyfelelős: Holoda István (30/4128960) További információk: www.tvhorgasz.info
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
KacsasHorgaszto/

A KACSÁS TÓ JÚNIUS HAVI
NYITVATARTÁSA
SZERDÁTÓL-VASÁRNAPIG 6:00-TÓL 19:00-IG
KACSÁS INFÓVONAL: +36/20/453-8969
AZ ÉJSZAKAI HORGÁSZAT FELTÉTELEI
Péntek és szombat este lehetséges 19 órától másnap reggel 6 óráig. Előzetes bejelentkezés
szükséges csütörtök este 18 óráig a +36/20/453-8969-es telefonszámon vagy a „Kacsás
büfé és horgászbolt” Facebook oldalán keresztül.
Minimális létszám 10 fő. Amennyiben kevesebb létszámú jelentkezés érkezik, az éjszakai
díjakat ki kell egészíteni úgy, hogy elérje a 25.000,- Ft minimális díjat. Az esetleges
létszámhiányról a „Kacsás büfé és horgászbolt” Facebook oldalon adunk tájékoztatást.
Éjszakai díj éves, féléves területi jeggyel rendelkezőknek: 2.500,- Ft /fő. Halelvitel
megengedett.
Területi jeggyel nem rendelkező horgászoknak az éjszakai díj 4.000,- Ft /fő.
Halelvitelre nem jogosít! Amennyiben reggel 6 után is folytatná a horgászatot, napijegyet
köteles váltani. Az éjszakai horgászatra 18:30-ig be kell jelentkezniük és ki kell fizetniük a
díjat. Kapuzárás után reggel 6-ig csak nagyon indokolt esetben szabad elhagyni a területet
(pl. egészségügyi probléma). Az éjszakai horgászatra lehet horgászállást foglalni, illetve
ha van már foglalás, más nem ülhet oda. 15-östől a 18-asig nem választható éjszakára. A
horgásznak kötelessége a horgászállást kivilágítani.
Látogatói jegy horgászonként legfeljebb 2 váltható, díja: 1.000,- Ft. Mindenki köteles
olyan módon viselkedni, hogy a többi horgászt ne zavarja! Amennyiben az éjszakai őr
úgy ítéli meg, hogy a figyelmeztetés ellenére sem javul a viselkedés, azonnali hatállyal
betilthatja a horgászatot és eljárást kezdeményezhet a rendzavarókkal szemben.

Kultúra - szórakozás
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Rajzold le, fotózd le, küldd el!

Ennyi volt a lényege a Találkozások
Háza által meghirdetett
rajz - és
fotópályázat online változatának és
digitális
úton
való
beküldésének.
Leegyszerűsítve természetesen, hiszen a
Csivitelő fecskék rajzpályázat is gondos
munkát, odafigyelést és ráhangolódást
igényelt a pályázó gyerekektől, főleg, hogy
digitális munkahétjükbe nagy örömünkre
beillesztették.
Az alkotásokkal találkozhattak facebook
oldalunkon, az elismerésben részesülő kis
művészek névsora a következő: Novák
Alex 6 éves óvodás, Lakatos Virág, a
Magiszter Iskola 8. a osztályos tanulója,
Gergely Hanna Liliána 13 éves diák
Szorgalmatosról, Kóti László 7. e osztály,
Penészlek településről több pályamunka
is érkezett, így: Hajdú Henrietta
intézményvezető, Horváth Evelin 11
éves, Könnyű Amarilla Imola 12 éves,
Könnyű Amira Ilona 9 éves valamint
Szigetvárról Kerék Viktória 8 éves és
Jánoshalmáról Varga Mátyás 11 éves.
Igazán tehetséges fiatalok mutatkoztak be
alkotásaikkal, bízunk benne, hogy nem
utoljára. A rajz Könnyű Amarilla Imola (12
év) munkája, melyet Penészlekről küldött
el.
Még további felhívások szóltak virtuális
térben a vállalkozó szellemű gasztronómiát
kedvelőknek,
hiszen
nemcsak
az
öhönforgató versenyek hangulatát élhettük
át
fényképes visszaemlékezésekkel

hanem remekművek is érkeztek az otthon
elkészített slambuc fotóival és videoival.
A „Home Öhön” 2020 pályázat első
kategóriájában, az öhön elkészültének
folyamatában Badics János hajdúnánási
lakos volt a legkiválóbb, aki korábban volt
már öhönforgató versenyünk győztese.
A második kategóriában, ahol a tálalás
volt a szempont, a Sotiva Seed Kft.
csapatának képviseletében Sotkó Balázs
nevezett és nyert, hiszen az első díj az
övéké lett, második helyezést ért el
Kissné Losonczi Viktória, harmadik
díjazott Herczik Szabolcs és fia Levente.
Különdíjat érdemelt: Nyilas Kálmán és
Lipkovics Martin.
Mindenkinek köszönjük a részvételt, a
nevezéseket, gratulálunk a nyerteseknek!
Virtuális találkozásainkat, bízunk benne,
hamarosan személyes látogatás is követi.

TRIANON 100
1920. június 4-én, éppen száz esztendeje
írták alá a Párizs melletti Versailles Nagy
Trianon-kastélyában az első világháborút
lezáró
békediktátumot.
Ebből
az
alkalomból, a kialakult járványügyi helyzet
miatt rendhagyó módon, virtuálisan,
online formában készítettük el az ünnepi
megemlékezést
video
formájában.
Az emlékműsor helyi közreműködők
részvételével, a Tiszavasvári Városi
Televízió segítségével készült el. Narrátor:
Varga Bálint, vers: Süveges Bianka, ének:
Gencsi Mihály. A műsort összeállította:
Szolykáné Szőllősi Annamária. A videó
megtekinthető facebook oldalunkon,
honlapunkon is. Június 4-én 16.30 órakor
Tiszavasváriban is megkondultak a város
templomainak harangjai. Süveges Bianka
előadásában Juhász Gyula: Trianon című
versét hallhatták a megemlékezők, majd
ezt követően koszorúzásra került sor a
Városháza téren, a Trianoni Emlékműnél.

Szőllősi Ágnes

A Szavak Bűvöletében
A kortárs irodalom legnagyobb könyves
ünnepe az Ünnepi Könyvhét, melyet
évtizedek óta június első napjaiban
rendeznek meg. Ebben az évben csak
kevés helyen és rendhagyó módon
nyílhat lehetőség arra, hogy az olvasók
találkozhassanak
kedvenc
írójukkal,
költőjükkel. Valószínű, hogy ebben az
évben is sok új kötet látott napvilágot
az elmúlt hetekben, de a személyes
közönségtalálkozók,
kötetbemutatók
elmaradnak. Sepsi Sándornak májusban
jelent meg új, immár 10. verses kötete „A
szavak bűvöletében” címmel. Elmondása
szerint: „Gyermekként csodáltam József
Attila költészetét, talán mert hasonló a
lelkivilágunk, a sorsunk, s a lelkünk, s a
verseiben leltem meg önmagamat, az utat,
a lelki békéhez, ennek hatására ragadtam
tollat 13 évesen először. A versírás iránti
szenvedélyem ekkor kezdődött.” Immár
tizedik önálló verses kötetét vehetjük
kézbe, hiszen a vágy, a késztetés, hogy
írjon, érzéseit, gondolatait, bánatát,
csalódásait, vágyait versek öntse a mai
napig maradt. Céljait sohasem adta fel,
hiszen tudja: az álmok előbb-utóbb valóra
válnak, ha nagyon akarjuk, s ha teszünk
is érte! Májusban s valóra vált egy, s
reméljük,
hamarosan lehetőség nyílik
arra, hogy közönségtalálkozó keretében is
bemutatásra kerüljön a kötet, mely a korábbi
kötetekhez hasonlóan mély érzésekről tesz
tanúbizonyságot.

Sepsi Sándor vallja: „ Jómagam, ki a szavak
bűvöletében élek , azt vallom, hogy: a
szó, lehet virág, ám lehet fegyver is, hisz
a szavaknak van a legnagyobb hatalmuk
e világban. Szavakkal építhetsz, de
lerombolhatsz is. Lelki sebeket gyógyíthatsz
be, vagy szíveket törhetsz össze. Szavakkal
szerelmet
vallhatsz,
vigasztalhatsz,
kedveskedhetsz,
oltalmazhatsz,
vagy
akár
megbánthatsz
bárkit,
akarva,
akaratlanul.. A szavak ereje mindent felül
ír, mindennél hatalmasabb, hisz a szavak
határozzák meg emberi érzéseinket,
hangulatunkat,mindennapjainkat. A rosszul
használt szó, megsebez, meggyötör, és
nagyon tud fájni, ám a szép szó, simogat,
magához ölel, dédelget, és melengeti a
lelket. S azt is vallom, hogy aki bánni
tud a szavakkal, az egy Isteni adomány
birtokában van, s az már csak rajtunk
múlik, hogy a szavakat fegyverként, avagy
virágként használjuk!”

Kulcsár Lászlóné

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Tiszavasvári, Tompa Mihály u. 2. szám
alatti 3700 m2-es telek parasztházzal,
melléképületekkel eladó! Tel: 70/9415339
Tiszavasvári-Szorgalmatos
szőlőskertben 3 ha gyümölcsös és szántó
eladó! Érd: 70/941-5339
Tiszavasvári, Nagybecskerek u 12. sz.
alatti 3 szobás, felújítás alatt lévő családi
ház eladó! Érd: 70/941-5339, 70/3190770
Bulizni akartok a haverokkal, vagy
családi rendezvényt tartani, de
nincs hol? Hívjatok, és 3 különböző
lehetőséget tudok kínálni! Érd.: 06
30/953-1306
Tiszavasvári, Táncsics út 10.sz. alatti
családi ház nagy telekkel eladó! Érd.: 06
70/622-7078
" Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton
beépített 1479 m2 ingatlan, családi
házzal, több lakható melléképülettel
együtt. Tel: +36 30/968-8795, 06
42/373684"
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és
csatornacsonk, 12m2-es melléképület.
Ár: megegyezés szerint. Érd: 42/275170, 06 30/470-8881
Tiszavasvári Vasvári Pál 152 sz. alatti
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x
5m) gazdasági épülettel, amelyben
állattartás nem engedélyezett, de lakó
épületnek átalakítható. Ipari árammal,
szennyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.Ft. Érdeklődni: 06 30/983-2461
Tiszavasvári, Kinizsi u. 27. sz. alatt
700m2, ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500
m2 építési telek eladó. Tel: 30/213-1712

Szolgáltatás
Egyéni
vállalkozóként
épület-és
szerkezetlakatos munkát vállalok, egyéni
igények szerint: trapéz lemezkerítések,
fémszerkezetű épületek, kiskapuk,
nagykapuk, előtetők, fémszerkezetek
szerelése,
javítása,
hegesztéssel,
csavarkötéssel. Tel.: 70/322-3546
Földmérés,
megosztás,
épület
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel.:
30/ 368-9797

Munkalehetőség
Hajdúnánási vágóhidra, élő állatszállító
autóra tapasztalattal rendelkező sofőrt
keresünk, kiemelt kereseti lehetőséggel.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon
lehet: 06-30-9531-624 Feltételek: C,
E kategóriás jogosítvány, GKI kártya,
sofőrkártya

Állás
Juhászatban jártas házaspárt keresek, ott
lakással, korrekt kereseti lehetőséggel.
Érdeklődni: 06-30-9531-624

Ez is - Az is
Eladó Napfény szekrénysor, Hajdú
mosógép, fűnyíró, konyhaasztal, 15 l
bogrács, káposztáshordó, egyszemélyes
ágyneműtartós heverő!
Érd.: 06 30/963-5787
Eladó LEHEL tipusú 30 literes kemping
hűtőláda, és 1 pár 44-45-ös görkorcsolya.
Tel.: 30/270-1665

Eladó 1 db új indukciós főzőlap, 1 db új
zománcozott bogrács! Érd.: 06 20/2195348
220/380 villanymotor
30/4949-939

eladó!

Érd:

TŰZIFA VÁSÁR Eladó nyár erdő
tisztításából származó 1m, és 2mes tűzifa. Ára: 10 000 Ft+ÁFA /
egy erdészeti m3.(Szállítás nélkül).
Érdeklődni: 20/367-5141
Polgármesteri Hivatal általános
ügyfélfogadási rendje:
Bővebben az Ügyintézés a polgármesteri
Hivatalban, c. közleményben
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515; 06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6.
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható!
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó
számot, ahonnan a diszpécser továbbítja
a hívást az orvosi ügyeletre, illetve a
mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható.
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó
számot
Állatorvosi ügyelet:
Az állatorvosi ügyelet a járvány ideje alatt
szünetel. Sürgős esetben mindenki hívja a
körzeti állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Június 11-17:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Június 18-24:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Június 25-Július 01:
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Július 02-08:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Július 09-15:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Július 16-22:
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelő
Üzemeltető, egészségügyi szolgáltató:
Kedves Betegeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy átmenetileg
a Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelőben
a betegellátás havi rendszerességgel, de a
megszokottól eltérő időpontban történik
az alábbi szakrendeléseken: reumatológia,
belgyógyászat,
ultrahang,
fül-orrgégegyógyászat, nőgyógyászat, urológia,
kardiológia. Átmenetileg felfüggesztésre
került szakrendelések: bőrgyógyászat,
sebészet, szemészet, fogászati röntgen.
Időpont egyeztetés személyesen vagy az
alábbi telefonszámon lehetséges:
0642 520-080 (hétfő-csütörtök: 08:0016:00 óráig,péntek: 08:00-12:00 óráig)
Dr.Rojkó László

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
részt vettek halottunk
özv. Bodnár Istvánné
temetésén, sírjára koszorút, virágot hoztak
és fájdalmunkban részvéttel osztoztak!
A gyászoló család
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Képviselői
elérhetőségek
Tamás Viktor: +36/30 326 5394
Szurkos Szilvia: +36/30 305 8143
Balázsi Csilla: 42/520-120
e-mail: csilla@csip.hu

Szabó Zoltán: +36/70 198 0057
e-mail: szabo.zoltan0829@gmail.com

Bakné Répási Ágnes:

e-mail: bakne.r.agnes@gmail.hu

Ráduly Zsolt: +36/30 219 8461
Volosinóczki Béla: +36/30 213 2327
Balogh Sándor: +36/70 546 6851
Szabó Zsolt: +36/20 395 8982
e-mail: zsoltszabo1979@gmail.com

Dr. Kiss Krisztián: +36/30 613 0012
e-mail: drk.ugyved@gmail.com

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Lakatos Elif
Bak Dávid Imre
Bodnár Sára Orsolya
Berczik Milla Emőke
Bóz Marcell
Lakatos Jáhel Roxána
Rostás Hanna Patrícia
Lakatos Szilvia Matild
Vadász Rómeó
Zsoldos Zalán Attila

Akik házasságot kötöttek
Lakatos Katalin Erzsébet – Bereczki Zsolt
Tolnai Lili – Orosz István
Gyöngyösi Viktória – Mecsei Márk Béla
Gál Barbara – Balázs András
Boros Bernadett – Kóti Zoltán
Murvai Fruzsina – Pethe Attila
Dorn Tamara – Csóka Lajos Gergő
Opre Krisztina – Mátyók Norbert András
Kovács Loretta – Szarka László

Akiktől búcsút vettünk:
Bodnár József /2020.04.30./
Egység u.
Bodnár Istvánné sz. Hajdú Zsuzsánna
Tompa Mihály u.
Jónás Zsolt
Szabó Magda u.
Makula Mária
Keskeny u.
Pethe László
Vörösvári u.
Soltész Jánosné sz. Nácsa Mária
Bocskai u.
Tóth József
Kabay János u.
Kozák Lajos Györgyné sz. Gáspár Ilona

volt
Kárpát u.
Ugocsa Erzsébet
Szorgalmatos
Molnár Mihályné sz. Juhász Margit
Csillag u.
Szakács Sándor
Berzsenyi Dániel u.
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Közlemények-Információk

Járvány miatti veszteségek…

Beszélgetés Nácsa Balázzsal, a Szikra
Vadásztársaság elnökével
Általában a vadászbál után szoktunk hírt
adni a társaság előző éves munkájáról, de
sajnos a Koronavírus ebbe is beleszólt.
Így, kicsit megkésve, de annál jobban
elkeseredve beszélgetünk Nácsa Balázs
elnök úrral az őket ért károkról és
bevételkiesésekről,
mely
jelentősen
megnehezíti az idei működésüket.
Sajnos
valóban
n e h é z
helyzetbe
kerültünk
a
kialakult
helyzet miatt,
mert
azok
a
külföldi
vendégek,
a k i k r e
számítottunk,
hogy jönnek
hozzánk őzbak vadászatra, nem jöhettek
a határzárak miatt – így lemondták a
vadászatot! Ezáltal mind a pénzügyeinkben,
mind a vadgazdálkodásunkban újra
kellett gondolnunk ezt az évet, és új
intézkedéseket kellett hozni. Többek
között csináltunk egy kedvezményes tarifát
az őzbak kilövése kapcsán, és próbálunk
magyar vendégeket idecsábítani, hiszen
nekünk a bevételünk több mint 50 %-át ez
teszi ki. Az elmúlt években ennek a 60-70
%-a külföldi vadászokból tevődött össze.
Ők is hiányoznak, és az a pénz is, amit itt
hagytak. Az őzbak kilövésnek most van itt
az ideje, ezért is várjuk a hazai vadászokat,
és ezért kellett kedvezményes árjegyzéket
csinálni, hogy számukra is megfizethető
legyen! A többi intézkedések közé tartozik,
hogy vigyázunk az idősebb vadásztársakra.
Akinek kell, segítünk, de szerencsére
mindenki meg tudja oldani családon belül
a dolgait. Most a fiatalabb vadászokon
van a nagyobb hangsúly, hiszen most
Ők látják el azokat a feladatokat a
vadgazdálkodásban, ami hozzá tartozik
a mindennapjainkhoz. Megtörténtek a
kukoricavetések, és ilyenkor nagy a vadkár
veszély. A vaddisznó képes szemenként
kitúrni a földből az elvetett terményt
egész nagy területen egy éjszaka alatt.
Vadászaink feladata a dúvadirtás, melyet
elkülönítve, pontosabban nem csoportosan
végeznek pont a járvány miatt.
– Tekintsünk azért vissza egy kicsit az előző
évre. Hogyan zárt minden szempontból a
vadásztársaság?
- Február 28-án tartottuk az évzáró
közgyűlést,
majd
utána
a
már
elmaradhatatlan vadászbált. Mondhatom,
hogy az elmúlt év jól sikerült gazdálkodás
és vadgazdálkodás szempontjából is.
Amiket terveztünk, azt mind meg tudtuk
valósítani. A számok tükrében: 67 őzbakot
ejtettek el a vadászok itt a mi területünkön,
amiből 5 volt, aminek a trófeája 500 gramm
feletti volt, ami már nagyon jónak számít –
értékben is. Ezeket a nagy trófeás vadakat
árlista szerint mindig bérvadászokkal
vadásztatjuk, és Ők fizetik meg az árát.
Ezeknek már komoly értéke van!
– Titok, hogy mennyit ér egy ilyen trófea?
– Nem titok, hiszen egyrészt ez nagyjából
országosan elfogadott tarifa, másrészt fent
van a honlapunkon, ahol megtekinthető.
Egy 500 gramm feletti trófea 700 000.forint körül van. Természetesen ez már
lefőzött állapotban. Ezt egy megyei

bíráló bizottság megnézi, nemzetközileg
elfogadott számítás alapján értékeli, és
ez alapján készül el a számla. A múlt
évben az őzbak vadásztatás jól sikerült.
Volt több külföldi csoportunk, többek
között Osztrákok, és Szlovákok jöttek
előszeretettel. A tél is eredményes volt,
hiszen sikerült kilenc Dámszarvas bikát
terítékre hozni. Ebből két bikának különkülön négy kilón felüli volt az agancssúlya,
ami szintén komolynak számít, és szintén a
magasabb árkategória, és ebben is külföldi
vadászok jeleskedtek. A mi vadászainknak
is van lehetőségük – természetesen
kedvezményesen -, de ez nem a nagy
trófeás vadat jelenti, hanem a kisebb, selejt
vad elejtését. Tradicionálisan november
1-től február végéig van lehetőség a mi
vadászainknak szombatonként az apró
vad elejtésére társasvadászat keretében,
ahol nyúlra vadásztunk két - három
alkalommal, de többnyire fácánkakasra
vadásztunk. Ilyenkor 20-25-30 fővel
meghajtjuk a kiserdőket, nádasokat.
Bejárjuk a területünket, és megteszünk
10-15 kilométert is alkalmanként. Ezek
jó hangulatban telnek. A nap végén készül
el a teríték, mely az aznapi vadászsikerek
eredménye. Itt főleg a fácánkakasra
gondolok. Sajnos nem volt igazán nagy
telünk, ami befolyásolja a vadgazdálkodást.
– Mi van akkor, ha nagy tél van?
- Másként viselkednek a vadak. Jó időben
szétszélednek, hidegben pedig inkább
csoportosan járnak. De az agancs felrakás
is másképp történik őzeknél, szarvasoknál,
ha rendes tél van, és másképp enyhe
időben.
– A felrakás, az a növesztés?
– Igen! De látjuk még az enyhe tél
eredményét a rovarok, a kullancsok
számánál.
Ezek
ilyenkor
jobban
felszaporodnak!
– Tudjátok befolyásolni valamilyen
tömegnövelő szerrel az agancsok
súlyának gyarapodását? Vagy ez tiltott
dolog? Hiszen Nektek sem mindegy, hogy
mekkora a súlya, a nagysága!
– Vannak ilyen szerek, de a természetben
élő vadaknál nem akarjuk és nem is
tudnánk biztosítani, hogy mindegyik elé
odavisszük, hogy ezt egye. Meg aztán
azért finom és egészséges a vadhús, mert
semmilyen tápot, semmilyen mesterséges
készítményt nem fogyaszt.
– Az elmúlt évben számotokra a
legnagyobb gondot az Afrikai sertéspestis
jelentette, ami a vaddisznó állományt
veszélyeztette. Hogy jöttetek ki belőle?
– Nincs még vége sajnos! Most is terjed a
vírus, és mi is találtunk ebben elpusztult
vaddisznót. A szigorú feltételek betartását
most is biztosítani kell.
– A koronavírus megtámadhatja a
vadállományt? – Mi, a vadgazdálkodásban
ezt még nem tapasztaltuk.
– Az ismert gondok, problémák miatt
mennyire tudtok tervezni a jövőre nézve?
– Menteni kell a menthetőt! Azért
csináltunk egy kedvezményes árlistát, hogy
meg tudjuk lövetni azt a vadlétszámot,
amit feltétlenül fontos, és természetesen
legyen belőle bevétel is. A kiadásokat
jelentősen csökkentettük, de van egy kis
tartalékunk, amit be fogunk vonni ebben
az évben, és persze megnézzük, hogy az
őszi időszakban mit tudunk még az éves
betervezettből megvalósítani.

– Gondolom, a szokásos évi Országos
Vadászverseny, - ahol Róka Bence mindig
eredményesen szerepel, - most nem lesz
megtartva!
– Az idén semmilyen rendezvény nem lesz
megtartva.
– Zárszó a „hogyantovábbról”?
- Vannak azért céljaink ebben az évben

is. Szeretnénk pulykakotlóssal fácánokat
nevelni, - hiszen az elmúlt években ez jól
működött. Szeretnénk, ha a vírusveszély
elmúltával újra teljes intenzitással
működne a vadásztársaság, és szeretnénk
újra külföldi vadászokkal teli vadászházat
látni!
Fülöp Attila

Hosszú idők után ismét foci…

Nagyon sok sportoló és sportszerető
ember örömére ismét megnyitotta
kapuit a „Lombik” pálya, így ha már a
labdarúgó bajnokság nem is folytatódhat,
de legalább az edzések elkezdődhetnek –
természetesen a megfelelő óvintézkedések
mellett. Kiss Gáborral, a csapat edzőjével
elemezzük a kialakult helyzetet:
- Az MLSZ döntése értelmében nálunk
is, a megye II-ben lefújták a bajnokságot
azon a ponton, ahol abbamaradt! Nincs
feljutó, nincs kieső, és természetesen
nincsenek meccsek, még zártkapusak sem.
De ebben a helyzetben legfontosabb volt
az egészség megőrzése. Számunkra elég
negatív érzés volt, hogy az első mérkőzést
még sikerült lejátszanunk, ahol sajnos
vereséget szenvedtünk Kótajban, viszont
nagyon készültünk a soron következő
hazai meccsre, ahol Nagykállót szerettük
volna legyőzni, - de ez már elmaradt
– Két hónap kiesett a bajnokságból! Mi
van most bennetek?
– Hiányérzet! A legfőbb célunk a
csapatépítés lett volna, de ebből sajnos
semmi nem valósulhatott meg. Most
elkezdtük az edzéseket, aztán meglátjuk,
hogy mire lesz elég. – Mennyire sikerül
a csapatból az őszi szezon kezdésére egy
ütőképes gárdát összehozni? – Egyelőre az
is kérdéses, hogy mikor sikerül elkezdeni
a bajnokságot? Amikor visszaérkeztem
Tiszavasvári edzőként, valóban fel voltam
vértezve, és tele voltam elképzelésekkel,
de úgy gondolom, hogy a munkát folytatni
kell, a kitűzött célokat pedig meg kell
valósítani. Ennek szellemében kezdtük
meg az edzéseket.
– Hogy látod, mennyi idő alatt lehet
behozni a fiúknak fizikálisan ezt a
kéthónapos lemaradást?
- A történethez hozzátartozik, hogy a
vezetők kérésére egyéni edzéstervet
dolgoztam ki a fiúknak, amit elküldtem,
aztán csak rajtuk múlott, hogy mennyire
végezték el becsületesen. Ha a megyei
szövetség is úgy dönt, akkor augusztus
második
felében
megkezdődhet
a
bajnokság, így júliusban el kell kezdeni a
felkészülést keményen. Szeretnék addig
néhány edzőmérkőzést lejátszani, ami
jelentősen hozzájárulna a csapatépítéshez.
– Említetted az egyéni edzéstervet. Ez mit
tartalmazott?
– Főként labdás feladatokat, és rövid

futásokat, amit otthon meg lehetett csinálni.
A fizikai szinten tartáshoz elég volt, és
ehhez még párosult egy kis ügyességi is! –
Mit tudsz a csapatról?
– Ez az időszak jó volt arra – ha már
így alakult -, hogy a sérült játékosok fel
tudtak épülni, és ismét rendelkezésemre
állhatnak. Egyébként tartottam a fiúkkal
a kapcsolatot, így maximálisan képben
vagyok!
– László Zoltán szakosztályvezetővel
folytatjuk a beszélgetést. Hogyan sikerült
átvészelned ezt a két hónapot?
- Nehéz volt sport nélkül, de tudomásul
vettem a korlátozásokat, és próbáltam
otthon maradni.
– Hogyan érintett a Labdarúgó Szövetség
bejelentése,
hogy
a
bajnokságot
berekesztették?
– Hiba volt nem engedni, hogy
befejeződhessen
a
bajnokság.
Az
óvintézkedéseket ugyan úgy meg lehetett
volna tenni, mint az NB I-ben, és a
nézőszám is jóval kevesebb.
– Volt-e bármi mozgás a csapat háza
tájékán ez idő alatt?
– Kapus gondokkal küszködünk, mert
László Tomi megy külföldre dolgozni,
és egyébként is csak a bajnokság végéig
vállalta nálunk a játékot. Remélem, a
Lakatos Dani beáll a sorba, de mellé még
valakit igazolni kell.
– Körülnézve a pályán az látszik, hogy
a gyepszőnyegnek kifejezetten jót tett
ez a két hónap kihagyás, hiszen nagyon
szép zöld, és nincsenek rajta kifocizott
területek.
– A nyeremény valóban a pálya állapota.
Néhány éve felújítottuk a főpályánkat,
tavaly az edzőpályát, így két olyan kiváló
játéktérrel rendelkezünk, ami a megyében
bárhol megállná helyét. Természetesen a
zárt létesítmény mellett a karbantartás az
folyamatos volt.
– Térjünk vissza a focira: ha a távlatokat
nézzük, milyen célkitűzések, milyen
elképzelések
vannak
a
csapattal
kapcsolatban?
– Természetesen szeretnénk visszakerülni
a megye I-be helyi, de legfeljebb
környékbeli fiatalokkal. Ez már adja is,
hogy akkor sikerült egy ütőképes csapatot
összehozni!
– VH -

Utolsó Oldal
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A Magyar
Művészeti Akadémia
együttműködése a
Helyi Televíziók
Országos
Egyesületével

Most látható a természetben
Kikeltek a kis gólyák

A gólyát bemutatni – úgy vélem – senkinek sem kell,
hiszen évszázadok óta itt él közöttünk a kéményeinken,
házainkon és újabban villanyoszlopainkon. Irodalmunk is
tele van vele, gondoljunk csak Petőfire, Tompa Mihályra,
vagy Fekete Istvánra. Régen szinte szent madárként
tisztelték és büszke volt az, akinél megtelepedtek. Sajnos
ma már nem mindenki így néz rájuk, mert a fiókák
lepiszkítják a tetőt, vagy a kerítést. Városunkban jelenleg
20 pár költésér regisztrálták a madarászok, noha 42
fészektartó van kihelyezve a villanyoszlopokra. Számuk
világviszonylatban is csökken, mert az Afrikába történő
vándorútjuk során ezrével lövik őket és eszik meg. A
főként pusztai rovarokkal – sáskákkal, szöcskékkel –
táplálkozó madarakat sáskamadárnak is nevezik. Hozzánk
március 15-e táján érkeznek előbb a hímek, amelyek
elfoglalják korábbi fészkeiket, majd később jön meg a
párjuk, amit nagy, kölcsönös kelepeléssel nyugtáznak.
Ilyenkor – júniusban – már a fiókák kibújnak a tojásból
és vékony nyakukat nyújtogatva kérik az eleséget, amit
a gondos szülők szorgalmasan hordanak. Ebben az
időszakban összeszednek minden ehetőt – kígyót, békát,
pockot, rovart - hogy a fiókák felcseperedjenek. Ínséges
időben azonban az is előfordul, hogy egy-egy fiókát
kidobnak a fészekből, mert nem győzik a táplálásukat. Mi
magyarok szinte nemzeti madarunknak tekintjük a gólyát,
ami abból is látszik, hogy nálunk fokozott védelmet élvez.
Eszmei értéke: 100.000.- forint, ami a madárra, tojásra és
a fészekre egyaránt vonatkozik.

Az MMA egyik stratégiai partnere
a
Helyi
Televíziók
Országos
Egyesülete (HTOE), melynek tagja
a Tiszavasvári Városi Televízió. Az
egyesület két éve, 2018. május 16-tól
hivatalosan deklarált együttműködés
keretében segíti az Akadémia médiamegjelenési lehetőségeit. Az egyik
cél a magyar kultúra, a művészeti
tagozatok tevékenységének bemutatása,
rögzítése, népszerűsítése országszerte.
A másik, hogy a helyi kis televíziók
bővíthessék
műsorstruktúrájukat,
ingyenesen juthassanak hozzá nívós
médiatartalmakhoz. A két fél már a
korábbi években is felfigyelt egymás
munkájára. A HTOE sok műsorában
foglalkozott azokkal a művészekkel,
akadémiai tagozatokkal, amelyek közt a
magyar vidék alkotói is megtalálhatók.
Az
alkalmankénti
összefogások
során egyre jobban közeledtek azok
az állásfoglalások, miszerint a két
szervezetnek szorosabbra kéne fűznie
kapcsolatát. Ez a pillanat következett
be 2018 tavaszán, amikor az MMA és a
HTOE együttműködési megállapodást írt
alá a Pesti Vigadóban.

dr.Legány András

Adj vért – életet menthetsz!
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete ismét városi véradást rendez
2020. június 29-én, hétfőn a Találkozások házában. A véradást 8-14
óra között tartjuk. Mindenkire számítunk!

STIHL RE 90

magasnyomsású mosó

52.900.-Ft

STIHL FSE 31

elektromos szegélynyíró

20.900.-Ft
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