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BEMUTATKOZIK A 

TISZAVASVÁRI  JÁRÁSI 
HIVATAL ÚJ VEZETŐJE

Dr. Elek Tamás
A Tiszavasvári Járási Hivatal vezetőjévé nevezett 
ki 2020. március 15. napjától Dr. Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, Román 
István kormánymegbízott javaslatára. Középiskolai 
tanulmányaim és sorkatonai szolgálatom után a 
Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, majd 
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem 
tanári diplomát. Később, 2004-ben a Debreceni 
Egyetem Jog- és Államtudományi Karán jogász 
végzettséggel egészítettem ki ismereteimet. 
Pedagógusi és közigazgatási szakvizsgám 
van. Pályám jelentős részében pedagógusként 
dolgoztam: 1993 és 2004 között tanár, 2004-től 
2012-ig a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium igazgatója és tanára voltam, majd 
vezettem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézetet. A 
közigazgatásban 2012 óta dolgozom: 2012 és 2016 
között a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
járási tankerületei közül az Ibrányi, valamint a 
Tiszavasvári Tankerület igazgatója voltam. 2016-
tól a Kisvárdai Tankerületi Központban folytattam 
tevékenységemet, ahol személyügyi, jogi, tanügy 
igazgatási feladatok láttam el, osztályvezetői, 
főosztályvezetői, szakmai igazgatóhelyettesi 
beosztásokban dolgoztam. 2013-tól oktatóként 
és gyakorlatvezetőként veszek részt a Debreceni 
Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
Karának hajdúböszörményi képzésében, valamint 
Nyíregyházán a Budapesti Műszaki Egyetem 
Közoktatási Vezető Képzésében. Feleségemmel 
három fiúgyermeket nevelünk, akik közül ketten 
egyetemisták, míg a legfiatalabb gyerekünk 
középiskolai tanulmányai előtt áll. Szabadidőmben 
szenvedélyesen keresem az órás szakma még 
fennmaradt szerszámait, szakirodalmát, fotózom, 
érdekel a csillagászat és szívesen járom gyalog és 
kerékpárral a természetet.

Simon István, a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 
elnöke átvette Szőke Zoltán polgármester úrtól az 
eddig a Polgármesteri Hivatal munkáját „alaposan 
kiszolgáló” Volkswagen Passat kulcsait, mely 
ezután a polgárőrség járőrözését fogja segíteni. 
Erre azért volt szükség, mert az eddigi Skoda Yeti 
személygépkocsijuk motorhibás lett, és javítása 
hosszú időt vesz igénybe.  A gyors segítségnek 
köszönhetően a polgárőrök azonnal használatba is 
vették az autót, és hálás köszönetüket fejezték ki 
ezért a nemes gesztusért!

Kedves Kollégák, 
Munkatársaim!

Ezúton is szeretném megköszönni a közreműködő 
asszisztensek, orvosok, szakorvosok kitartó, 
lelkiismeretes, elszánt munkáját, melyet közösen, 
összefogva, egymásra vigyázva végzik ÉRTÜNK, 
ÖNÖKÉRT! Köszönet a kitartásért és a példamutató 
magatartásért!

 Dr. Rojkó László

KITARTUNK  A 
JÁRVÁNY  ALATT  IS

A koronavírus-járvány miatt óráról órára egyre 
szigorúbb korlátozásokat vezetnek be az országban. 
Közintézmények zárnak be, üzemek állítják le 
a termelésüket. A veszélyhelyzet természetesen 
a magyarországi televíziók működésére, így 
ránk is komoly kihatással jár. Mivel a legfelsőbb 
hatóságok ezt lehetővé tették, mi is leállhatnánk, 
és ismétlésekkel tölthetnénk ki a műsoridőt, de 
akkor mi lenne azokkal, akik nem facebookoznak, 
akik nem értenek az internethez? Manapság, 
amikor az álhírek olyan gyorsan terjednek, mint 
egy járvány, a helyi közösségeknek szükségük van 
arra a megbízható hírforrásra, amit ismernek és 
elismernek; a helyi médiára. Bár vannak, akik még 
mindig megkérdőjelezik hitelességünket, de kérdem 
én: hol vannak most ezek az emberek? Hova tűntek? 
Mit tesznek a városért, a közért? De hagyjuk! Ezek 
nagyjából ennyi említést érdemelnek. Egy biztos: a 
gyors és hiteles tájékoztatás érdekében mi továbbra 
is ott leszünk a „frontvonalban”. Természetesen 
megpróbálunk mindenkire gondolni, ezért felrúgva a 
műsorstruktúránkat, olyan felvételekkel szeretnénk 
a nézőink szabadidejét kitölteni, ami egy kicsit 
eltereli a figyelmet. Érdekes, hogy a kialakult 
helyzet egészen különleges együttműködéseket is 
szül. Eddig is segítettük a helyi hitéletet, de most 
gondolnunk kellett mindazokra, akik nem tudnak 
elmenni a templomokba. Megoldottuk! Igaz, hívők 
nélkül, de felvettük, felvesszük így is a miséket, 
Istentiszteleteket, amit vasárnaponként ugyan úgy 
megnézhetnek az érintettek, mint eddig. Egy a 
lényeg: most inkább maradjanak otthon, nézzék 
a TV-t, és vigyázzanak magukra, embertársaikra! 
Műsoraink minden nap láthatóak délelőtt 9.00-tól, és 
este 18.00-tól úgy a Telekomos, mint a KalászNetes 
kábelhálózaton! Jó egészséget! 

Fülöp Attila
TVTV Tiszavasvári

A Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság a 
Belügyminisztériumtól kapott évi állami normatíván 
(30 500 000.-Ft) felül a 1078/2020 (III.5.) 
Kormány határozat alapján, a 2020. évi működési 
kiadásainak kiegészítésére 12.354.938.-Ft, 
bértámogatásra 2.900.000.-Ft támogatásban 
részesül, melyet a Belügyminisztérium az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon 
keresztül juttatja el a Tűzoltóságnak. Ezen felül az 
Önkormányzat 2.500.000.-Ft, szintén működési 
támogatással segíti a helyi Tűzoltóság munkáját! – 
Nagyon köszönjük! Jelen helyzetben nagy segítség 
nekünk ez, mivel a bérköltségek emelkedése miatt ez 
az összeg eddig hiányzott a költségvetésünkből, és az 
eszközparkunkat is tudjuk fejleszteni, modernizálni. 
Ezzel az ez évi működésünk már biztosítottá válik! - 
mondta Németh Zoltán tűzoltóparancsnok.

"ÚJ" AUTÓ A 
POLGÁRŐRSÉGNEK

ÚJABB TÁMOGATÁS A 
TŰZOLTÓKNAK
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JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ELSŐ 

KÉZBŐL
„A munka a szokott rendszerben folyik, nehezített 

körülmények között…”

Vannak olyan munkahelyek, beosztások, feladatkörök, amit otthonról is kiválóan 
el lehet végezni, viszont sok olyan van, amit nem. Többek között a Polgármesteri 
Hivatalban folyómunka is ilyen! Erről beszélgetünk Szőke Zoltán polgármester 
úrral. Hogyan látja el a feladatát az önkormányzat a veszélyhelyzet elrendelése óta? 
- Úgy gondolom, naprakészek vagyunk az intézkedések bevezetését illetően. A kormány 
bejelentéseit követően haladéktalanul hozzuk meg a szükséges döntéseket. Folyamatosan 
figyeljük a kormányrendeleteket és fordítjuk le e település életére. Azt tudni kell, hogy 
bár veszélyhelyzet van, de egyedi kormányzati döntés hiányában magasabb szintű 
jogszabályokkal ellentétes döntés nem hozható. Gondolok itt a polgármesteri hivatalok 
bezárására, vagy a kijárási tilalom elrendelésére a polgármesterek által. Ilyet a kormány 
tehet. Mi ezt első perctől kezdve betartottuk, vártuk a központi utasításokat. Több 
településen megfigyelhető volt azonban, hogy egyedi döntések születtek ezekben a 
kérdésekben. Továbbra is a felhatalmazások mentén hozzuk meg a döntéseket.
- Milyen kérésekkel találkoztok? Van-e kapacitás a növekvő feladatokhoz?
- Közleményeket adunk ki a közérthetőség érdekében, melyeket az önkormányzat és a 
Vasvári Hírmondó közösségi felületein és a honlapon közzéteszünk. Az intézményeink 
és a kapcsolódó szolgáltatást ellátók, mint például a HBVSZ ZRt. közleményeivel is ezt 
tesszük. Ellátjuk a napi feladatainkat, emellett igyekszünk jól koordináltan működni. 
A kollégák többsége táppénz és szabadság idején is segíti munkánkat, mert e nélkül a 
megnövekedett feladatokat ellátni nem egyszerű. Leterheltek a kollégák és folyamatosan 
változó helyzethez igazodva látják el munkájukat, készítik elő azokat döntéseket, amelyekre 
sokszor nincs precedens. Nagy szükség van a fegyelmezettségre, és az összefogásra. 
Időközönként vannak félreértelmezések, például az idősellátásnál. Kiemelt figyelmet 
fordítunk a 70 év feletti korosztályra. Kihangsúlyoztuk azonban, hogy nagy szükség 
van a közeli hozzátartozók segítségére. Leírtuk, hogy az idősek megsegítését a Kornisné 
Központon keresztül biztosítjuk. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat minden 
kérést fogad a rászoruló idősek ellátásával kapcsolatban. A megadott telefonszámon (42/ 
520-118) kell jelentkezni, így a már kialakult rendszerben kapnak ellátást, segítséget az 
idősek. Nélkülözhetetlen azonban, hogy ezt a munkát koordináljuk. Azaz, nem egyedi 
igény szerint látjuk el a feladatot, mert arra a jelenlegi létszám többszöröse sem lenne 
elég. A népkonyhára sem állítom be a kollégákat, mert az ő egészségük is fontos, hogy 
a ránk váró időszakban szolgálni tudják a közösséget. Meghatározott időszakonként 
azonban a családsegítő munkatársai bevásárolnak, beszerzik gyógyszereket és a csekkeket 
is befizetik. Azt tudom mondani, hogy a munka a szokott rendszerben folyik - nehezített 
körülmények között, - amiért köszönetem fejezem ki a közszférában dolgozóknak, 
közalkalmazottaknak, a rendőrség munkatársainak, polgárőrségnek, egészségügyi 
dolgozóknak is.
- Röviden összefoglalnád a fontosabb döntéseket?
- Első intézkedéseink között volt a bölcsődék és óvodák tekintetében a zárva tartás 
elrendelése határozatlan ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet idejére. Ügyeleti rendszerben 
fogadjuk a gyermekeket most már csak a Fülemüle óvodában, de kihangsúlyoztuk, hogy 
a kis létszámú csoportok kialakítása ellenére is nyilván kevésbé veszélyes, ha otthon 
maradnak a gyermekek, amennyiben az megoldható. Felfüggesztette működését a 
fizikoterápia szolgáltatás a strandon, a járó beteg szakrendelő csökkentett módon üzemel, a 
kontrollvizsgálatok elmaradnak, kijárási tilalom van a szociális otthonban is. Új fejlemény 
a szociális otthonnál, hogy míg eddig a portán a hozzátartozók leadhattak élelmiszert 
az időseknek és a fogyatékkal élőknek, ez megszüntetésre került. Kezelhetetlenné vált 
a bejuttatott élelmiszerek ellenőrzése, mivel voltak, akik a kijelölt szárazélelmiszerek 
helyett főtt ételt is leadtak. A portán ezt a célt szolgáló hűtő nincs, és a portás nem jogosult 
az élelmiszereket szortírozni. A beszállítóktól érkező élelmiszerek is központi utasítás 
szerint kerülnek be az intézménybe. Külön bejáraton, kijelölt kollégák veszik át és 
fertőtlenítik azt, így szükségesnek látszott a hozzátartozók részéről beérkező élelmiszerek 
vonatkozásában korlátozást bevezetni. Ne adjunk lehetőséget a fertőzés kialakulásának. 
Biztonsági intézkedéseket kell tehát jóváhagynunk. Ha már a beszállítókról beszélünk: a 
nyersanyag beszerzés kapcsán is egyedi helyzet áll elő, hiszen napi szinten tárgyalunk a 
partnerekkel, előre jósolhatóan változnak ugyanis a nyersanyagárak. Azon dolgozunk, hogy 
ezek a kiadások minél kisebb mértékben terheljék a költségvetésünket. A polgármesteri 
hivatalban a személyes ügyfélfogadás lehetőséget minimálisra csökkentettük. Telefonon 
kérhető az időpont. A földszinti várótérbe egyszerre négy fő tartózkodhat. A járóbeteg 
szakrendelő felőli ajtó lezárásra került. A takarító személyzet folyamatosan fertőtlenít, 
a szükséges védőfelszereléseket beszereztük. papírdobozokat helyeztünk ki ahová a 
kérelmek leadhatóak, ezen közzétettük a közvetlen telefonos és email elérhetőségeket 
ügycsoportonként. Ezek és minden általam elmondott információ az önkormányzat és a 
vasvári hírmondó facebook felületein és a honlapon megtalálhatóak. Hasonló a helyzet 
az intézményeinkkel is. Megszerveztük a szünidei étkeztetést is, ez most két napot érint, 
minden jogosult tájékoztatást kap. Az intézményi étkeztetésről szintén tájékoztatást 
adtunk ki.
– Kérés a lakosság felé?
- A veszélyhelyzet idejére szeretnénk kérni, hogy a szociális segélyben, ellátásokban 
részesülők kérjék a bankszámlára történő utalást. Az erre szolgáló nyomtatványt honlapon, 
internetes portálon közzé tettük, így a kézpénzes kifizetés elhagyásával is segítenénk a 
vírus terjedését.
- Mi a helyzet a testület működésével? Sokféle hír hallható a polgármesterek egyedi 
döntési jogköréről veszélyhelyzet idején.
- Az eddig felsorolt intézkedések is az esetek többségében azonnali, határozott beavatkozást 

KÖZLEMÉNY

Tiszavasvári egészségügyi ellátásáról
Tisztelt Tiszavasvári Lakosok!

Mai napon egyeztetést folytattam a település háziorvosaival, házi gyermekorvosaival, 
fogorvosaival, a járóbeteg szakellátást üzemeltető cég képviselőjével, valamint a 
fizioterápiát üzemeltető cég képviselőjével. Az ott elhangzottakra is figyelemmel, 
a járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbiakról tájékoztatom Önöket, 
valamint kérem a Tisztelt Lakosságot az alábbiak betartására: Orvosaink jelezték, hogy 
egyedi ellátási rend alapján végzik a betegek ellátását, melynek részleteiről kérjük, 
tájékozódjanak orvosaiknál, a lehetséges fórumokon (közösségi oldalak, telefon). A 
járóbeteg szakrendelésen a már előjegyzett időpontok alapján a vizsgálatok elvégzésre 
kerülnek. A kontrollvizsgálatok nem kerülnek elvégzésre, azok időpontjai halasztásra 
kerülnek. A fogorvosi ellátás keretében a kormány döntése értelmében csak sürgősségi 
ellátás nyújtható. Tájékoztatom Önöket, hogy Dr. Sipos Erzsébet fogorvosi körzetében az 
ellátás szünetel. Helyettesítését Dr. Fügedi Attila doktor úr és Dr. Juhász Erika doktornő 
látja el, akik, kizárólag különösen indokolt esetben, ügyeleti rendszerben, munkanapokon 
8-10 óráig fogadják az ellátásra szorulókat. Egyéb esetekben kérem, telefonon keresztül 
konzultáljanak orvosaikkal. A fogröntgen ellátás szünetel. Településünkön az ügyeleti 
ellátás zavartalanul működik. A laborvizsgálatok (vérvétel) előjegyzett időpontjai 
alapján a vizsgálatok elvégzésre kerülnek, azonban újabb laborvizsgálatokat csak 
különösen indokolt esetben, a háziorvos utasítása alapján végeznek. A háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátás – egyedi ellátási rend alapján - működik, azonban valamennyi 
ellátás tekintetében (háziorvosi, házi gyermekorvosi, ügyeleti, fogorvosi) kérem Önöket, 
csak különösen indokolt, sürgős esetben keressék fel a rendelőket, vegyék igénybe az 
ellátásokat. Kisebb, halasztható problémák esetén ne keresse fel a rendelőket! Kérem, 
hogy a rendszeresen szedett gyógyszereinek felírására  részesítsék előnyben az e-recept 
lehetőségét. Ennek érdekében hívja telefonon a rendelőt. Ha száraz köhögése, láza van, 
vagy járványügyi szempontból érintett területen járt (külföldi tartózkodás az elmúlt 3 
hétben), kérjük, NE menjen a háziovosi rendelőbe, ne személyesen keresse fel háziorvosát, 
hanem hívja az ingyenesen hívható 06 80/ 277-455, 06 80/277-456 telefonszámot, vagy 
hívja telefonon háziorvosát! A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt, és dönt a 
szükséges további kezelésről. A fizioterápia ellátás során, a fürdőgyógyászati részlegen 
az előjegyzett időpontokban kizárólag 60 éven aluliak ellátása történik meg. Egyéb 
előjegyzett fizioterápiás ellátások zavartalanul működnek. A részletekről érdeklődjön 
kezelőorvosától.

Tisztelt Tiszavasváriak!

A legtöbbet mi magunk tehetünk a járvány ellen. Fontos az egyéni felelősség. A jelenlegi 
helyzet más típusú felfogást kíván a magánemberek részéről is, ezért mindenkitől 
azt kérem, hogy a saját életében is felelősséget és elszántságot mutasson arra, hogy 
megakadályozza a vírus terjedését. 

Szőke Zoltán
polgármester

KÖZLEMÉNY
Ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban

Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelésére, illetve a járvány terjedésének megakadályozása 
érdekében arra kérjük ügyfeleinket, hogy a  polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatait 
személyes ügyintézésre csak halaszthatatlan esetben keressék fel. Kérünk mindenkit, 
hogy betegen személyesen ne keresse fel az ügyfélszolgálatokat. A hivatal ügyfélterében 
csak az ügyintézésre várók tartózkodjanak a járványügyi szabályok betartásával. 
Az anyakönyvi események közül a házasságkötések kapcsán a polgármesteri hivatal 
felveszi a kapcsolatot mindazon jegyespárral, akik az elkövetkezendő 15 napon belüli 
időpontra jelentkeztek be házasságkötésre, egyeztetve annak létszámát, helyszínét.

Dr Kórik Zsuzsanna
jegyző

igényeltek. Volt, hogy szombatról hétfőre. Így polgármesterként a katasztrófavédelemről 
szóló jogszabály alapján, törvényi felhatalmazással saját hatáskörben döntöttem 
azokban a kérdésekben, amire a jogszabályok és az ebben a helyzetben alkotott egyedi 
kormányrendeletek lehetőséget biztosítanak. A testületet indokolt esetben hívom össze, 
főként a rendelettel (költségvetési rendeletmódosítás, településképi rendeletmódosítás…) 
eldöntető kérdésekben. Ezen kívül átruházott hatáskörben kerül sor a döntéshozatalra 
a testület egyidejű tájékoztatása mellett, kizárólag a veszélyhelyzet idejére. Próbáljuk 
leegyszerűsíteni a döntéseket, tenni a dolgunkat, gyorsan és hatékonyan reagálni a 
problémákra.
– Köszönjük a tájékoztatást! És mi ilyenkor a legjobb jó kívánság? Vírusmentes 
időszakot mindenkinek!

                                                                                                -VH-
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2020. március 1-től elindult a Járási 
Start mintaprogram szociális-, helyi-, 
mezőgazdasági, valamint Hosszabb 
időtartamú programok keretében a 
közfoglalkoztatás. A programokba 
395 fő került bevonásra, akik közül 60 
fő intézményi foglalkoztatásban van, 
segítve ezzel az ott folyó munkát.(dajka, 
konyhai kisegítő, takarító, kézbesítő, 
karbantartó, stb.) Feladataink sokrétűek, 
a városüzemeltetés, zöldterület fenntartás, 
közfoglalkoztatás, közutak karbantartása 
keretében. A város közterületein, az 
önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású 
épületeknél köztisztasági, kommunális 
feladatokat látunk el. Részt veszünk a 
belvíz-védekezési munkálatokban, a 
belvízelvezető csatornák tisztításában, 
nádirtásban, a közterületen lévő fák 
gallyazásában, örökzöldek, sövények, 
dísznövények ápolását, gondozását 
végezzük. A tavaszi-nyári időszakban 
kiemelt feladataink a fűvágás, parlagfű 
mentesítés, locsolás. Feladataink 
közé tartozik a buszmegállók, és az 
ott kihelyezett szemétgyűjtő edények 
karbantartása, újak kihelyezése, az 
utcabútorok, játszótéri eszközök 
kihelyezése szerelése, javítása, hegesztése 
a biztonságos használat érdekében, illetve 
intézményi karbantartási feladatok. A 
környezetvédelmi, köztisztasági feladatok 
elvégzésével nagyban hozzájárulnak 
a közfoglalkoztatásban részt vevők 
ahhoz, hogy a város közterületei, parkjai 
és játszóterei rendezetté váljanak. 

A közfoglalkoztatásban részt vevők 
foglalkoztatása munkaterv alapján történik. 
A munkák végzése tehát tervezetten 
halad, bár mindig adódik előre nem 
tervezhető feladat ellátás, mint például 
az Állomás úti belvízátemelő szivattyú 
cseréje, mely szakemberek bevonásával 
a közfoglalkoztatásban résztvevők 
segítségével került kivitelezésre. A 
csatornák takarítását folyamatosan 
végezzük. Az illegális hulladéklerakók 
folyamatosan problémát jelentenek 
Tiszavasvári város számára, melyek 
felszámolásában a közfoglalkoztatottak 
jelentős szerepet töltenek be. A települési 
közúthálózat rendbetételét, útjavítást, 
kátyúzást, illetve út padkák javítását, zúzott 
kővel történő útjavítást folyamatosan 
végezzük. Jelenleg a Csillag utcát 
zúzottkövezzük, ezt követően az üdülő 
területén folytatjuk a munkát. A betonelem 
gyártást megkezdtük (járdalapok, folyókák, 
fedlapok). Folyamatban van a Temető 
utcán önkormányzati tulajdonban lévő volt 
gombatelep takarítása, melyet követően 
a terület körbekerítése megtörténik. Az 
új téren elkészítettük a kerítést, valamint 
a tér melletti zsákutca kövezését. A 
Bölcsődében járdát építünk, megkezdtük 
a tábor felújítását, melynek keretén belül 
megújulnak a vizesblokkok, szigetelésre 
kerül a hosszú faház, külső- belső festést 
végzünk. A mezőgazdasági programban 
beszerzésre kerültek a tojótyúkok, valamint 
a földterület előkészítése folyamatban van.

Tájékoztatjuk ügyfélkapu regisztrációval 
rendelkező adózóinkat, hogy 2020. március 
18-tól lehetőségük van helyi adójukat 
elektronikusan lekérdezni és befizetni az 
E-Önkormányzat Portál weboldalon. A 
portál elérhető az e-onkormányzat.gov.
hu címen. A szolgáltatás használatával 
lehetőség van arra, hogy saját vagy az 
előzetesen meghatalmazást adó nevében a 

kiválasztott önkormányzat adóhatóságához 
tartozó adó-, díj- és illetékfizetési 
kötelezettségét elektronikus úton 
teljesítse bankkártya adatok megadásával. 
A Meghatalmazás Önkormányzati 
Adóügyekben űrlapot az E-Önkormányzat 
Portálon e-papíron lehet beküldeni.

Polgármesteri Hivatal

A Kormány 45/2020. (III.14.)Korm. 
rendelete az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében 
elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről (II.) 2. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbiakról 
rendelkezem: 2020. március 16. 
napjától határozatlan ideig valamennyi 
a településen működő bölcsődei ellátást 
végző, valamint óvodai ellátást végző 
intézmények esetében rendkívüli szünetet 
rendelek el. A rendelkezés visszavonásig 
érvényes! Mindazok számára, akik 
kiskorú gyermekük napközbeni 
felügyeletét nem tudják másképp 
megoldani, a rendkívüli szünet alatt az 

óvodákban és bölcsődékben biztosítjuk 
az ügyeletet. Az ügyeletet valamennyi 
tagintézményben és a bölcsődében 
működni fog kis létszámú csoportok 
kialakításával. Kérjük, hogy azok a 
szülők vegyék igénybe ezt a lehetőségét, 
akiknek a munkája nélkülözhetetlen 
a járvánnyal kapcsolatos feladatok, 
valamint az egyéb közfeladatok és a 
közellátás biztosításához. Felhívom a 
szülők figyelmét, hogy a kiscsoportos 
felügyelet esetében is magasabb a 
fertőzésveszély, mint ha otthon lenne 
a gyermek. 2020. március 16. napjától 
megkezdődik az intézményekben az 
ügyelet és ezzel összefüggően az étkezés 
igénybevételével kapcsolatos felmérés. Az 
ügyeletet igénybe vevők részére étkeztetést 
biztosítunk.

Szőke Zoltán polgármester

KÖZLEMÉNY
(Iskolai étkeztetés)

2020. március 16. napjától az iskolai étkeztetés rendje megváltozik. Március 16-án 
hétfőn a tiszavasvári általános és középiskolában a közétkeztetést biztosítjuk az elő-
zetesen leadott igények alapján, így egyszer használatos műanyag dobozban biztosít-
juk az étel elvitelét. Fontos azonban az iskolai ebédlők tömegesen nem használhatóak 
így az étel kiosztása az ebédlőkből szabadtérre történő kiosztással történik a járvá-
nyügyi szabályok szigorú betartásával. 2020. március 16. napjától megkezdődik az 
intézményekben az étkezés igénybevételével kapcsolatos felmérés. Március 17. keddtől 
minden előzetes, eddig leadott étkeztetési igényt aktualizálni kell, tehát mindazoknak a 
szülőknek, akik gyermekük felügyeletét vagy étkeztetését nem tudják otthonról biz-
tosítani, étkeztetési (csak ebéd) igényüket újra le kell adniuk! Az ebédrendelési igények 
leadását megtehetik március 16-án reggel 7 és 10 óra között telefonon a következő szá-
mon: Gombásné Vincze Éva 06-30/626 51 77 Aki nem adja le az ebéd iránti igényét 
a megjelölt határideig, annak részére nem tudunk étkezést biztosítani. Akik ebédet 
igényelnek azok részére munkanapokon 11.00 órától 13.00 óráig az étel kiosztása az 
ebédlőkből szabadtérre történő kiosztással történik a járványügyi szabályok szigorú 
betartásával az alábbi helyszíneken:

Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 97/A (büdi iskola)
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. (Kabay iskola)
Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. (gimnázium)
Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. (szakközép iskola)

Szőke Zoltán
polgármester

KÖZLEMÉNY
Óvodai beiratkozásról

Tisztelt Tiszavasvári Lakosok! Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere 7/2020 (III.25.) EMMI határozata alapján a 
veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások 
során a következőképpen kell eljárni: 
1. Ha a szülő, törvényes képviselő (továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező 

felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló 
szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének 
megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben 
személyesen – az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja. 

2. A körzettel nem rendelkező óvoda az oda jelentkezők részére a beiratkozást 
2020. április 2.- április 20. között tartja. Az óvoda az 1. pontban foglalt 
szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt 
egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára 
vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. 

3. A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. 
április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett 
gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét 
bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

4. A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező 
felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon – 2020. 
április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermekeket, akik vonatkozásában 
nem érkezett jelzés, hogy más óvoda felvette. 

5. A kötelező felvételt biztosító óvoda a 4. pontban foglalt felvételi döntésről értesíti a 
szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelenti a köznevelés információs rendszerébe. 
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első 
óvodai nevelési napján kerül sor. 

6. Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése 
után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az 1. pont szerint hozzá 
eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által 
megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások 
időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. 
Kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermek felvételére 
vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő 
szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a 
gyermek felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

7. A kijelölt óvoda a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig 
hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

Szőke Zoltán polgármester

HÍREK A KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL

KÖZLEMÉNY
Rendkívüli bölcsődei, - óvodai szünet elrendelése

TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS 
FIZETÉSRŐL!

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

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

ADÓSZÁM: 19861425-1-15
Köszönjük a 2019-ben nyújtott támogatásokat!

Az így befolyt összeget a Horgász-Suli programokra, horgásztáborra és a Kacsás 
fejlesztésére fogjuk fordítani, hogy még kellemesebben teljenek a horgászatok!
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Az önkormányzat az idősek megsegítését a Kornisné 
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Család - és 

Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja!
 Az igénybejelentéseket az alábbi telefonszámon fogadják:

06 42/ 520-118.
A fennálló helyzetre tekintettel az egyéb feladatellátás 

biztosítása mellett az intézmény kiemelt figyelmet fordít 
az idősekre. Kérjük azonban az alábbiakra legyenek 

figyelemmel:
- A Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat minden kérést fogad a rászoruló idősek 

ellátásával kapcsolatban.
- Azokkal, akikkel jelenleg is fennálló megállapodása van az intézménynek, napi 

kapcsolatot tartanak (telefonon érdeklődnek), a bevásárlásokat szükség szerint intézik 
jelenleg is. 

- Az ellátó rendszer várható leterheltsége miatt fokozottan kérünk mindenkit, hogy 
közeli hozzátartozójának segítésére (bevásárlás, gyógyszerkiváltás) kiemelt figyelmet 
fordítson!

- A jelenlegi helyzetben a legfontosabb, hogy az idősek kerüljék az olyan helyeket, 
ahol közvetlenül érintkeznek más személyekkel, csoportosulásokkal, ezért a közeli 
hozzátartozóik végezzék el a bevásárlásokat, gyógyszerek kiváltását. A járványügyi 
szabályok szigorú betartásával jelenleg mind az élelmiszerek, mind a gyógyszerek 
beszerzése biztosított.

- Mindazon 65 év felettiek számára, akik egyedül maradnak a napi ellátásuk biztosításában 
a Kornisné Központ segítséget nyújt az alábbiakban:

       Bevásárlás (A kollegák felmérik a szükségletet, és az – igénylő kérése szerinti, 
által meghatározott - mennyiség beszerzéséről gondoskodnak legfeljebb hetente 
egyszer! Az átvett pénzcímlet és összeg rögzítésre kerül és utólag elszámolásra 
a számla alapján.) Gyógyszerkiváltás,  Csekk befizetés

Az önkéntesek jelentkezését fogadja az intézmény, de egyelőre saját munkaerővel 
biztosítja az ellátást!

Reflektorfényben a Mezőőri Szolgálat
Ha röviden, tényszerűen szeretném bemutatni tevékenységüket, akkor ez valahogy 
így nézne ki: Tiszavasvári közigazgatási területén nagy, - és kis értékben elkövetett 
termények, falopások megakadályozása, orvhorgászat visszaszorítása, a külterületi 
illegális szilárd, folyékony hulladék lerakások felszámolása, engedélyköteles 
munkák ellenőrzése, feltérképezése, illetve őrzési terv megvalósítása! Bakti Péter 
szolgálatvezetővel beszélgetve jön rá ez ember, hogy ez sokkal összetettebb, sokkal 
bonyolultabb, és valójában mennyi munkával és mennyi kiló méterrel jár. Mire 
összeszedem a gondolataimat, addigra Péter már bele is kezdett: - Munkánk alapja 
elsősorban a jelzőrendszer kialakítása. A földtulajdonosokkal, külterületen dolgozó 
munkásokkal, lakosokkal megismertetni a mezőőri szolgálat elérhetőségét,”rávenni” 
mindenkit, hogy merjen jelzést tenni. Bebizonyítottuk, hogy mindenkinek a bejelentését 
komolyan vesszük, azonnal intézkedünk önállóan, vagy társszervezetekkel összefogva. 
Másodsorban a folyamatos jelenlétünkkel, ellenőrzésekkel éreztetjük mindazokkal, aki 
a külterületen járnak, hogy valószínűleg ellenőrzés alá kerülnek. - Emeljünk ki néhány 
jellegzetes mozzanatot a mindennapjaitokból, legfőbb feladataitokból! – Biztos sokan 
láttak már kerékpáron fát, terményt toló embereket: folyamatos járőrözéssel, ellenőrzéssel 
ezt a problémát sikerült szinte 100%-ban megszüntetni. Amennyiben ilyen jellegű dolgot 
észlelnek a lakosok, földtulajdonosok, általában azonnal telefonon jelzik, és mi azt 
rövid időn belül ellenőrizzük, vagy a Rendőrség felé jelezzük. Pozitív, hogy több ilyen 
ellenőrzés alá vont személy megfelelően tudta igazolni az általa szállított fa, termény 
szabályszerűségét. Terménylopás megszüntetése (borsó szezon): Az első beérő termény, a 
gazdák elmondása szerint a mezőőri szolgálat megalakulása előtt napi szinten 30-50 fős 
csapatokban szedték engedély nélkül a borsót, sok esetben lovas szekérnyi mennyiségben. 
Külön erre specializálódott Hajdúnánási, Hajdúdorogi, Kisfástanyai, Tiszalöki csapatok 
keresték fel a Tiszavasvári területeket nagy mennyiségű borsót eltulajdonítva. A Mezőőri 
szolgálat létrejötte ezt teljes mértékben megfékezte. Nagyon minimálisra esett vissza a 
borsóföldeken a lopás. A Mezőőri szolgálat emberei folyamatosan ellenőrizték a helyi 
piacokon, boltokban, Tiszavasvári utcáin, hogy esetleg ki és milyen engedéllyel árul borsót, 
(2019-ben már nem találkoztunk borsó árussal). Azokat a vevőket kell elsősorban eljárás alá 
vonni, akik a lopott borsót megvéve éltetik a szabálysértés kivitelezését. (Csemegekukorica 
szezon): A borsóföldek termésével egy időben beérik a csemegekukorica. A gazdák jelzése 
alapján ezt a Keskeny - Széles utak, Büd, Józsefháza 3-5 km-es körzetében gyalogosan, 
kerékpárral, személygépkocsival szinte folyamatosan lopták. Külön erre specializálódott 
Hajdúnásási, Hajdúdorogi, Kisfástanyai, Tiszalöki, Nyíregyházi csapatok keresték fel a 
Tiszavasvári területeket nagy mennyiségű csemegekukoricát eltulajdonítva. A Mezőőri 
szolgálat létrejötte ezt is teljes mértékben megfékezte. Nagyon minimálisra esett vissza 
a csemegeföldeken a lopás. Meglepetésként érték az éjszakai órákban történt elfogások 
az elkövetőket. Az esetek nagy részében ezek a személyek a Rendőrség részére átadásra 
kerültek, több esetben helyszíni bírságot kaptak. Illegális szemétlerakás: Sajnálatosan 
látjuk, hogy külterületen és belterületeken egyaránt probléma az illegálisan lerakott 
hulladék. Az ilyen jellegű cselekmények megszüntetésére dolgoztuk ki az alábbiakat. 
Amennyiben megtaláljuk a hulladékban az elkövető kilétére utaló bizonyítékot, abban 
az esetben szabálysértés esetén felszólítást küldünk. Öt munkanap áll rendelkezésére 
a beazonosított személynek, hogy a kihelyezett hulladékot eltakarítsa. Amennyiben ez 
nem történik meg, abban az esetben szabálysértési eljárást indítunk ellene. Több nagy 
mennyiségű szemétlerakó hely szűnt meg így a kül,- illetve belterületeken. Pozitív, 

hogy a Rendőrség három esetben a Mezőőri szolgálat által tett feljelentésben eljárva, 
veszélyes hulladék elhelyezés miatti bűncselekményben kezdeményezett eljárást, aminek 
az eredménye letöltendő börtönbüntetés is lehet! Engedély nélküli horgászat: Járőr utunk 
során folyamatosan ellenőrzés alatt tartjuk, hogy a Keleti, - Nyugati-főcsatorna, Balázs-
ér, Király-ér, Hortobágyi-csatorna területein horgászó személyek jogszerűen, a hatályos 
törvényi rendelkezéseket betartva végezzék tevékenységüket. Meg szeretném említeni, 
hogy az itt eljárás alá vont személyek nagy része megegyezik a termény és falopások 
elkövetőivel. Idei évben néhány szabálysértéstől eltekintve rendben volt a terület.
Gyógynövényszedők: Külterületen lovas szekérrel, személygépkocsival, (jogosítvány, 
műszaki vizsga nélkül), gyalog, ipari mennyiségben, szervezetten (Ikarus busszal) 
megjelenő gyógynövénygyűjtők nagyon sok bosszúságot okoztak. A mások által 
megtermelt terményt aratták le, fasorokat vágtak ki, erdőket károsítottak meg.  Semmi 
keresnivalójuk a földeken!  Folyamatos járőrözéssel, ellenőrzéssel, Rendőrséggel közös 
akciók szervezésével ezek a személyek a termőföldekről ki lettek szorítva. Falopások 
megszüntetése, visszaszorítása: amikor első alkalommal érkeztem Tiszavasváriba 
feltűnt, hogy a 36-os főút mellett a fák koronája meg van csonkítva a település határától 
több km hosszan. Míg az itt élő emberek szemének megszokott kép, nekünk egy 
feladat volt, és örömmel mondhatom, hogy 2019-ben egy darab fát sem csonkoltak 
meg. A mélyszegénységben élők, akik napi szinten mennek ki a területre fáért, ezzel a 
tevékenységgel hatalmas károkat okozva az erdőtulajdonosoknak, államnak. Több 10-20 
hektáros területet letarolnak. Egy ember alkalmanként 20-50 kg fát tulajdonít el. Nem 
sok - mondhatjuk, de ha ezt szeptembertől áprilisig teszi, akkor ezt összeadva nagyjából, 
ha havi 30 nappal számolunk, akkor 210 nap alatt 30 kg fával az eredmény 6300 kg fa. 
Azaz 63 mázsa, és ez egy emberre vonatkoztatva a minimális súllyal. És ha több százan 
kijártak fáért? Akkor szorozzunk… Másodsorban a megfelelő technikai felszereléssel, 
szállítóeszközzel rendelkező személyek, akik nagyon rövid idő alatt vágnak ki és 
szállítanak el 10-20 szál, de akár több pótkocsi fát is. Az elmúlt időszakban több elfogás 
is történt, aminek hatására visszaesett ez a cselekmény, de sajnos még mindig észlelhető 
néha a perem határoknál, valamint ide tartoznak még azok az erdőtulajdonosok, akik 
megfelelő engedélyek nélkül kezdenek bele a fakitermelésbe. Ez szerencsére egyre 
kevesebbet fordul elő! – Biztos vannak még olyan dolgok, amiben eljártok, de nem 
mindennap fordulnak elő! – Természetesen. Ilyen a rongálások külterületen, vagy 
feljelentés kiskorú veszélyeztetése miatt, de 2019-ben 3 esetben mentettünk Szürke 
gémet, két esetben pedig Gólyát. Ezeket a Nyíregyházi Állatpark részére átadtuk. 
Három alkalommal segítettünk elkóborolt, eltűnt állatok felkutatásában, biztosításában, 
majd a tulajdonos felkeresésében. De olyan is volt, hogy tűzoltás, tűzeset bejelentése. 
A külterületen 2019-ben 3 esetben tettünk bejelentést tarlóégés miatt. – Beszéljünk a 
munkatársaidról! – Összesen négyen vagyunk. Összeszokott csapat attól függetlenül, 
hogy nem egyszerre kezdtünk. Az összeszokás elengedhetetlen a munkánk során. A 
csapatmunka kialakítása közös gyakorlással, csapatépítő trainingekkel, rugalmas, baráti, 
egyben hierarchikus munkakapcsolattal jön létre. Fontosnak tartom havonta képzések 
szervezését kötelező részvétellel, a mezőőrök elméleti gyakorlati oktatását. - Milyen 
a kapcsolat a társszervekkel? – Kell, hogy jó legyen, hiszen együtt kell dolgoznunk a 
rendőrséggel, a hivatásos vadászokkal, a halőrökkel, az erdészekkel, a Gyermekvédelmi 
Szolgálattal, adott esetben az iskolaigazgatókkal, és még sorolhatnám! – Most nézzünk 
néhány statisztikai adatot, ami még jobban rávilágít a munkátok szükségességére. 
– 2018- ban, a területen megtettünk 32 000 km-t. Volt 556 igazoltatás, 129 gépjármű 
ellenőrzés, 17 helyszíni bírság, ahol 16 esetben róttunk ki 190 000.- Ft büntetést. 
Továbbá volt 72 szabálysértési ügy, 24 bűncselekmény miatt indítottunk eljárást, 47 
db, a horgászási szabályok megsértése miatt tett feljelentésből 1.220.000 Ft halvédelmi 
bírságot szabtunk ki. 2019-ben 530 igazoltatást végeztünk, 19 esetben róttunk ki helyszíni 
bírságot 460 000.- Ft összegben, 28 gépjármű ellenőrzést tartottunk, 33 szabálysértési 
ügyben és 9 bűncselekményben jártunk el, 42 esetben kértünk rendőri intézkedést, 18 
személy lett figyelmeztetve, 8 esetben horgászási szabályok miatt tettünk feljelentést, 13 
esetben kiskorú veszélyeztetése miatt éltünk jelzéssel, 8 esetben felszólítást küldtünk! 
– Ha összegezned kellene a munkátokat? - 
Az eredményeink azt mutatják, hogy a külterület egyre rendezettebb. A folyamatos 
járőrözés hatására elfogytak az idegenek a határból. Képzéseink hatására az intézkedő 
mezőőrök egyre szakszerűbben, hatékonyabban végzik tevékenységüket. A rendőrséggel 
kialakított kapcsolat, a közös szolgálatok ellátása megmutatkozik a területen. Rend 
van! – Valami észrevétel, kérés a lakosság felé? – Ha a fent felsoroltakból bármi olyat 
tapasztalnak (fa, terménylopás, stb.) kérem, hívjanak, hogy tudjunk azonnal intézkedni. 
– Végszó? -  Köszönjük Szőke Zoltán polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, 
a társszervek vezetőinek, munkatársainak, hogy munkánk megfelelő elvégzéséhez 
biztosítják a hátteret. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm munkatársaimnak ezt a 
becsületes, önfeláldozó munkát!

Fülöp Attila
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Tiszavasvári Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Tiszavasvári, 
Állomás utcában a meghibásodott fő belvízátemelő szivattyújának a cseréje 2020. 
március 25. napján sikeresen megvalósult. Lakossági megkeresések érkeztek 
Tiszavasvári Város Önkormányzatához, miszerint a Tiszavasvári, József Attila utcai 
csapadékvíz elvezető rendszerben magas vízállást tapasztaltak. A helyszínbejárás során 
megállapításra került, hogy a csapadékvíz elvezető rendszert több éve elhanyagolták. A 
csatornákban több helyen részleges dugulások alakultak ki, valamint nagymennyiségben 
megjelent a nád és egyéb fás szárú növények. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a 
Hajdúkerületi és Bihari Vízi közmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatóságával 
a csatornaszakaszokban jelentkező részleges dugulások megszüntetése végett. A takarítás 
során üzemeltettet Állomás utcai fő belvízátemelő szivattyú zárlatot kapott. Tiszavasvári 
Város Önkormányzata haladéktalan intézkedéseket tett meg annak érdekében, hogy a 
meghibásodott szivattyúnak a cseréje mihamarabb megvalósulhasson. A helyszíni 
munkák során jelen voltak: A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szakemberei, illetve a 
Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság szakemberei, valamint Bódor János egyéni 
vállalkozó. Továbbiakban a helyszínen jelen volt az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. 
szennyvíztisztító telep felajánlott búvárszivattyúja. Továbbiakban szaktanácsokkal 
járultak hozzá, a sikeres szivattyú cseréhez: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatóság szakemberei, illetve a Tiszántúli 
Vízügyi Igazgatóság Polgári Szakaszmérnökség szakemberei, valamint a Tiszavasvári 
Katasztrófavédelmi Megbízott. A helyszínen történt beavatkozások: - Az Állomás utcai 
csatornaszakasz lezárása a Petőfi utcáig, - Az Állomás utcai szivattyúházban, illetve a 
szivattyúház előtt mobilszivattyúk telepítése és folyamatos üzemeltetése, - A lezárásra 
került csatornaszakaszban lévő víznek a leszivattyúzását követően, a csatornában 
található növényzetnek az irtása, - A csatornaszakasz homokzsákolása, - Az Állomás utcai 
szivattyúnak a cseréje. Továbbiakban tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az elhanyagolt 
csatornaszakaszoknak a takarítását a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. munkatársai ütemezetten 
fogják elvégezni. Megnyugtatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fő belvízátemelő szivattyú 
jelen állapotban tökéletesen látja el a feladatát. Az elkövetkező időben folyamatos 
karbantartásokat fogunk végrehajtani a csatornaszakaszokon.

Előző számunkban ígértük, hogy 
részletesen beszámolunk a II. 
Tiszavasváriért Jótékonysági Bálról. 
Elmondhatjuk, hogy most is nagyon jó 
hangulatban telt, és ennek köszönhetően 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend.  
Tavaly nem egészen 240 fő vett részt, 
míg az idén közel 300 fő jött el. Fenn 
áll a „veszély”, hogy a rendezvény a 
jelenlegi helyszínt is kinőheti. Nagyon 
sok támogatást nyújtottak tiszavasvári 
és nem tiszavasvári emberek. Nem csak 
jelenlétükkel, hanem támogatói jegyek 
vásárlásával, ajándékcsomagok, tombola 
nyeremények felajánlásával segítették a 
rendezvényt. Sokat segítették a berendezést, 
a pakolást, díszítést, a bál minden 
apró részletét, hogy lehetőség szerint 
eredményesen tudjuk segíteni a civileket. 
A tavalyi évben 1.236.342.- Ft érkezett be 
a civil alapba, így közel 1.400.000.- Ft-
ra pályázhattak a civil szervezeteink. Az 
idei évben a bál tiszta bevétele a kiadások 

tisztázása után 1.487.346.-Ft lett. A tavalyi 
megmaradt kb. 130.000.- forinttal növelve 
1.620.969.- Ft-ra pályázhatnak idén a 
civilszervezetek. Köszönet mindenkinek, 
aki ehhez hozzájárult!

A meghibásodott fő belvízátemelő 
szivattyúnak a cseréje

Ismét sikeres lett a BÁLKözlemény 
Védőnői ellátás rendjéről a Veszélyhelyzet idejére!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel szakmai ajánlásoknak megfelelően a következő 
szabályok betartása kötelező:

•	 Az ellátás során előtérbe kell helyezni a távkonzultáció lehetőségét (facebook, 
messenger, skype,telefon).

•	 Légúti fertőzésekre utaló tüneteket (láz, köhögés, torokfájás, nehézlégzés) 
mutató beteg semmi esetre sem keresse fel személyesen a tanácsadót. 

•	 Amennyiben a gondozott légúti tünetekkel érkezik a tanácsadóhoz, akkor a 
védőnő jogosult utasítani arra, hogy térjen vissza otthonába és a védőnői 
ellátást távkonzultáció keretein belül folytassák, továbbá felhívja érintett 
figyelmét,hogy háziorvosával konzultáljon egészségi állapotával kapcsolatban.

•	  A védőnői ellátás tehát nem tagadható meg, de távkonzultáció keretében kell 
folytatni tovább. 

•	 Egyedi esetekben időpontot egyeztetve szükséges a tanácsadás megtartása 
az általános óvintézkedések betartásával. 

•	 A védőnői tanácsadó váróhelyiségében egyszerre, egy időben csak egy 
gondozott és / vagy egy hozzátartozója legyen jelen. 

•	 A járványügyi helyzetre való tekintettel a veszélyhelyzet időtartama 
alatt a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a 
veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerülnek.

Családlátogatás kizárólag egyedi esetekben, sürgős szükség esetén időpont 
egyeztetést követően történhet. A várandós kismamák megjelenés előtt a protokoll 
szerinti vizsgálatok miatt mindenképpen a lent szereplő elérhetőségen keressenek. 
A megkeresések lehetőség szerint és nem azonnali sürgős esetben, munkaidőben 
hétköznapokon 7:30 és 16:00 között történjenek.
Tanácsadó telefonszáma: 06-42/557-204
Területi védőnők egyéni elérhetőségei:
1-es védőnői körzet: Draviczkyné Varga Anita e-mail cím:
anita.vedono.tv@gmail.com
2-es védőnői körzet: Vanczerné Németh Mária e-mail cím:
vanczernemarika@gmail.com, facebookon messenger üzenet küldhető
3-as védőnői körzet: Molnárné Mikó Gyöngyi e-mail cím:
gyongyivedono@gmail.com, facebookon messenger üzenet küldhető
4-es védőnői körzet: Kovács Zita Nóra e-mail cím:
zita.vedono.tiszavasvari@gmail.com, facebookon messenger üzenet küldhető
5-ös védőnői körzet: Lengyel-Mezei Annamária e-mail cím:
anna.vedono.tiszavasvari@gmail.com, facebookon messenger üzenet küldhető
6-os védőnői körzet: Matyasovszki Judit: e-mail cím:
judit.vedono.tiszavasvari@gmail.com, facebookon messenger üzenet küldhető
7-es védőnői körzet: Ferenczné Takács Viktória: e-mail cím:
tavikster@gmail.com, facebookon messenger üzenet küldhető
Az iskolát ellátó kolléganők Katonáné Hrotkó Anita és Puskás Bernadett a tanácsadó 
telefonszámán elérhetőek és facebookon messenger üzenetet ők is fogadnak.
Amennyiben további kérdés merül fel a koronavírussal kapcsolatban, hiteles forrásból az 
alábbi elérhetőségeken is lehet tájékozódni: 

•	 ingyenes zöld szám: 06-80-277-455 és 06-80-277-456, 
•	 e-mail cím: koronavirus@bm.gov.hu, 
•	 honlap:https://koronavirus.gov.hu 
•	 facebook oldal és messenger: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu

Jelen tájékoztatás a 2020. március 19-én hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek 
alapján készült.

Támogatók: Aranyos István, Aranyos Tamás UNIQA, Arató Attila, Aratóné Perjési Marianna, 
Bakné Répási Ágnes, Balázs Barnabásné, Bánszki Lászlóné, Belovecz Kft., B-Löki Állateledel, 
Bódor Tímea, Bolega Sándorné, Borbély Péter, Dancs Sándor, Dancs Katalin, Dancs Farm, 
Makai Tamás, Szőke Zoltán, Ráduly Zsolt,Balázsi Csilla, Szőkéné Draviczky Erika, Ráduly 
Zsolt, Kuik Imre, Balogh Sándor, Tamás Viktor, Doh-Méh, Dojcsák Gábor, Dojcsákné Pásztor 
Erika, Dr. Kórik Zsuzsanna, dr. Vinnai Győző, EKIK, Éva Virág, FEBA-MOFÉM Kft., Fercsák 
Nándor, Ferenczik Sándor KPM Nánás Kft., Flóra Patika, Földes Tiborné, Gombás Georgina, 
Görbedi Katalin, Görömbei Cukrászda, Groncsák Anna, Groncsák Róbert, GS TRICOLOR, 
Gyöngy Ajándék, Gyrosland, H.O.P. GYM, Italcenter, Jágerné Rácz Andrea, Jég Pékség, Judit 
Foto, Juhász Károly Lászlóné, Kincses Sziget, Kórikné Bak Katalin, Kóti Ink, Krusóczki Zsolt, 
KUB-KER Bt., Makra Gábor, Mikó Zoltán Tiszagyulaháza polgármester, Munka MG Kft., 
Nácsa és Nácsa Kft., Nyakas András Hajdúnánás, NyírRehab-Tex Nonprofit Kft., Olasz Istvánné 
Allianz, Orosz Kertészet, Orovecz Attila, Osvai Viktor, Pajkos Ferenc, Pál Fitnesz, Papirusz, 
Parraghné Zsoldos Anita, Petruskáné dr. Legeza Tímea, Pogácsás Éva, Pont-Jó Divat, Rock 
FM, Szabit Kft., Szabó Nikoletta, Szabó Zoltán, Szabóné Aranyi Tünde, Szacsó 2001. Kft., 
Szaniszló Pál Ferenc, Szellei József, Szentmihálygép Kft., Szurkos Szilvia, Tamás Óra Ékszer, 
Ta-Te Kft., Tisza Event Rendezvényszervező, Tiszamag Gazdaáruház, Tisza-Vas, Tiszavasvári 
NOE, Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör, Tiva-Szolg Nonprofit Kft., TV Sportegyesület, TV 
Sport klub, Vámosi Antal, Vári Műszaki Bolt, Vári Sándorné, Zsoldos Ádám Leila, 
Köszönet a díszítésért: Fodor István, Fótos Katalin, Tőkés Lóránt, Juhász Beáta, Szilágyiné 
Katona Anita, Ducsai Németh Marianna, Kovács Edina, Bolega Ágnes, Ládi Zsanett, Palincza 
Zsolt, Nagy Dóra, Makra Gábor, Jágerné Rácz Andrea, Szabó Brigitta, Bodnár Anita, Szepesi 
Áron, Balázs Barnabásné, Szurkos Szilvia, Esély és Otthon-mindkettő lehetséges! pályázat 
keretében közérdekű munkában résztvevő támogatottak.
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2020. január 30-án az Egészségügyi 
Világszervezet/WHO/ az új koronavírus 
okozta járványt, nemzetközi horderejű 
közegészségügyi –járványügyi- 
szükséghelyzetté nyilvánította. Az eddigi 
járványügyi adatok alapján a COVID-19 
megbetegedés súlyos formája elsősorban 
az idős és/vagy egyéb betegségekben 
szenvedőket érinti, és a fertőzés jellegéből 
adódóan a zártabb közösségekben, 
intézményekben gyorsabban terjedhet 
és képes nagyszámú megbetegedést 
okozni. 2020.március 08-tól, a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ látogatási 
tilalmat rendelt el a Magyarország területén 
működő összes szociális intézményben. 
2020.március 17-én a látogatási 
tilalommal egyidejűleg az intézményekből 
való kijárási tilalmat is hivatalosan 
elrendelte. Intézményt elhagyni, csak 
kizárólag indokolt esetben /eü.vizsgálat 
céljából/, és különösen méltányolható 
helyzetben/hozzátartozó halála esetén/,az 
intézményvezető külön engedélyével 
lehetséges. A végső stádiumban lévő 
betegektől való elbúcsúzás kivételével a 
látogatási tilalom alól felmentés-az ellátottak 
érdekében-nem adható. Az intézmény, 
amennyiben a haldokló beteg látogatását 
engedélyezi, védőöltözetet biztosít a 
látogatóknak. A mai nap /2020.03.31/ 
állása szerint a Kornisné Központ 
lakói és dolgozói között nincs korona 
vírussal fertőzött személy. A vészhelyzet 
elkerülése érdekében intézményünk 
vezetősége-szoros együttműködésben a 
munkavállalókkal. Minden óvintézkedést 
megtesz, hogy a fent említett járványmentes 
állapotot fenntartsa: - Új ellátott felvétele 
otthonunkba, határozatlan ideig szünetel. 
- A kórházi ellátásban részesült betegeket 
/nem koronavírusos/ az intézménybe 
visszakerülve fertőző betegként szükséges 
kezelnünk - ruhájukat elkülönítve 
mossák, szobájukat tisztító, fertőtlenítő 
takarításnak vetik alá. A gondozottat a 
megfelelő higiénés szabályok szerint látják 
el gondozóink. - Fokozottan figyelünk 
a személyi higiénére. - Az intézmény 
közösségi tereibe kézfertőtlenítőszer 
adagolók lettek kihelyezve, amelyek 
használata kötelező. - A takarításokhoz 
virucid hatású készítményeket használunk. 
- Naponta többször fertőtlenítésre kerülnek 
azok a felületek, amelyeket kézzel 
gyakran érintünk /ajtókilincsek, korlátok, 
villanykapcsolók/ - Különös figyelmet 
fordítunk az evőeszközök, tányérok, poharak 
tisztítására, fertőtlenítésére. - Gumikesztyű 
használata kötelező a betegellátáshoz. 
- Lakóinkat 15-20 percenkét kínáljuk 
folyadékkal és figyelmeztetjük őket a 
gyakori folyadékpótlás jótékony hatására. 
- Gondozottjainknak napi ötszöri étkezést 
biztosítunk. Különös figyelmet fordítunk 
arra, hogy vitamindús, gyümölcsökben 
és zöldségekben gazdag változatos menü 
kerüljön minden nap felszolgálásra. - A 
textíliák gépi úton történő fertőtlenítő 
mosása termodezinfekciós és 
kemotermodezinfekciós eljárással történik. 
- Amennyiben az intézményben fertőzött 
személyt azonosítanak, akkor a közösség 
zárt jellege miatt fennáll a dolgozók és a 
gondozottak fertőződésének a kockázata 
is. A járványügyi vizsgálat ez esetben 
mindenkire kiterjed. - 2020.március 28-
tól a koronavírus járvány elmúlásáig 

élelmiszer és egyéb csomagot nem 
kaphatnak lakóink a hozzátartozóktól. - A 
ruhaneműk, textíliák hazaadása szünetel, 
azok az intézmény mosodájában kerülnek 
tisztításra. - A Kornisné Központ területén 
üzemelő büféből a mentálhigiénés csoport 
tagjai heti két alkalommal, kérésre 
bevásárolnak.
- Az intézmény zsebpénztárába van 
lehetőség pénz elhelyezésére, lakóinknak 
ebből kerülhetnek kifizetésre a bolti 
számlák. A részletekről telefonon 
lehet felvilágosítást kérni /06 42/520-
025/. A szükséges óvintézkedések 
betartása mellett az élet nem áll meg - 
sőt nem is állhat meg - otthonunkban. 
Ebben a nehéz időszakban fokozott 
figyelmet kell fordítanunk lakóink lelki 
egészségére is. A bezártság, a családtagok 
látogatásának hiánya miatt nehezebben 
telnek a hétköznapok. Több a súrlódás, 
az összekoccanás. Lehangoltabbak, 
rosszkedvűebbek lehetnek gondozottjaink. 
A mentálhigiénés gondozásunk célja, hogy 
az idős vagy fogyatékkal élő lakóinkat 
olyan lelki egyensúly megteremtéséhez, 
megőrzéséhez segítsük, amellyel képessé 
válnak a megváltozott körülményekhez 
alkalmazkodni. Igyekszünk változatos, 
sokszínű programot biztosítani 
gondozottjainknak. Manuális foglalkozás, 
társasjáték, kártyázás, filmvetítés, nótakör, 
egyéni és kiscsoportos beszélgetések, hitélet 
gyakorlása, egyházi és állami ünnepeinkre 
való készülődésünk, mind-mind azt a célt 
szolgálja, hogy lakóink befele fordulását, 
depresszióját megelőzzük. Fontosnak 
tartjuk, hogy a derű, a jókedv, a vidámság ne 
tűnjön el otthonunk falai közül. Ennek ékes 
bizonyítékaként már lelkesen készülünk a 
húsvéti ünnepkör eseményeire. Az irodalmi 
kör tagjai versekkel, dalokkal köszöntik 
lakótársaikat, húsvéti forgatagunkon 
tojáskeresés, tojásgurítás, locsolóvers 
mondó verseny, sárga túró kóstolás várja az 
érdeklődőket. A programok épületenként, 
kis csoportokban kerülnek megrendezésre, 
ezzel is kerülve a nagyobb létszámú 
csoportosulást, de eljuttatva az élményt 
minden lakónkhoz. Nagycsütörtökön 
keresztút-járásra hívunk mindenkit az 
intézményünk parkjában felállított stációk 
körül. Utána erdélyi böjtös káposztát 
kóstolhatnak a résztvevők. Bízunk benne, 
hogy programjaink sokak tetszését 
elnyerik, és talán sikerül a lehetetlen: olyan 
ünnepi hangulat megteremtése, amely 
a család hiányát, kis mértékben bár, de 
feledtetni tudja. Mindez csak úgy történhet 
meg, ha mindannyian, a szociális otthon 
dolgozói egymást segítve, támogatva 
közös célok mentén haladunk, szem előtt 
tartva a reánk bízott idősek és fogyatékos 
emberek testi és lelki egészségét. Hogy 
humorunknál maradjunk, tudjuk régről: 
”KELL EGY CSAPAT”! És mint azt már 
oly sokszor bizonyítottuk, itt van egy jó 
csapat! Ápolók, gondozók, karbantartók, 
konyhások, mosodások, takarítók, 
mentálisok, fizioterápiás lányok, irodai 
dolgozók, gépjárművezetők, de még a 
portások is, egy közös cél mentén tesszük a 
dolgunkat: VIGYÁZUNK AZ IDŐSEKRE! 
Utóirat: lakószobáink ablakaiban 
megjelentek a piros szívek. Mindegyik 
egy-egy köszönet –mindenkinek - a nehéz 
időszakban való helytállásáért!

Mikor előlépett a függöny mögül 
szájmaszkban a műsorvezető, nevetéssel 
fogadta a közönség. Akkor még sem ő, sem 
mi nem vettük komolyan a veszélyt. Vevők 
voltunk a poénos megjelenésre. Március 
6-án még megtöltöttük a Találkozások 
Házát. Ma pedig nem tudjuk, mikor 
lehetünk ismét együtt… Nem tudjuk, 
mikor nevethetünk, mikor énekelhetünk, 
mikor táncolhatunk. Bár megtehetjük 
otthon családtagjainkkal, de nincs hozzá 
sem kedvünk, sem hangulatunk. Nem 
olyan napokat élünk. Hiányzik az a belső 
súgó hang, ami akkor a városi nőnapra 
küldött bennünket: „Menj, kapcsolódj ki, 
érezd jó magad!”. Milyen jól tettük, hogy 
hallgattunk rá… Különben megfosztottuk 
volna magunkat meglepetések sorozatától. 
Személy szerint már a bejáratnál 
meglepődtem. Régen láttam ennyi embert 
egy nőnapi rendezvényre sietni.  Kedves 
látvány volt, hogy némelyik hölgyet férje is 
elkísérte, előzékenyen maga elé engedte a 
bejáratnál és a helyfoglalásnál. Végignézve 
őket valami jóleső érzés fogott el, lám-lám, 
nem veszett még ki teljesen az udvariasság. 
Percek alatt teltek meg a sorok, érkeztek 
a pótszékek, az intézmény dolgozói 
mindenre és mindenkire figyeltek. A sok 
ismerős arc között fedeztem fel időseket 
és fiatalokat, egymással cseverésző 
szomszédokat és barátokat, mosolyogva 
integető embereket. Valami felszabadult, 
könnyed légkör járta át a színháztermet, 
pedig akkor még sejtésünk sem volt arról 
miben lesz részünk. Sokszor morgolódom, 
amiért a legszínvonalasabb műsort is 
tönkreteszi a nem megfelelő műsorvezető. 
Azon az estén viszont esélyem sem volt 
kritizálni, minden olyan volt, ahogy a 
nagy könyvben meg van írva. Ha Nőnap, 
akkor férfi műsorvezető, humoros 
felvezető szöveg hangulatteremtéshez. 
Erről Fülöp Attila gondoskodott, 
így Ráduly Zsolt alpolgármester úr, 
nőket köszöntő tiszteletteljes szavai 
közvetlenebbül hatottak a közönségre. 
Majd feltűnt a nézőtéren Mészáros Árpád 
Zsolt színművész, akinek a mikrofon 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindig a 
színpadon kell lennie. Operett, musical, pop, 
ismert slágerek képezték az esti repertoárt 
és több duett bájos partnerével, Piros 

Krisztinával. A műsor valóban MÁZS-ként 
telt, hiszen rengeteg dolgot megosztott 
velünk magánéletéről és karrierjéről. A 
mai szlenget használva úgy mondanám 
„Lazára vette a figurát” és ha még volt 
valaki a nézőtéren, aki fegyelmezetten ült, 
ő is elengedte magát. Együtt énekeltünk 
és megtanultunk rütyözni, szemtanúi 
voltunk, ahogy térden állva énekel 
szerelmi vallomást Kulcsárné Jutkának, 
és még „220 Felett” is állva tapsoltunk, 
táncoltunk. Elindultam a kijárat felé, 
ahol az est zárásaként a képviselőtestület 
férfi tagjai egy-egy cserép virággal 
kedveskedtek mindenkinek. Minél jobban 
távolodtam a Találkozások Házától, annál 
hihetetlenebbnek tűnt az egész. Másfél 
órája még egy városi nőnapra indultam, 
most egy fergeteges bulitól bódultam 
tartok haza. Elképzeltem, hogy ülök a 
széken és hallgatom MÁZS előadását, 
erre önfeledten énekeltem, táncoltam, a 
szomszédot ölelgettem és még a szék alá 
rejtett nem létező borítékot is kerestem. 
Pedig tudtam, hogy átverés, mégis 
hagytam magam sodorni a jó hangulattal, 
nem akartam kilógni a sorból. Magával 
ragadott az évek óta nem látott teltház 
látványa, a profi előadás és szervezés, a 
felszabadultan szórakozó emberek. Talán 
a kulcs kattanása a zárban rántott vissza 
a valóságba: hazaértem, nem álmodom. 
Ezt igyekezett igazolni az a rengeteg élő 
videó, fénykép, elismerő szavak, melyek 
a közösségi oldalon futottak elém. És 
akkor elmélkedésbe kezdtem. Bennünket 
ünnepel a világ minden férfija, bennünket 
a kiismerhetetlen nőt, akinek ezer arca van, 
aki pillanatok alatt tud aranyos tündérből 
tűzokádó sárkánnyá változni. Mit lehet 
erre mondani? Csak azt, hogy köszönjük 
Önöknek kedves férfiak, köszönjük, 
hogy vannak nekünk, hiszen Önök nélkül 
mi is csak félemberek lennénk. Mikor 
ezeket a sorokat írom, kihalt a város. 
Rég zárva minden bolt, közösségi hely. 
Az utcán néhány ember, ők munkából 
jönnek. Mintha valamire várna minden 
és mindenki. Talán a tavasz illatára, a 
virágzó növények látványára. Talán az élet 
visszatérésére, az újbóli önfeledt nevetésre. 
De leginkább a szájmaszkok eltűnésére…

Kárpáthy Kornélia

Szájmaszk – Nőnap – SzájmaszkVIGYÁZZUNK AZ IDŐSEKRE! 
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Általános iskolai beiratkozás 
a 2020/2021-es tanévre

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az 
országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) 
határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai 
beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza. A határozat célja, hogy a járványhelyzet 
várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél 
kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani 
kell a szülők szabad intézményválasztását is. A beiratkozás során az alábbi eljárásrend 
érvényes. Az Oktatási Hivatal 2020. március 1-jéig értesítette a kötelező felvételt biztosító 
iskolák fenntartóit, és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020. szeptember 
1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény. 45. § (8) bek.). A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti 
iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet
1. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes 
iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, 
elektronikus megkeresést javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA- 
rendszeren keresztül történik 2020. május 21-éig. A KRÉTA- rendszer működéséről az 
iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp 
sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a 
megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.
2. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a 
beiratkozást 2020. április 6-április 24. között tartja. Az általános iskola a 2. alpontban 
foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt 
egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára 
vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val 
rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.
3. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. 
április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek 
kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.
4. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi 
kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők 
szülei április 28 és május 15. között az intézmény elektronikus KRÉTA- felületén 
adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a 
körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és 
erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét 
biztosító általános iskola vezetőjét.

Kedves Szülők!
A Tiszavasvári Diáksport Egyesület nevében azzal a kéréssel 

fordulunk Önökhöz, hogy a
személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák gyermekük 

sportolási lehetőségeit.
Adószám: 18807204-1-15

Támogatásukat előre is köszönjük.

Távoktatás a Váciban is…
A digitális oktatásra való átállás kihirdetése után hétfőn reggel azonnal megbeszéléssel 
kezdett a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium tantestülete. Eldöntöttük, hogy milyen 
platformok és szoftverek segítségével folytatjuk az oktatást és ezek hogyan teszik lehető-
vé a tanítást, a számonkérést és az osztályozást, hogy minden diák rendelkezzen elegendő 
érdemjeggyel és be tudjuk fejezni a tanévet. Minden pedagógus a tanmenetének megfe-
lelően haladt a tanév során, az utolsó éveseknek új anyag így alig maradt, nekik az érett-
ségi tárgyakból már csak az ismétlés volt hátra. Így gyakorlatilag napot sem vesztettünk, 
hétfőn megalakultak azonnal az osztályok a digitális oktatáshoz és a pedagógusok már ki 
is küldték az első nap anyagait. Sikerült minden tanulónak gyorsan csatlakozni a digitális 
osztályához. Akinek nem állt rendelkezésre otthon megfelelő eszköz, annak a gimnázi-
um kölcsönzött. Természetesen eddig is használták a tanórán kívüli tanítási módokat a 
tanárok, de ezután már csak így lehet tanítani és ez a tanulók és a pedagógusok számára 
is megterhelő. Tanulóink 14 és 20 év közöttiek, számítunk rá, hogy ők is rendszeresen és 
kellő aktivitással foglalkoznak otthon a tananyaggal és olyan jegyeket szereznek, ame-
lyekkel ők is elégedettek. Minden tárgyból rendelkeznek tankönyvvel, ehhez jönnek a 
tanároktól kapott anyagok, ott van az internet, lehet kérdezni a tanártól most is, és ez azt 
jelenti, hogy innen kezdve szinte csak a diákokon múlik, mennyire kapcsolódnak be a 
folyamatba. A tanulókat legjobban az érettségi tartja izgalomban, hisz már csak egy hónap 
van az írásbeli vizsga első napjáig. Várjuk minden nap a végleges döntést, hogyan, milyen 
módon, mikor lesz az emelt és közép szintű érettségi vizsga írásbeli és szóbeli része.

A járvány 
t e r j e d é s e 
miatt nem 
csak az 
O l i m p i á t 
k e l l e t t 
elhalasztani, 
de kisebb, 
iskolánk és 
d i á k j a i n k 
s z á m á r a 
a z o n b a n 
c s a k n e m 
o l i m p i a i 

jelentőségű versenyek szervezése is 
akadályokba ütközött: nagy múltú 
versenyek döntőit törölték vagy 
halasztották el, s volt, hogy a megszokottnál 
korábban hirdettek eredményt. Ferenczi 
Ákos 9.B osztályos tanulónkat ezek 
az intézkedések két országos verseny 
kapcsán is érintették. Ákos az Irinyi János 
Országos Középiskolai Kémia Verseny 
megyei fordulóját megnyerve továbbjutott 
az országos döntőbe. 88,5 pontot ért el, 

40 ponttal megelőzve a második helyezett 
tanulót. Felkészülését Bényei András tanár 
úr segítette. Az országos döntő a helyzetre 
való tekintettel elmarad, de eredményére 
mindnyájan büszkék vagyunk, neki és 
felkészítő tanárának is gratulálunk. A 
„Sziporka” Országos Matematika 
Versenyen a „kilencedik évfolyamosok” 
kategóriában első helyezett lett úgy, hogy 
egyedül neki lett maximális pontszáma. Az 
ország középiskoláiból 72 induló tanuló 
között vívta ki ezt a rangos elismerést. 
Felkészítő tanára Vigné Rőczei Éva. Ákos 
az eredmény - sajnos csak online módon 
történt - közzététele után nagyon boldog 
volt, és a következőket mondta: „Az idei 
tanévben belemerültem az egyenletek 
csodálatos világába a Sziporka matematika 
verseny keretei között. A három forduló 
során 3-3-3 feladat megoldásán keresztül 
szereztem rengeteg új tudást. Kíváncsian 
várom, hogy mit tartogat a jövő évi verseny, 
és remélem legalább ennyi újdonságot és 
izgalmat tudok majd újra átélni.”

VMG

A farsangi vigadalmak után iskolánk életében zenei versenyszezon kezdődött, 
amely az egész tavaszt felölelte volna. Indításként Kósa Réka növendékünk a 02.29-
én megrendezett XIX. Regionális Kürtöstalálkozón „arany” minősítést ért el, ahol 
immáron második éve bizonyította tudását. Felkészítő tanára: Nagy Dániel. Két 
zongoristánk: Balogh Emese és Kotroczó Roland 03.05-03.08. között, a Kaposváron 
megrendezett 5. Zenevarázslat Nemzetközi Zongoraversenyen arany minősítést ért el. 
A versenyt eddig Egerben rendezték, majd a helyszínt kinőve helyezték át Kaposvárra. 
Az évek során nemzetközi versennyé szerveződött, ahol sok külföldi tehetség méreti 
meg magát a neves zeneiskolákból. Büszkék vagyunk, hogy intézményünk is ott 
szerepel a nívósnak számító intézmények között, hiszen Kotroczóné Derecskei Andrea 
felkészítésének jóvoltából növendékei már 3. éve hozzák az aranyakat! A páros 
nem pihenhetett sokat, hiszen 03.10-én szóló kategóriában mérették meg magukat 
a XII. Bethlen Művészeti Fesztivál –zongoraversenyén, Nyíregyházán két másik 
növendékünkkel egyetemben. A versenyen résztvevő növendékek és felkészítő tanáraik: 
Balogh Emese 1. helyezett- Kotroczóné Derecskei Andrea, Kotroczó Roland 1. helyezett 
- Vasko Szabolcs, Pethe Cintia oklevél- Kotroczóné Derecskei Andrea, Szavina Viktória 
oklevél - Szavina Lyubov.  Március 11-én Emese és Roland páros ismét versenyzett a XII. 
Bethlen Művészeti Fesztivál –kamarazene négykezes kategóriájában, ahol bezsebelték 
az 1. helyezést. Felkészítő tanáruk: Kotroczóné Derecskei Andrea. Köszönjük a 
versenyeken részt vevő tanulóknak és felkészítő tanáraiknak példaértékű munkájukat, 
hírnevünk öregbítését és iskolánk méltó képviseletét! A koronavírussal kapcsolatos 
kormányzati intézkedések miatt aztán március 16. napjával iskolánkban is a digitális 
munkarend került bevezetésre. Az eddig 
megszokott életünk befejeződőtt egy időre, 
s gőzerővel munkálkodunk az otthoni 
tanulás megvalósításában és segítésében. 
Mindeközben mi is, ahogyan hazánkban és 
a világon mindenki más „vizsgázunk” most 
felelősségből, önkontrollból, higgadtságból, 
fegyelemből, alkalmazkodásból és 
emberségből. Reméljük, hogy közös erővel 
mihamarabb túl leszünk ezen a helyzeten.  
Mindezek mellett köszönjük a szülőknek a 
digitális munkánk segítését, a gyerekeknek 
a kitartását és lelkesedését!  Ne feledjük, 
egészségünk a legfontosabb. Vigyázzunk rá, 
és vigyázzunk egymásra!

Karászi Ágnes

KIS GIMNÁZIUMUNK NAGY 
EREDMÉNYEI

ZENEISKOLAI HÍREK
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RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A csalók nincsenek karanténban!

2019 decemberében a kínai Vuhan városában új betegségjelent meg, melyet a szakemberek 
COVID-19 (coronavirus disease) néven emlegetnek. A vírust, mint köztudott az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá minősítette, a kórokozó okozta 
halálos áldozatok száma megközelíti a 8000-et. A lakosságot világszerte – a széleskörű és 
tényszerű tájékoztatás ellenére is – pánikszerű vásárlás és félelem kerítette hatalmába. A 
járvány eddig alig ismert lehetőséget teremtett a csalók és álhírterjesztők számára, akik az 
állampolgárok bezártságából, betegségtől való félelméből próbálnak profitálni. Sokszor 
felhívtuk már a figyelmet arra, hogy „a csalók tárháza kifogyhatatlan”, mi sem mutatja 
ezt jobban, mint a jelenleg kialakult helyzet, ahol az átverésekre szakosodott bűnözők 
a lakosság figyelmetlenségét kihasználva jutnak hozzá személyes és banki adatokhoz, 
fertőzik meg különböző módszerekkel a számítógépeket és terjesztenek a félelmeket 
tovább növelő álhíreket. Annak érdekében, hogy ne váljanak a csalók áldozatává, fogadják 
meg tanácsainkat.
 „Budapest lezárása. Fantasztikus kórokozó elleni csodaszerek. A teljes testfelületre 
permetezett alkohol, vagy klór hatékonyan pusztítja a koronavírust. Tartsa vissza a 
levegőt 10 másodpercre, hogy megtudja, elkapta-e a vírust.” Csak néhány az elmúlt hetek 
álhíreiből. 
Egyik sem bizonyult igaznak. Ezek között a hírek között rendszeresen megjelennek 
olyan tanácsok és reklámok is, melyek már az egészségre is veszélyesek. Az ilyen hírek 
terjesztése, megosztása bűncselekményt is megvalósíthat.
- Csak megbízható oldalakról (www.koronavirus.gov.hu) tájékozódjon! Ne higgyen 

el mindent, amit a közösségi oldalak „jól informált szakértői” írnak! Mindig vizsgálja 
a hírek forrását, hivatkozásait, annak keletkezési idejét, a szerző hitelességét! Mindig 
legyen gyanús az a hír, mely szándékosan pánikot kelt, gyors cselekvésre hív fel, 
vagy a hivatalos szervek titkolózásáról szól. 

Az elmúlt hetekben a különböző aukciós oldalakon, webshopokban és boltokban 
megszaporodtak a kézfertőtlenítő és szájmaszk hirdetések. Ezeken az oldalakon jellemző 
módon sokszorosáron kínálják a keresett termékeket, arra hivatkozva, hogy a beszerzési 
ár is megnövekedett. Az aukciós oldalak folyamatosan szűrik az ilyen típusú hirdetéseket 
és a fogyasztóvédelem is ellenőrzi a kereskedőket. Ne fizessen túlzottan magas árat 
ezekért a termékekért! A szájmaszkot a fertőző, köhögőbetegeknek célszerű csak viselnie 
mások védelmében! Feleslegesen ne költsön erre. Az alkoholos kézfertőtlenítésre akkor 
van szükség, ha nem tud folyó vízzel és szappannal kezet mosni! Ha elengedhetetlenül 
fontos, akkor válasszon megbízható webáruházat a vásárláshoz! A világjárvány 
okozta félelmekre és együttérzésre alapoznak a különböző szervezetek nevében 
küldöttúgynevezett adathalász levelek. Az üzeneteket nagyon sok emberemail címére 
elküldik. Ezek a levelek arra buzdítják az olvasót, hogy a linkre kattintva adják meg 
személyes és banki adataikat, illetve adakozzanak különböző jótékonysági célra. Tipikus 
példa erre a WHO nevében küldött, fontosnak tűnő információkat tartalmazó levél, mely 
rosszindulatú programokat kísérel meg telepíteni a számítógépekre. Egyelőre ezek a 
levelek angol nyelvűek, de nem zárható ki, hogy a jövőben a magyar nyelvű (fordító 
programmal létrehozott és helytelen szövegezésű) változatai is megjelennek majd. 
Ezeknek a leveleknek a közös jellemzője, hogy a küldő email címe megtévesztésig 
hasonlít az eredeti szervezet címére (pl.: a WHO eredeti címe person@who.int, azonban 
a csaló a person@who.com, vagy person@who-safety.org címet használja). Szintén közös 
ezekben a levelekben, hogy a szervezet logóját is felhasználják, az olvasó megszólítása 
általános (pl.: Kedves állampolgár!), a magyar nyelvű szöveg helyesírási hibákat 
tartalmaz, fogalmazása hibás. Mindig ellenőrizze, hogy a feladó az, akinek kiadja magát! 
A különböző járványügyi, egészségügyi szervezetek nem kérnek személyes és banki 
adatokat e-mailben! Ne kattintson soha az ilyen levelekben található linkekre és ne 
nyisson meg csatolt mellékletet! Amennyiben ismeri a szervezet elérhetőségét, úgy azt a 
címsorba gépelje be (pl.: www.who.int) Felhasználói nevet és jelszót csak meg bízható, 
ismert és tanúsítvánnyal rendelkező (https-előtagú) oldalon adjon meg! Adományt 
csak hiteles, ellenőrzött, a médiában (televízió, rádió) hirdetett szervezet részére adjon 
vagy utaljon! 

 (Forrás: www.police.hu./bunmegelozes)

Intézkedések a Magiszter Óvoda, Általános 
Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Tiszavasvári Tagintézményében 
a koronavírus – fertőzés veszélyének 

időszakában
A 41/2020 ( III. 11.) Kormányrendelet megjelenése után Intézményünkben azonnal 
megtettünk mindent annak érdekében, hogy a terjedő koronavírus járvány hatásának 
minimalizálására felkészítsük az óvodásainkat és a tanulóinkat. A legfontosabbnak azt 
tartottuk, hogy beszélgessünk a gyerekekkel erről a járványról, hiszen a televízióban 
már láthatták, hogy más országokban mit okoz ez a vírus. Megnéztük a hivatalos oldalon 
kiadott tájékoztató videót és ezt az életkori sajátosságok figyelembe vételével fel is 
dolgoztuk. Fontosnak tartottuk, hogy azt értsék meg, hogy sokat tehetünk mi magunk is 
a járvány lassításáért. A kisebb gyerekeknek volt ezt a legnehezebb még elgondolni 
is. A legnagyobb igazságot az egyik alsós gyerekünk mondta ki, amikor talán a kis 
gyermeki lelkével megértette, hogy ez a vírus akár halált is okozhat. Szemében 
félelemmel mondta, hogy én nem akarok ilyen koronát. Ezt is nehéz volt felfogni, hogy 
akár gyógyíthatatlan is lehet egy betegség és ez túlmutat minden emberi értelmen. 
Megtanítottuk gyerekeinket arra, hogy hogyan kell és mivel helyesen kezet mosni, 
aminek gyakorlati bemutatása, tájékoztató képek formájában minden osztályteremben 
kifüggesztésre került. Tanulóink közül többen nem rendelkeznek otthon vezetékes vízzel 
és fürdőszobával, ezért kiemelten elmondtuk, elmagyaráztuk, hogy hogyan kell így is 
fertőtlenítő kézmosást végezni. A III. 11-én megjelenő Kormányrendelet kiadásánál már 
mindenki érezte, hogy súlyos helyzet előtt állunk. Mégis megrendített bennünket az a 
bejelentés, hogy 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen 
kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A gyerekek nyelvére lefordítva, 
nem kell jönni iskolába. Valószínűleg, akkor a tanulók többsége nagyon örült ennek. 
Ma már nem biztos, hogy ez így lenne. Hiszen rá kellett jönniük, hogy tanulni kell otthon 
is, sőt egyedül megoldani a feladatokat nehezebb, mint az iskolában, tanári segítséggel. 
Ettől a naptól kezdve az óvodába sem kértek ügyeletet, nem hozták a gyerekeket. A mi 
iskolánkban igen széles skálán próbálunk minél hatékonyabban segíteni az otthoni 
tanulásban. Osztályonként zárt Facebook láncot hoztunk létre, amely lehetővé teszi, 
hogy a digitális lehetőségek több fajtáját is alkalmazzuk. Tanulóink egy részének 
telefonos elérhetősége van. Nekik minden reggel nyolc órakor elküldjük az aznapi 
tananyagot, magyarázatokkal, sokszor „lefordítva” a gyerekek nyelvére. Ennek a nyolc 
órakor való elküldésnek az a célja, hogy a napirend kialakuljon, és a tanulók fogadják 
el, hogy naponta kell tanulni. Főleg az osztályfőnökök azok, akik a tananyag mellett 
sok minden másról „beszélgetnek” a tanulókkal. Az otthoni helyzetről, a mindennapokról, 
és ha kell, akkor a járványhoz kapcsolódó kérdésekről is. Igyekszünk erősíteni lélekben 
a tanulóinkat és ez által a családokat is, többször ismételve, hogy az otthonmaradás 
most életeket menthet. Ezen kívül minden héten, szerdán egy több oldalas feladatlapot 
juttatunk el a tanulóknak, ahol jelöljük a tankönyvi oldalszámokat is, és rövidített vázlatos 
magyarázatot is adunk. A megértést segítő feladatok, pedig a tanulási technikákat is 
erősítik. Minden héten összeszedjük a megoldott feladatlapot. A javításnál látszik, hogy 
ki hogyan értette meg, minden feladatlapra szöveges értékelést is adunk, amit szintén 
eljuttatunk a gyerekekhez.  Ahol van digitális elérhetőség, ott abban a formában. A 
feladatlapok végén a hittant oktató Panni néni mindig egy igét küld a gyerekeknek, 
amire mindig, de most főleg nagy szükségük van. Ezen a héten a BÖJT időszakában egy 
üzenetének ez a részlete. Ebben a helyzetben, amikor otthon vagytok, különösen fontos, 
hogy hogyan szólsz a családod tagjaihoz. Vannak emberek, akik számára a szavak a 
legfontosabbak. Egy jó szó, kedves megjegyzés sokat jelenthet a számukra. Éppen 
úgy, mint ahogyan fájó tud lenni egy meggondolatlan, talán nem is szándékos rossz 
mondat, bántó kifejezés. A szavaink nagyon fontosak! Kérlek, hogy ezen a héten 
különösen figyelj oda arra, hogy kinek és mit mondasz! „Áldjon meg téged a Sionról 
az Úr, aki az eget és a földet alkotta!” (Zsoltárok könyve 134,3) Tantestületünk 
minden tagja nagyon sokat dolgozik azért, hogy tanulóink ne maradjanak le a 
tananyaggal. Köszönettel tartozunk, nekik. Mindent megteszünk azért, hogy ebben 
a nehéz helyzetben, a gyerekek lelkiekben is megerősödjenek. Mindig bizalommal 
fordulhatnak hozzánk. Köszönjük azoknak a szülőknek is a segítségét, akik napról 
napra követik gyermekeik tanulását. Kedves Gyerekek!  Vigyázzatok magatokra! Jó 
egészséget kívánunk!

A Magiszter Óvoda és Általános Iskola minden dolgozója  

Felhívás bölcsődei beiratkozással 
kapcsolatban

Tisztelt Szülők, leendő bölcsődések!
Tájékoztatom Önöket, hogy a bölcsődék működést szabályozó rendelet szerint a bölcsődei 
felvétel a nevelési évben folyamatos. A kialakult gyakorlat szerint általában tavasszal 
igénylik a szülők az ellátást a következő nevelési évre (2020-2021). A rendkívüli szünet 
elrendelése miatt személyesen ezt jelenleg nem tudják megtenni, így kérem Önöket, 
hogy az ellátással kapcsolatos igényüket az alábbi e-mail címen, vagy telefonon 
jelezzék. 

e-mail: cseperedok@tiszavasvari.hu Telefon: 0630/30 22 199
Minden igénylő számára elektronikusan eljuttatjuk a bölcsődei jelentkezési lapot, melyet 
értelemszerűen kitöltve elektronikusan kérünk visszaküldeni. A mellékelni szükséges 
dokumentumokat, amennyiben a szülőknek van lehetőségük elektronikusan kérjük 
elküldeni, ha nem tudja megoldani, akkor az időszakos leállást követően papír alapon 
szükséges eljuttatni az intézmény részére. Minden kérdéssel kapcsolatban a fent megjelölt 
telefonszámon készséggel állunk rendelkezésükre.

Reznek Istvánné intézményvezető



2 0 2 0  á p r i l i s
Kultúra - szórakozás

FOLYAMATOS  A  MUNKA  KULTURÁLIS 
INTÉZMÉNYEKBEN

Új tervekkel, nagy lendülettel kezdtünk neki a 2020. évnek. Óriási sikert aratott a Városi Fúvószenekar Újévi 
koncertje, Benkő Péter és Szabó Gyula Győző Magyarok a Kárpát-medencében című műsora fantasztikus 
élményt nyújtott. Próbáljuk újjászervezni a népzenei együttest és a városi vegyeskart. Folyamatosak voltak a 
múzeumpedagógiai foglalkozások, a könyvtári programok, megvalósítható terveket szövögettük mindhárom 
intézményegységben. A március első hete fantasztikusan sikerült. Több mint 500 gyerek ujjongva tapsolt 
a gyermekszínházi előadások végén, Lackfi János nem mindennapi irodalmi élménnyel ajándékozta meg a 
diákokat, sőt a könyvtár emeleti része kicsinek bizonyult a délutáni közönségtalálkozó megrendezésére, így a 
Találkozások Háza adott otthont a programnak. A Vasvári Pál Múzeum felhívására rengeteg pályamunka érkezett. 
Óriási sikert aratott Mészáros Árpád Zsolt és Piros Krisztina nőnapi műsora. Szépen, lassan összeállt a tavaszi, 
nyári programok sorozata, amit sajnos abban a formában már nem fogunk tudni megvalósítani. 

Március 16-tól meghatározatlan ideig az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár egyik 
intézményegysége sem fogad látogatókat, csoportokat, elmaradnak a programok, rendezvények, de természetesen 
a munkatársak dolgoznak, hiszen az élet nem állt meg. A Vasvári Pál Múzeumban és  a Találkozások Házában 
sor kerülhet olyan munkák elvégzésére, amelyekre eddig nem volt idő. A raktárakban, ruhatárban, irattárban, 
kelléktárban, a külső raktárakban rend lesz, megújul ruhatár, a múzeumban az időszaki kiállítóterem, sor kerülhet 
a digitalizálásra. a külső raktár rendbetételére. Mindkét intézményben Munkatársaim minden nap 8-16 óra között 
telefonon és emailben állnak az érdeklődők rendelkezésére. 

A Városi Könyvtárban megújul a Gyermek részleg, befejeződik az állományellenőrzés, folytatódik a 
digitalizálás, folyamatosan érkeznek az új könyvek. A személyes könyvtárhasználat folyamatosan áttevődik az 
online térbe. Minden segítséget megadunk a diákoknak és a pedagógusoknak az online tanulásban - tanításban 
és a könyvtárhasználóknak segítünk abban, hogy hasznosan eltöltsék azt az időt , amit most otthon töltenek.  
Honlapunkon www.kulturatvasvari.hu oldalon, új menüpontban minden nap új keresztrejtvény várja a látogatókat. 
Maradjanak otthon s hallgassák meg Munkatársam Fercsák Nándor DJP mentor , területi vezető legújabb videóját, 
melyet megtalálnak honlapunkon és facebook oldalunkon egyaránt. Minden nap 8.00-16.00 között telefonon és 
emailben elérhetőek vagyunk. Bízunk benne, ha mindannyian betartjuk a járvány- és egészségügyi szabályokat, 
akkor hamarosan személyesen is találkozhatunk múzeumi, könyvtári, kulturális rendezvényeken, melyeket addig 
is folyamatosan előkészítünk.

Kulcsár Lászlóné

Kedves Olvasóink!
Közeledik a SZJA bevallás elkészítésének határideje. Köszönjük, 

hogy a SZJA 1% felajánlásukkal eddig is támogatták a Városi 
Könyvtár állománygyarapítási keretét. 

A felajánlott összegből könyveket vásárolunk, támogatásukra 
továbbra is számítunk.

Adószámunk: 15834003-2-15. 
Felajánlásukat a könyvtár olvasói és munkatársai nevében ezúton 

is köszönjük!

Kovács Róbert, vagy ahogy sokan ismerik Kovács Robi foglalkozását tekintve: színész, 
műsorvezető. A többség még mindig „A világ legrosszabb gyereke” című ifjúsági film 
főszereplőjeként és a Kölyökidő műsorvezetőjeként ismeri. Több színházban játszott 
már, például a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban, a Játékszínben, a Ruttkai Éva 
Színházban, a Vidám Színpadon, a Fiatalok Színházában, a Karinthy Színházban. 2006-
ban Görbe Tükör néven önálló színházat alapított. A Találkozások Házában is többször 
felléptek már, most legújabb darabjukat a Csillagszemű juhász című mesejátékot láthatták 
az ovisok és az alsótagozatos kisdiákok.  A tiszavasvári gyerekeken kívül Tiszaeszlárról 
és Szorgalmatosról is érkeztek gyerekek az előadásra. Ahol fellép a társulat, ott mindig 
óriási sikert aratnak, s  visszahívják őket újabb előadásokkal, mert már többször 
bebizonyították, hogy érdekünk a minőségi szórakoztatás. Tisztában vannak azzal, hogy 
számos vándor színtársulat működik országszerte, de tudják, hogy a nézők megbecsülése, 
a gyerekek szórakoztatása érdekében mindig színvonalas produkciókkal állnak a világot 
jelentő deszkákra. Köszönjük az élményt annak a több mint 500 gyereknek a nevében is, 
akik a két előadásra ellátogattak. Ígérjük, lesz még folytatása! 

Kulcsár Lászlóné

A „VILÁG LEGROSSZABB 
GYEREKE” 

ÚJRA TISZAVASVÁRIBAN LÉPETT SZÍNPADRA 2020. március 3-án

A kortárs magyar irodalom egyik 
legmeghatározóbb és legtermékenyebb 
alkotója Lackfi János író, költő, műfordító, 
egyetemi tanár volt a tiszavasvári Városi 
Könyvtár vendége 2020. március 4-én. 
A személyes találkozást több éves 
szervezőmunka előzte meg, hiszen 
János sosem tétlenkedik. Folyamatosan 
halhatunk róla, legyen szó műfordításról, 
tanításról, kritikákról, blogolásról, 
gyermekirodalomról, vagy egy-egy új 
könyv megjelenéséről. József Attila-
díjas, Prima Primissima díjas író, 
az „Év Gyermekkönyve” díj büszke 
tulajdonosa. Olyan íróóriásokat tudhatott 
barátjának, mint Lázár Ervin. Délelőtt 
a Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola diákjainak, majd ezt követően a 
Találkozások Háza kamaratermében a 
Váci Mihály Gimnázium és a tiszalöki 

NYSZC Teleki Blanka Szakgimnázium 
és Szakközépiskola diákjai száma tartott 
Lackfi János rendhagyó irodalom órát. 
Vallja, hogy az irodalmat humorral kell 
bevinni az iskolába. „A humor, mint ez 
köztudomású, gyógyszer.” Tanárként 
tizenhat évet tevékenykedett, és nagyon 
fontosnak tartotta, hogy eleven kapcsolat 
alakuljon ki a diákokkal. Folyamatosan 
arra törekedett, hogy látványossá tegye az 
órákat. „Ha érzem, hogy ernyed a hangulat, 
bedobok egy viccet, egy anekdotát, még 
bohóckodtam, felolvastam is”. Nagyszerű 
költő, remek előadó, fantasztikus 
élmény! - így jellemezhetnénk a két 
közönségtalálkozót, hiszen az általános 
iskolásoknak, középiskolásoknak és 
felnőtteknek egyaránt óriási élmény volt 
élőben hallgatni Lackfi János verseit. 

Kulcsár Lászlóné

,,IZIRAJDER NAGYAPÁM” avagy 
,,AZ ÉLET ÉRTELME ÉS EGYÉB 

FURASÁGOK’’
 DUPLA RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA A VÁROSI 

KÖNYVTÁRBAN

Nemzeti ünnepünkhöz, március 15-éhez kapcsolódva a Vasvári Pál Múzeum a 
hagyományoknak megfelelően rajzpályázatot hirdetett ebben az évben is. A beérkezett 
munkákat háromtagú zsűri értékelte, majd a pályamunkákból kiállítás készült. A zsűri 
tagjai voltak: Kovácsné Botrágyi Mónika pedagógus, művésztanár, Opre Csabáné 
tagóvodavezető és Majoros Tibor grafikus, a Vasvári Pál Múzeum munkatársa. 
A rendkívüli helyzet miatt sajnos a rajzkiállításunk megnyitója és az eredményhirdetés 
is az eredetileg tervezett időpontban elmaradt, sőt a későbbre tervezett programot 
sem tudjuk megvalósítani.  Ezért más múzeumhoz hasonlóan a múzeum munkatársai 
is szeretnék egy virtuális sétára invitálni a látogatóikat, megmutatva a gyerekek által 
készített rajzokat. Az elkészített video megtekinthető a múzeum facebook oldalán. 
A zsűri több korcsoportban díjazta a munkákat, s így a következő eredmények születtek: 
Felső tagozat:
I. helyezett - Bódor Lili Kabay János Általános Iskola 5. D osztály
II. helyezett - Gajdos Lilla Kabay János Általános Iskola 6. A osztály
III. helyezett -Tóth Melinda Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 8. osztály
Különdíjas - Szabó Nóra Kabay János Általános Iskola 5. D osztály
Alsó tagozat:
I. helyezett - Balogh Borbála Liliána 1. osztály Budapest
II. helyezett - Gál Emese Kabay János Általános Iskola 4. B osztály
III. helyezett - Zajácz Lorina - Kabay János Általános Iskola 4. osztály
Különdíjas - Kander Zselyke Kabay János Általános Iskola 3. A osztály
Óvodások korosztálya: 
I. helyezett - Csomós Nelli Fülemüle Óvoda Fecske csoport  6 éves
II. helyezett - Gál Benett Fülemüle Óvoda Fecske csoport 6 éves
III. helyezett - Vámos Zoltán Mesekert Óvoda Napraforgó csoport
Különdíjas - Balogh Lajos Magiszter Óvoda Katica csoport
Köszönjük a szebbnél szebb alkotásokat, gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő 
pedagógusoknak egyaránt! 
A helyezetteknek járó díjakat postai úton juttatjuk el a gyerekeknek! 

Kulcsár Lászlóné 

HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS!
– RAJPÁLYZAT A VASVÁRI PÁL MÚZEUMBAN
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Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Siminaica Ionel     /2020.02.14./
Vadász Sanel         /2020.02.29./
Vadász Alex Noel /2020.02.29./ 
Hunyadvári Anna  
Ábri Elinor 
Lakatos Zoltán Noel
Pente Bence  
Molnár Dorina 
Balogh Noel
Makula Katalin Alíszia   
Gulyás Olivér László
Németh Izabella  
Laczkó Levente 
Rigacs Paula Zsófia  
Rézműves Bence 
Poczkodi Roland
Fazekas Milán

Akiktől búcsút vettünk:
Gulyás Lajos  (2020.02.25.) / Szoc. Otthon 
Kovács Julianna / Petőfi u. 
Oláh Imréné sz. Kenéz Ilona /Bocskai u.
Fitus Ferenc Lajosné sz. Vámos Erzsébet                     
Hankó László u.                             
Tasi Ferenc / Hősök u.  
Fazekas Imre / Szorgalmatos
Nagy Lajosné sz.Tóth Ilona /Szorgalmatos 
Szabó Györgyné sz. Pózmán Mária   
Temető u. 
Vámos Mihály / Báthori u. 
Varga Jánosné sz. Tóth Erzsébet
Szoc.Otthon
Kiss Jánosné sz. Molnár Mária                                      
Károly Róbert  u.  
Pethe Lajosné sz. Bulátkó Mária Magdolna                  
Szoc.otthon   
Pásztor Sándorné sz. Ondi Juliánna  
volt Honvéd u. 
Nagy Lajosné sz. Ényi Irén                                            
Pethe F. u. 
Puncsák László / Szorgalmatos
Dancs Mihályné sz. Lévai Irma / Gyár u. 
Nagy Lajosné sz. Simon Zsuzsanna                                
Szorgalmatos

Akik házasságot kötöttek
Kepics Alexandra - Béres József   
Stein Amanda  - Tóth Gábor  
Nagy Szilvia - Molnár László 
Pente Irma -  Rézműves István 
Rigacs Alexandra - Virág Zoltán

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS

Ház, Lakás, Ingatlan
"Eladó Tiszavasvári, Somogyi Béla u. 12 
szám alatt 1800 m2-es építési telek.
Érd: 06 30 9151631."

Tiszavasvári, Damjanich út 7. szám alatt te-
lek eladó! Érd: 15.00-tól a 70/665-9194 te-
lefonszámon.

Tiszavasvári-Szorgalmatos szőlőskertben 3 
ha gyümölcsös és szántó eladó! Érd: 70/941-
5339, 70/620-1595

Tiszavasvári, Nagybecskerek u. 12. sz. alat-
ti 3 szobás, felújítás alatt lévő ház családi 
okokból eladó! Érd: 70/941-5339,  70/319-
0770

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

Kelp Ilona utca 8. fsz 2. alatti 47 nm alapte-
rületű, részben felújított lakás ELADÓ.
Érdeklődni 16 óra után az alábbi telefonszá-
mon lehet. 06 30/6907-391.

Tiszavasvári, Kelp Ilona u. 3/c fsz 1. szám 
alatti 1+ 2 fél szobás, 60 nm alapterületű, 
részben felújított lakás ELADÓ. Érdeklődni 
16 óra után az alábbi telefonszámon lehet. 06 
30/6907-391

Tiszavasvári, Petőfi úti 2,5 szobás családi 
ház eladó! Érd: 06 30/953-1306

Eladó Tiszavasvári Lónyai út 32.sz. alatti 
1722 nm telek 3 szobás lakóépülettel, hoz-
záépített kazánházzal, garázzsal, külön mel-
léképülettel. A kazánban vezetékes gáz és 
vegyes tüzelés van. Érd.: 06 70/256-9151

Eladó Tiszavasvári, Hősök utca 46/a. sz. alat-
ti, két generációs (külön bejáratú) kertes ház, 
modern épületgépészeti felszereltséggel, 
melléképületekkel. Telek: 1053m2 Ház lakó-
tere: 210m2 Melléképület hasznos alapterü-
lete: 81m2 + különálló garázs: 15m2
Érdeklődni: +36 30/219-7093

" Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton beépített 
1479 m2 ingatlan, családi házzal,  több lak-
ható melléképülettel együtt. Tel: +36 30/968-
8795, 06 42/373684"

,, negyvenes társasház 3. emeletén lakás el-
adó '' érd. 06 26 741 765

Földszintes, kertes házat keresek a központ 
közelében kis telekkel. Tel.: 06 20/4014-590

Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-
es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és 
csatornacsonk, 12m2-es melléképület. Ár: 
megegyezés szerint. Érd: 42/275-170, 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

Eladó, kiadó a Kinizsi út végén külterületi 
lovas tanya  0.5 ha lucernával.
Tel.: 30/213-1712

Tiszavasvári,  Kinizsi u. 27. sz. alatt 700m2, 
ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500 m2 építési 
telek eladó. Tel: 30/213-1712

Tiszavasváriban, a 40-esben 2+1 szobás, 2. 
emeleti, teljes felújítottan lakás eladó! Tel: 
70/297-8870

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, te-
lekmegosztás, telekhatár kitűzés, egyéb föld-
mérési munkák! Tel.: 30/ 368-9797

Munkalehetőség

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

Tiszalöki fogorvosi rendelőbe asszisztenst 
keresek! Érdeklődni rendelési időben szemé-
lyesen, vagy a 30/366-5161 telefonszámon!

Álláslehetőség a Tiszalöki Pizza Ferettiben! 
Konyhai dolgozót keresünk. Amit kínálunk: 
Rendezett munkakörnyezet, hosszú távú, 
bejelentett munka, családias légkör, határo-
zatlan idejű szerződés! Jelentkezni: 06 70 
/345-3401

Ez is - Az is
Eladó Riga és egy Romett segédmotor kis 
hibával. 90x200 cm ágymatrac olcsón meg-
vehető. Érd: 06 70/583-8442

Eladó! 3 db vaságy, új indukciós főzőlap, na-
pozóágy, fűnyíró, grillező, székek, konyhai 
eszközök, puffok, kempingasztal+székek, 
kerti szerszámok, kerti hinta.
Érd.: 06 20/219-5348

300 kg almacefre eladó! Érd: 30/4949-939

Ipari karos lemezolló eladó! 30/4949-939

400 liter gyümölcscefre olcsón eladó! Érd: 
06 30/514-1022

220/380 villanymotor eladó! Érd: 30/4949-
939

8,5 kg mogyoró eladó. Tel.: 06 30/4949-939

220/380 villanymotor eladó! Érd: 30/4949-
939

8,5 kg mogyoró eladó. Tel.: 06 30/4949-939

K é p v i s e l ő i 
elérhetőségek

Tamás Viktor: +36 30 3265394

Szurkos Szilvia:  +36 30 3058143

Balázsi Csilla: 42/520-120

e-mail: csilla@csip.hu

Szabó Zoltán: +36 70 1980057; 
e-mail: szabo.zoltan0829@gmail.com

Bakné Répási Ágnes:
e-mail: bakne.r.agnes@gmail.hu

Ráduly Zsolt: +36 30  2198461

Volosinóczki Béla: +36 30 2132327 

Balogh Sándor: +36 70 5466851

Polgármesteri Hivatal általános 
ügyfélfogadási rendje:
Bővebben az Ügyintézés a polgármesteri 
Hivatalban, c. közleményben
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:
Bővebb felvilágosítás a Járási Hivatal 
felhívásában olvasható!
Állatorvosi ügyelet:
Az állatorvosi ügyelet a járvány ideje 

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

06 42/520-089
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
Bővebb felvilágosítás a Járási Hivatal 
felhívásában olvasható!
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
Üzemeltető, egészségügyi szolgáltató:
Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Rendelésekre történő jelentkezések 
formája:
személyesen, telefonon (42/520-080) 
illetőleg ERODIUM rendszeren 
keresztül.
Telefonon előjegyzés kérhető:

Rendelési idő:
Bővebb felvilágosítás a Tiszavasvári 
egészségügyi ellátásáról c. közleményben 
olvasható!

Anyakönyvi Hírek

M E G E M L É K E Z É S

SZENTE-VARGA MIHÁLYNÉ
és fia

SZENTE-VARGA MIHÁLY
haláluk 4. és 11. évfordulójára

Nem az a bánat, amely fáj, 
és amelyből könnyes lesz a szem

hanem az, amit hordozunk
szótlanul, egy életen át,

némán, csendesen.
Úgy mentek el ahogy éltek,

csendben, szerényen.
Drága lelkük nyugodjon békében.  

Fájó szívvel emlékezik szerető  családjuk.
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FELHÍVÁS!
Veszettség elleni eboltás

2020-ban!
április 18. szombat 08:00-11:00 Piac tér, 

Állatorvosi rendelő
április 19. vasárnap 08:00-11:00 Petőfi u.- 

Sopron u- kereszt.
április 25. szombat 08:00-11:00 Szilágyi 

u. – Víz u. kereszt.
április 25. szombat 11:30-12:30 Deák 

Ferenc u.- Vasvári Pál u. kereszt.
április 26. vasárnap 08:00-11:00 

Szorgalmatos, Iskola parkoló
április 26. vasárnap 13:00-15:00 

Dankótanya, Józsefháza

Pótoltás:
május 16. szombat 08:00-13:00 Piac tér
május 17. vasárnap Szorgalmatos, Iskola 

parkoló
Összevezetett oltás ára : 4000 Ft, oltás 

háznál: 4500 Ft
Oltás Állatorvosi rendelőben, egész 

évben 4000 Ft
oltási könyv pótlása: 500 Ft,  mikrochip: 

4000 Ft
A veszettség elleni oltás a 164/2008 

FVM rendelet szerint 3 hónapos kortól 
kötelező!

Dr. Magyar Károly
06-70-570-0904

„Krisztus feltámadt a halottak közül, mint 
az elhunytak zsengéje.” 1 Korinthus 15,20

Már gyermekként megtapasztaljuk, hogy 
aminek van kezdete, annak van vége 
is. Igaz ez a csokoládéra, a nyári szünet 
napjaira, vagy kedvenc mesénkre. Mikor 
felnőtté válik az ember, akkor megérti: 
az élet is egy véges dolog itt a földön. A 
húsvéti öröm nélkül élő ember éppen ezért 
úgy gondolja, hogy a halállal minden véget 
ér. A végtől való félelem arra ösztönzi, 
hogy most kell boldognak lennie. Most 
kell mindent kihoznia abból a 60-70 
esztendőből (jobb esetben) amennyi adatik. 
Mert a halál egy olyan ellenség, amelyet 
nem győzhet le senki, s így annak mindent 
elragadó ereje beárnyékolja egész életét. 
Vigasztalhatatlanul áll meg szerettei sírja 
mellett, és félve tekint saját elmúlására is. 
Húsvét azonban megváltoztatja az életről 
és a halálról alkotott felfogásunkat. Jézus 
Krisztus Isten Fiaként azért jött el erre 
a világra, hogy meghaljon a mi bűneink 
büntetése képpen a kereszten. Azért 
szenvedett, hogy mi ne jussunk ítéletre. 

Isten általa Nagypénteken megbocsátott 
ennek a világnak. S aki hittel fogadja el 
Őt, arra örök élet vár a mennyei hazában. 
Húsvétkor pedig azt ünnepeljük, hogy Jézus 
nem maradt a sírban, hanem feltámadt és, 
azóta is láthatatlanul velünk van. Így lett 
záloga a mi feltámadásunknak is. Úgy, 
ahogyan Ő él, mi sem maradunk a sírban, 
hanem magához vesz majd minket. A halál 
egy legyőzött ellenséggé vált. Van már 
vigaszunk gyászunkban, és reménységünk 
életünk végességét látva. Az ókorban 
rávésték a Gibraltári-szoros sziklafalára: 
Non plus ultra! (=Nincs tovább!) Sokáig 
úgy gondolták, hogy ott van a világ vége. 
Ám amikor Kolumbusz Kristóf fölfedezte 
Amerikát, meg kellett változtatni a 
feliratot, mert tévesnek bizonyult. Bizony, 
plus ultra, van tovább! Az első húsvét óta 
van tovább a halálon túl is. Éljünk ennek 
fényében másként (hitben, szeretetben, 
hálaadással) itt a földön és akkor majd újra 
együtt lehetünk a mennyei örömben is! 
Áldott húsvéti ünnepet kívánok!

Szvoren Attila református lelkipásztor

A sumér és akkád 
képeken a papok 
ragadják meg így 
az emberek kezét, 
s vezetik őket az 
istenek elé ítéletre. 
Az ókori egyiptomi 
műalkotások Anubiszt 
mutatják meg így, 
amint megmarkolja az elhunyt karját, 
s a szíve megmérettetésére vezeti. I. 
Ramszesz karját Anubisz és Hórusz fogja 
át erősen, s így kísérik a túlsó világba. Az 
antik görögöknél is az istenek jellemzője 
ez a mozdulat, amellyel a túlvilágba 
vezetik az elhunytakat, de az olimpiára 
is így kísérik pártfogoltjaikat, hogy isteni 
erőt ajándékozzanak nekik. E gesztus 
tehát alapvetően a határt jelöli e világ és 
túlvilág között. Máshol az alávetettséget 
fejezi ki: a római alkotásokon így 
ragadja meg a győztes a legyőzött karját, 
kifejezve a győzelem ellenállhatatlan 
erejét és a legyőzött alárendeltségét, s 
egyúttal azt is, hogy a rómaiak kultúrát, 
életet, római civilizációt is ajándékoznak 
a meghódított barbároknak. Izgalmas 
módon ugyanez a gesztus a szülő-gyermek 
kapcsolatában is megjelenik: pontosan így 
vezeti ki Aineiasz is a fiát, Aszkanioszt 
Trójából. A keresztények többféleképpen 
is megjelenítették ezt: az ikonokon az 
Atya erős keze áldását adja, olykor meg 
is ragadja a mennybe menő Krisztust. A 
megdicsőült Krisztus ugyanígy ragadja 
meg az életszentség létráján felfelé 
lépegető, s a mennybe belépő szenteket. A 
Jó Pásztor erővel fogja át a bárány lábait, 
s viszi haza az eltévedettet a biztonságba. 
A frissen megkeresztelt karját ugyanígy 
ragadja meg a keresztelő pap, és vezeti 
őt a templomba az Eucharisztiához, az új 
életbe. A feltámadási ikon kettős jelentést 

hordoz: egyrészt 
m e g j e l e n n e k 
benne az ősi, ókori 
s z i m b ó l u m o k , 
másrészt jelen 
van benne a 
k e r e s z t é n y e k 
gyakorlata, hite 
is. Ezért kerül a 

szentkép közepére a kéz megragadásának 
gesztusa. Nem egyenrangú felek fognak 
itt kezet, az ó ember alázatosan nyújtja 
a kezét, Krisztus pedig ellenállhatatlan 
erővel fogja meg. Mindig egy erőtlen 
kezet ragad meg egy erős. A két kéz két 
világot jelent. Az erősét és a gyöngéét, 
a szentét és a bűnösét, az életét és a 
halálét. Az erős kéz egy nagyobb hatalmat 
jelenít meg, amelynek nem lehet igazán 
ellenállni. A lehanyatló kéz pedig azt a 
gyöngeséget, bűnösséget fejezi ki, amely 
már arra sem képes, hogy megszorítsa 
az erős kezet, vagy belekapaszkodjon. 
Válságos élethelyzeteink legmélyén 
csupán gyöngeségünk van velünk: ezt 
kell odaajándékoznunk Krisztusnak, 
hogy kivezessen minket poklainkból. Az 
ünnep ikonja jól szemlélteti a teológiai 
igazságot: Krisztus nemcsak egyszer szállt 
alá a poklokra, hanem azóta is, újra és 
újra eljön értünk egzisztenciális poklaink 
mélyére, hogy kiszabadítson minket. A 
húsvét nem emlékünnep: a pokolra szállás 
és a felemelés folyamatos, és a világ 
végezetéig tart. Az ikon – festett teológia: 
a mélyponton, lelkiismeret-furdalásaink, 
kudarcaink, egzisztenciális poklunk idején 
érdemes sokat szemlélni a megragadó kéz 
gesztusát, s engedni, hogy a bennünk lévő 
ó embert, a bűnöst, a halottat Krisztus az 
életre vezesse.

     Szerző: Papp Miklós, https://ujember.
hu/a-feltamadasi-ikon-gesztusa/

„Mert az anyák, 
hölgyek, lányok, 
mint mosolygós, 

szép virágok”
A Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesületében március 7-én vártunk 
mindenkit nagycsaládos Nőnapi 
délelőttünkre. Minden hölgynek 
virággal, ajándékkal kedveskedtünk. A 
résztvevő családok elkészítették a nőnapi 
ajándékaikat, amelyeket másnak átadhattak 
a családban, a baráti társaságukban. 
Mézeskalács virágokat és szivecskéket 
díszítettünk, kerámiát festettünk, textilből 
virágdíszeket alkottunk. Köszönjük, hogy 
velünk voltatok! Szívből köszönjük az 
önkéntesek munkáját!

A Tiszavasvári Nagycsaládos Egyesület várja 2020-ban is az adó 1%-okat. A 
befolyt összegből kulturális programjainkat, családi foglalkozásainkat, gyermekeink 

táboroztatását, úszásoktatását támogatjuk.  Adószámunk: 18807503-1-15

Köszönjük szépen!

A 2020-as év első programjaként az Országos Sasszinkron-felméréshez csatlakoztunk 
januárban. Bár a ködös időben eredménytelenül, de rendszeresen látunk a vizes 
területeink felett réti sasokat, így költésük is bizonyos e térségben.  Részt vettünk az 
év madara népszerűsítésében általános iskolások és gimnazisták között. Önkénteseinkkel 
osztályközösségeket látogattunk, mely előadásokkal 150 főt értünk el.  Az ifjúság körében 
érdeklődés mutatkozott, szerencsés módon a tanintézmények előtti fasoron is telelt 
erdei fülesbagoly csapat, mely kiváló szemléltető volt. A központi iroda segédanyagait 
használva, azt testre szabva, játékkal és köpetvizsgálattal kiegészítve folytak az órák. 

Megtartottuk éves közgyűlésünket, ahol a tavalyi évi 
beszámoló mellett az idei évre vonatkozó terveket 
is lefektettük.  Frissítettük a város fehérgólya fészek 
felmérésének adatait, lombfakadás előtt, 43 fészket illetve 
tartóoszlopot számoltunk meg. Egyeztettünk a Nemzeti 
Park segítőkész Őrével a fészkek állapotáról és a szükséges 
cserékről. Időközben 03.12-én észlelték a szakkörös 
gyerekek a városba érkező első gólyát! Márciusban még 
egy szabadtéri program megvalósulhatott, a környékbeli 
vizes élőhelyek szinkron felmérése, ahol 31 fajt írtunk 
össze. Legnagyobb számban nyári lúd, daru, bíbic volt 
látható, a récék mellett pajzsos, piroslábú és billegető 
cankókat figyeltünk meg. A halastavon pedig egy halászsas 
és egy nagy bukó látványa okozott örömteli perceket a 
kissé dermesztő szélben.

Szabóné Balázs Beáta

A FELTÁMADÁSI IKON GESZTUSA

HÚSVÉT ÜZENETE: VAN TOVÁBB!

Kérjük, támogassa Ön is adója 1 % -val, a 
Tiszavasvári Vasvári Pál Társaságot! 

Adószám: 19205849-1-15

Köszönjük!
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2020. április 11-én töltötte 
be 90. születésnapját Vári 
Andrásné. Földműves 
családban született, élt, 
nevelkedett.  1951-ben 
férjhez ment Vári Andráshoz, 
mely házasságból 3 
gyermekük született: 
András, Mária és József. 
Sok megpróbáltatáson ment 
keresztül. Lányát 1990-ben 

elveszítette, így Ő nevelte fel az ott maradt 2 gyermeket. 
Férjével kereken 50 évig éltek boldog házasságában, míg 
2001-ben özvegyen maradt.  A mai napig is boldogan él a 
családja körében. Köszönti Őt 2 fia és menyei, 5 unokája, 
6 dédunokája. Sajnos a kialakult helyzet miatt nem tudta 
átadni személyesen jókívánságait Tiszavasvári Város 
vezetése, de ezúton kívánunk jó egészséget és hosszú 
boldog életet! 

Most látható a természetben
Bontja a virágát a keltike

A cím nem is egészen pontos, mert azt sugallja, hogy egy 
fajról van szó. De nem, mert tulajdonképpen két közel 
rokon, március végén, áprilisban nyíló tavaszi növényről. 
Az egyik az odvas keltike, amely nevét azért érdemelte 
ki, mert a földalatti gumója üreges, azaz odvas. Fürtös 
virágzata halványpirosas, ritkábban ibolyakék, vagy 
fehér. A nálunk is tenyésző másik faj az ujjas keltike, 
melynek virágai főként halványpirosak és igen ritkán 
más színűek. A földalatti gumója ennek a fajnak nem 
üreges. A nevét ez a növény azért kapta, mert a virágzat 
alatti napraforgó magra hasonlító fellevelei ujjasan 
bemetszettek, szemben az előbbi fajjal, ahol ezek a levelek 
épek. Fontos megjegyezni, hogy a gumójuk mérgező 
alkaloidákat tartalmaz, ezért gyógynövényként tartják 
számon. Magjait a hangyák hordják széjjel, ezért könnyen 
elterjed. Ligeterdőkben, lomberdőkben, cserjésekben 
fordulnak elő. Kedvelik a nyirkos, tápanyagokban gazdag 
talajokat. Közelünkben a 
tiszalöki Arborétumban 
fordul elő, de ha valaki 
nagy tömegben akarja 
látni, akkor a tokaji 
Kopasz hegyen van rá 
módja. Most azonban 
a kijárási korlátozások 
miatt ezt csoportosan 
nem teheti meg, csak a 
pillanatnyi előírásoknak 
megfelelően!

dr. Legány András

Ötven év után
Az a tavasz oly messze van már,
Amikor rád találtam én,
Azóta eltelt sok-sok nyár,
Elszaladt ötven év.

Elrohant mellettünk az élet, 
Mint pályáján a gyorsvonat.
Megértünk sok jót és szépet,
De bánat is bőven akadt.

Csak megfakult emlék lett a múlt,
Meghervadt tépett virág,
Nincs semmi, ami lángra gyújt,
Sajnos elszállt az ifjúság.

Szerelmünk sárguló levél,
Száraz avar a fák alatt,
Mit a hűvös őszi szél,
Gyorsan magával ragad.

De néha még rólad álmodom,
Álmomban leveted ruhád.
Meztelen tested csókolom,
S érzem, hogy forró a szád.

Ilyenkor vidáman ébredek,
Derűsebb lesz a nappalom,
Mert simogató két kezed
Még érzem az arcomon.

Bónis László

Maszkvarrással segítjük a 
védekezést

A járvány lassítása érdekében az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium maszkok előállításában kérte a szakképzési 
centrumok együttműködését. Az óvintézkedések fokozott 
betartásával mi is megnyitottuk a tanműhelyeket, hogy 
segíthessünk a védekezésben. Elsősorban a Női szabó 
szakképesítésben tanuló helyi diákokra és szakoktatóinkra 
gondoltunk, de besegítenek azok a munkatársaink is, 
akik rendelkeznek otthonukban varrógéppel és vállalták, 
hogy a kiszabott elemeket összeállítják ezzel is növelve 
a naponta elkészült mennyiséget. Tanulóink ezzel 
teljesíthetik az előírt szakmai gyakorlatuk egy részét. Az 
alapanyag beszerzése a szakképzési centrum segítségével 
nem jelentett gondot, a tanműhelyeinkben pedig minden 
feltétel adott ahhoz, hogy kiszabjuk, megvarrjuk és 
vasaljuk az elkészült termékeket. Az elsődleges cél 
a tiszavasvári igények kielégítése, a Kornisné Liptay 
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ, valamint a 
TIVASZOLG Kft. részére készülnek a védőfelszerelések, 
de a centrum iskoláinak, esetleg a későbbiekben az egyedi 
kérések teljesítésére is képesek lehetünk. Öröm volt nézni 
azt az összefogást, a kollégák lelkesedését, hogy minél 
több maszk készüljön naponta el, mellyel reményeink 
szerint hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy városunkban a 
lehető legkevesebb megbetegedéssel vészeljük át a vírus 
járvány levonulását.

Szabó Zoltán
igazgató


