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Több lakó is nemtetszését fejezte ki az általa 
indokolatlannak talált fakivágások miatt a Krúdy 
lakótelepen. Volt, aki gyertyát gyújtott a csonkon, így 
gyászolva a kivágott fát. Amint azt korábban ígértük, 
utánajártunk a dolgoknak. Szőke Zoltán polgármester 
úr a helyszínen az alábbiakat mondta az esettel 
kapcsolatosan: - 2020-ban az Önkormányzat egyetlen 
fa kivágását sem kezdeményezte. Amint az a televíziós 
riportban is látható, - az adatvédelmi törvény értelmében 
a nevek ki lettek takarva – de mind lakossági bejelentés 
következményeként, szakmai felülvizsgálat alapján 
történt, és valamennyi esetben indokolt volt a csonkítás 
illetve a fakivágás! Kérem, a YouTube-on a Tiszavasvári 
Tv oldalán nézzék meg a teljes riportot, ahol részletesen 
kifejtem az indoklást!

Kigyúltak az ünnepi fények, áll a város karácsonyfája, 
a Mikulásházat is megszemlélhetik az arra sétálók. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik aktív részesei voltak annak, hogy mindezekbe 
gyönyörködhessünk: Hüse Mihály, Hauler Miklós, 
Villaterv Szolg. és Ker. Kft., Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
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Engedjék meg, hogy néhány gondolattal elbúcsúzzak 
az idei évtől, és itt, az újság hasábjain Önökkel együtt 
tekintsünk a jövőbe. 2020 mindenben más volt, mint eddig 
bármelyik esztendő, amit megélhettünk. A Covid vírus, a 
láthatatlan ellenség mindent megváltoztatott, mindent átírt 
az életünkben. Idén a karácsony is más lesz, mint eddig 
volt. Sajnos nincs lehetőségünk a közös ünneplésre, a 
közös meghitt ünnepi készülődésre. Nincsenek bálok, 
karácsonyi ünnepségek, nincs karácsonyi forgatag 
vagy hangos évbúcsúztató sem. Idén sok nehézséggel 
néztünk és nézünk még most is szembe. Nehéz most 
átszellemülten pihenni, de igazság szerint nehéz most 
megszólalni is. Mert amikor ehhez a ponthoz érek, 
óhatatlanul tolulnak elém a képek. Azok képei, akik ennek 
a járványos időszaknak lettek áldozatai. Sok veszteséget 
kell feldolgoznunk közösségeinkben, és sajnos sokaknak 
családjukban is. A városok ünnepi fénybe öltöztek, mi a 
lelkünket is feldíszítettük  és áhítattal elcsendesedtünk, de 
valahogy mégis más módon készülünk az ünnepre. Meg 
kellett tanulnunk valami újat, valami mást, mint amit eddig 
megszoktunk. Abban azonban biztos vagyok, hogy sokunk 
vágya már ez az ünnep. Várjuk a pihenést, a magunkra és 
a családra fordított meghitt időt. Mert szívünkből való a 
szeretet. Szükségünk van a leállásra, a hétköznapokból 
való kiszakadásra. Szükségünk van a hitre, a bizakodásra. 
Szükségünk van egymásra. Fordítsunk figyelmet 
egyedülálló, vagy idős hozzátartozóinkra, akikre most 
máshogy kell vigyáznunk, más módon kell szeretetünkkel 
körülvenni őket. A család, szeretteink közelsége most 
az igazi ajándék. Ehhez az érzéshez, a családdal, 
szeretteinkkel töltött időhöz kívánok mindannyiuknak 
egészséget, erőt, kitartást és lelki  gazdagságban békés 
ünnepeket!

Bízom abban, hogy a következő évünk a közösség 
erejének köszönhetően úgy alakul, ahogyan 
azt mindannyian szeretnénk. Hiszem azt, ha 
túllendülünk az idei év nehézségein, akkor újjáépíthetjük 
lelkünket, közösségeinket még akkor is, ha most 
oly nehéznek és távolinak is tűnik mindez. Kívánok 
mindenkinek áldott, békés, egészségben és szeretetben 
gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

                 Szőke Zoltán
polgármester

Városunk minden lakója nevében szeretném 
megköszönni dr. Vinnai Győző egyéni országgyűlési 
képviselőnk áldozatos munkáját, kitartását, Tiszavasváriba 
vetett hitét. Képviselő úr segítségével és Magyarország 
Kormányának támogatásával elmondhatjuk, hogy 
településünk elindult a fejlődés útján, hogy a közös munka 
eredményeként történelmi pillanatokat élhetünk meg. 
Városunk  adottságai, az elkötelezett képviselői munka, 
a kormányzati támogatások olyan lehetőséget teremtettek 
és teremtenek számunkra, hogy az új fejlesztések mellett 
végre felkerülhettünk Magyarország turisztikai térképére 
is.

Köszönetemet fejezem ki a töretlen bizalomért, a kitartó 
munkáért, az önzetlen tenni akarásért, melyre mindig 
minden körülmények között számíthatunk Tiszavasváriért, 
Tiszavasvári jövőjéért.

Szőke Zoltán
polgármester

Tisztelt Tiszavasvári Lakosok!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy jelzéssel 
éltem a Közös Jövőnk Tiszavasváriért Egyesület felé, 
amiben jeleztem azon szándékomat, hogy nem kívánok 
az egyesülettel együtt dolgozni a továbbiakban. Ezt 
a döntést azért hoztam meg, mert nem értek egyet az 
egyesület részéről bizonyos dolgokkal kapcsolatban, 
amik megjelennek online, illetve nyomtatott formában 
a várossal kapcsolatban. Meggyőződésem, hogy így is 
konstruktívan hozzá tudok járulni a város működéséhez, 
és pozitív hozzáállással a közösség összetartó erejét is 
segítem. A továbbiakban az egyesülettől függetlenül 
kívánom végezni munkám a testületben. Kérek mindenkit, 
hogy vigyázzunk egymásra ebben a nehéz időszakban! 
Tisztelettel!

                      Szabó Zsolt
            önkormányzati képviselő

Fakivágások a Krúdy 
lakótelepen

Köszönet a sok 
segítségért…

Tájékoztató Kilépési 
Szándékomról

Karácsony napján (1958)
Tél van, hideg, didergős tél,

Esik a hó, fú a szél
A szobában jó meleg van, 
Itt a kályha lankadatlan

Duruzsol, nyárról mesél.

Az asztalon zöld fenyőfa
Rajta mindenféle jó,

Szaloncukor, piros alma,
Arany dió, mogyoró.

Karácsony ünnepe van ma,
Örülnek a gyerekek

Szívükbe költözött lopva,
A békesség, a szeretet.

Este, hogyha összegyűlnek,
Együtt van már a család,

Kigyúlnak a gyertyafények
És e fényben olyan szépek

A zöld lombú fenyőfák.  

dr. Bónis László

Ünnepi Gondolatok Ünnepi díszbe öltözött a 
város
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Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol

Ismét jelentkezünk megszokott 
rovatunkkal, melyben egyrészről a 
városlakók kapnak választ kérdéseikre, 
másrészt viszont fontosabb, a 
városunkkal kapcsolatos dolgok 
kerülnek felszínre, de előbb lássuk a 
kérdéseket. Elsőként a sportcsarnokkal 
kapcsolatosan lenne néhány felvetés: 
- Tudtommal jelenleg nem működik a 
geotermikus fűtés, amit már talán át is 
vettek?! 
- Erről a felújításról annyit tudok 
elmondani, hogy a Tiszavasvári Sport 
Egyesület kezdeményezésére és által 
került lebonyolításra. Én úgy tudom, hogy 
ez a pályázat befejeződött. Információm 
szerint vannak hiányosságok valóban. 
Ez a geotermikus fűtés ki van építve - de 
nem üzemel, aminek az az oka, hogy az 
elektromos hálózat ezt a terhelést nem bírja 
el. Ennek a bővítése folyamatban van.
– A nyílászárók cseréjének vannak még 
hiányosságai! Nem gondolom, hogy 
ilyen nagy beruházásnál ez elfogadható 
lenne! Ki ill. kik a lebonyolítói ezeknek 
a dolgoknak, hiszen ez már pár éve 
húzódik. Remélem, nem merül a feledés 
homályába, vagy nem lesz titkosítva, 
bujtatva?
– Ez nem merül a feledés homályába, és 
még csak nem is titkos! A TSE vezetésével 
tárgyaltam. Felvették a kapcsolatot 
a kivitelezővel. Tudomásom szerint 
megtörtént az egyeztetés. A COVID 
helyzet miatt húzódik a garanciális javítás, 
de mindenképp sor kerül rá.
- Mi az oka annak, hogy egy ilyen 
létesítmény hétvégén bezárja kapuit és 
nem lehet sport célra használni, hiszen 
köztudott régóta, hogy a Gimnáziumba 
és a Kabay-ba tanulókon kívül nem 
mehetnek be a tornaterembe. Az nem 
lehet elfogadható magyarázat, hogy 
kevés a személyzet, hiszen ezen lehet 
a legkönnyebben segíteni! Egy ilyen 
létesítményben miért (tudtunkkal) 2 fő 
alkalmazott dolgozik? (a közmunkásokat 
ne számoljuk az alkalmazottakhoz) 
Remélem korrekt, egyértelmű válaszokat 
kapunk kérdéseinkre!
– Úgy gondolom, jelen pillanatban a 
sportcsarnok erőn felül teljesít. Szinte 
minden perc ki van használva. Sok 
esetben osztani kell a csarnok területét, 
hogy egy időben több sportág is helyet 
kapjon, helyet kaphasson. A hétvégeken 
versenysportok vannak, amit a személyzet 
minden gond nélkül lebonyolít. Ezeket a 
plusz órákat valamikor ki kell adni. Ha a 
maradék hétvégi időben is nyitva kellene 
lenni, mikor vennék ki a túlórákat? A 
jogszabályokkal pedig senki nem akar 
szembe menni! A város költségvetése 
nem engedheti meg magának, hogy 
plusz személyzetet alkalmazzunk, hiszen 
egy fő is milliós tételt jelentene. Sajnos 
nincsenek olyan szponzori bevételek, 
amiből ezt ki lehetne fizetni. A jövőre 
nézve vizsgáljuk a csarnoknak és más 
egyéb sportlétesítménynek a működését, 
és igyekszünk ezen javítani, de jelenleg 
a járványügyi helyzet nem engedi a 
versenysportot űzőkön kívülieknek az 
ilyen jellegű létesítmények használatát.
- Kérdésünk/ mert nem csak az enyém!/ 
az, hogy a Mártírok úton ennek az 
áldatlan állapotnak mikor vetnek véget? 
Több kérdésünk is volna. Jön ugyanis az 
őszi esős időszak, nyakig fognak az autók 
és az emberek is a vízben járni! Nem 
tud elfolyni az esővíz, hatalmas kátyúk 
vannak az amúgy is gyenge minőségű „ 

aszfalton”. Akkor még a közmunkásokról 
nem ejtettem szót! Csak akkor járnak 
erre, ha a szemeteskukákat felturkálják 
és kiszedik az amúgy is használhatatlan 
szemetet! És egy szintén idekapcsolódó 
kérdés: ugyan ez a helyzet a Kőrösi Csoma 
Sándor úttal kapcsolatban!
– Többször mondtam már információkat 
az utak felújításával kapcsolatos 
lehetősségekről. Aki Tiszavasváriban 
él, az tudja, hogy az utak, csapadékvíz 
elvezető rendszerek állapota több 
évtizedes lemaradásnak köszönhetően 
olyan, mint amit megtapasztalnak. 
Az elmúlt esztendőben egy egyedi 
kormányzati támogatásnak köszönhetően 
utakat, padkákat tudtunk felújítani, 
csak sajnos mérlegelnünk kellett, hogy 
melyek legyenek ezek, mert nem tellett 
mindegyikre. A körzetek képviselőivel 
rangsoroljuk, hogy hol a legszükségesebb a 
felújítás. A jövő évre vonatkozóan: adtunk 
be pályázatokat, nyertünk pályázatokat 
útfelújításokra, csapadékvíz elvezetési 
rendszerek kiépítésére, felújítására, 
járdafelújításra. Bízunk abban, ha 
pénzhez jut a város, odaérünk azokba az 
utcákba is, ahol már régen nagy szükség 
lett volna rá. Én is járom a várost nap, 
mint nap, és én is szembesülök azokkal 
a problémákkal, amikkel mindenki más. 
A jövő évi közmunkaprogramot úgy 
fogjuk tervezni, hogy az útpadkáknak 
a rendezése az elengedhetetlen. Aki 
mostanában járt a Hősök úton láthatta, 
hogy rendeztük a padkát, mert már 
nagyon balesetveszélyes volt. Sajnos a 
Tiva-Szolgnak nincsenek ilyen gépei, 
ezért kellett külsős vállalkozót megbízni. 
Ugyan ez az elképzelés a város többi 
részére is. Beszéljünk a csapadékvízről: 
elő fogjuk venni a régi várostérképeinket, 
és megnézzük, hogy hol mennek, vagy hol 
kellene menni a betemetések miatt a régi 
csapadékvíz elvezető árkoknak, és vissza 
fogjuk állítani az eredeti állapotokat. Így 
sehol nem fog megállni a víz! Még egy 
gondolat: belvízelvezető, csapadékvíz 
elvezető rendszerre szintén nyújtottunk be 
pályázatot a Kormány felé. Ha nyerünk, 
akkor itt az Adria út és környéke ilyen 
szempontból rendeződni fog. Ebből a 
város többi része is profitál, mert ha itt 
könnyebben lefolyik a víz, akkor a város 
többi része sem kap akkora terhelést.
- Azt terjesztik, hogy az orvosok 
pénzt kapnak azért, ha eltusolják a 
koronavírusos betegek állapotát, vagy 
eleve fertőzöttségét. Mit tud erről 
polgármester úr?
– Úgy gondolom, hogy erről leginkább 
az orvosok tudnának nyilatkozni, de 
szerintem ilyen nem is volt, és nem is 
lesz! Nem cél eltitkolni a betegséget. 
Sőt! Úgy látom, hogy a háziorvosok 
túlbiztosítják a lakosságot. Olyan esetben 
is jeleznek, tesztet kérnek, amikor még el 
lehet gondolkodni azon, hogy talán csak 
egy megfázásos betegségről van szó. De 
az semmi esetre sem baj, ha az orvosok 
többsége a biztosra megy, és megrendeli az 
ingyenes tesztet!
- A polgármester úr azt nyilatkozta 
az újságban, hogy a Kossuth út 
9-11 közötti járdaszakaszt azért nem 
tudják megcsinálni, mert az a Közút 
tulajdonában van. Én voltam, bent a 
Közút központjában, ahol egy mérnök 
közölte velem, hogy ez nem igaz, mert ez a 
városé, és a város nem tesz semmit. Igaz, 
pecsétes papírt nem adtak erről. Akkor 
most mi az igaz?

– Hogy mi az igaz? Várjuk a Közúttól, 
hogy átengedjék részünkre a már többször 
említett út illetve járda szakaszokat, hogy a 
felújításokat meg tudjuk csinálni!
– A múltkor felvetődött a Kossuth út - 
Ifjúság út kereszteződésében lévő zebra 
kérdése, hogy nem látszik a felfestés, és ez 
mikor lesz véglegesre megcsinálva?
– Többek között nekem is az volt 
a véleményem, hogy a különféle 
szennyeződések miatt (sár, gumi) nem 
látszik a felfestett közúti jel. Lássunk 
csodát: megjött tartósan az őszi eső, és 
le is mosta ezt a rárakódott réteget. Aki 
nem csak áthaladó településként használja 
Tiszavasvárit, - mint az egyik képviselőnk, 
aki felvetette ezt az általa problémásnak 
vélt zebrát – az meggyőződhet a most 
elhangzottak igazságtartalmáról. Tehát: 
a kivitelezés szempontjából minden 
az elvártaknak megfelelően történt! 
Egyébként több visszajelzést kaptam, hogy 
sokkal könnyebb a gyalogosok számára 
is az úttesten való átkelés, és sokkal 
könnyebb bármely irányba kikanyarodni a 
kereszteződésben.
– Lássuk az olyan sokat emlegetett vasúti 
átjárókat! Említetted polgármester 
úr, hogy mivel ez a MÁV tulajdona, 
ezért megkeresed őket ezek kijavítása 
érdekében! Ez megtörtént rendesen – 
kivéve az egyházerdei átjárót!
-  Valóban a tiszalöki vasúti átjáró nem úgy 
sikerült, mint ahogy gondoltuk. Mielőtt 
a közösségi oldalon megjelent volna, mi 
már jeleztük a problémát a MÁV felé. 
Azt hiszem fontos tisztázni, hogy ezt a 
munkát a MÁV rendeli meg, Ő is bízza 
meg a kivitelezőt, és Ő is fizeti! Tehát: 
sem az önkormányzat, sem én semmilyen 
formában nem veszünk részt az ilyen 
dolgokban. Néhány nappal később a 
jelzésünkre reagálva az átjárót kijavították, 
így mindenki számára elfogadható.
– Kötelező maszkviselés a polgármester 
döntése alapján, a közterületeken?
– Ebben az újságban részletesen le van írva. 
Kérem, keressék meg, de megtalálható 
a Városi Televízió YouTube oldalán, 
az önkormányzat facebook oldalán, és 
minden helyszínen kiplakátolva!
-  És akkor most térjük rá arra a 
várostörténelmi pillanatra, amit már 
régóta várt Tiszavasvári! Strand és 
gyógyszálló 2,6 milliárd forintból! De 
előtte néhány gondolat: első körben az 
emberek örömmel fogadták a hírt, de 
mindjárt utána jött a vélemény, hogy 
volt már ilyen Tiszavasváriban. Le is lett 
téve az alapkő, amit később fel is szedtek 
az ünnepség végeztével. Ez a mostani 
komplexumépítés mennyire „komoly”? 
– Ez valóban egy történelmi pillanat a 
város életében, és kijelenthetem, hogy ezt 
a beruházást teljesen komolyan kell venni! 
Meg tudom érteni, hogy egyes emberekben 
kételyek merülnek fel. Én is itt voltam, 
itt éltem, és örömmel vettük tudomásul, 
hogy gyógyszálló fog épülni a strandon, 
majd keserű szájízzel konstatáltuk, hogy 
az alapkő fel lett szedve, és az egészből 
nem lesz semmi. Aztán 2013-14 körül 
csillant fel újra a remény, hogy az akkori 
Strandfürdő Kft. vezetése szintén egy több 
milliárdos beruházásban gondolkodik. 
Elkészültek a tervek, beadták a pályázatot, 
amikor kiderült, hogy nem kaphatnak 
támogatást! Miért? Mert akkor még 
Tiszavasvári nem szerepelt a turisztikai 
térképen a fejlesztendő térségek között.
– Politikai, vagy egyéb okokból nem 

szerepelt?
– Nem gondolom, hogy politikai okokból. 
Nem volt még megérve a térség erre, és 
talán a turisztikát és az idegenforgalmat 
sem gondolták kifejleszteni arra a szintre, 
hogy ez a terület is érintett legyen. 
Egyszerűen el kellett azt érni, hogy 
Tiszavasvári a turisztikában érintett 
legyen, hogy felkerüljön. Egyik testületi 
ülésen én örömmel elmondtam, hogy 
felkerültünk erre a térképre, mire az egyik 
képviselőtársam próbált meghazudtolni, 
hogy ez eddig is így volt! Már néhányszor 
említettem, hogy május környékén érkezett 
egy megkeresés a Magyar Turisztikai 
Ügynökség részéről, hogy Tiszavasvári 
vonatkozásában készítsek egy beadványt. 
Írjam le, hogy milyen fejlesztési 
elképzelések vannak, milyen lehetőséget 
látok a város turisztikájában, hol szorul e 
téren a város fejlesztésre. A Strandfürdő 
Kft. vezetésével egyeztetve előkerültek 
az akkor tervek és az új elképzelésekkel 
kiegészítve elkészítettünk egy beadványt. 
Ez minden igényt tartalmazott. Aztán jött 
az újabb megkeresés, hogy akkor pontosan 
fejtsük ki az elképzeléseinket. Erre 
elkészült egy terv, elkészült egy becsült 
költségvetés, és beadtuk! Az elképzelésünk 
alapja az volt, hogy télen is itt tudjuk 
tartani a vendégeket. Szálláslehetőség az 
50 szobás szállodában, wellness részleg, 
fedett medence, stb. Erre az elképzelésre 
mondta azt a magyar kormány, hogy 
támogatni fogja. A forrás, vagyis a pénz 
megvan. Nem arról beszélünk, hogy 
meglesz, hanem egy elkülönített számlán 
megvan. Viszont ez mindig csak az előttünk 
álló munkafázisokra hívhatók le. Nem 
utófinanszírozott lesz, tehát a városnak 
nem kell egy forintot sem beleadni, vagy 
hitelt felvenni.
– Hogy látjátok polgármester úr? Ebben 
a választási ciklusban már be lesz fejezve, 
vagy csak el fog indulni?
– Mi egy 2024-es befejezett kivitelezésben 
gondolkodunk, de ez sok mindentől 
függ. Lásd a „Zöld Város” projekt. Már 
több mint egy éve megnyertük, de a 
közbeszerzés miatt csak tavasszal tudjuk 
elkezdeni a megvalósítást. Egy biztos: 
minden egyes fázisról időben tájékoztatjuk 
a Tiszavasváriakat!
– A városnak milyen hozadéka lesz ebből?
-  Már most van hozadéka. Sorra kapjuk 
a hír megjelenése óta az email-eket, 
hogy szeretnének Tiszavasváriban az 
üdülőtelken ingatlanokat vásárolni. Aztán: 
nem szerencsés mindig a pénzről beszélni, 
de kell ebben az esetben. Idegenforgalmi 
adó, iparűzési adó – mivel a boltosoknak, 
vállalkozóknak nő a bevételük, vagy profitál 
a város abból, ami már megfogalmazódott a 
fejemben, - LIDL! Sokszor elmondtam, de 
most végre lesz hivatkozási alapunk. Nem 
csak szezonális lesz az idegenforgalmunk! 
Még egy fontos dolog, amit meg kellé 
említenem. Sokan feltették a kérdést, hogy 
akkor most ezt a támogatást a strandfürdő 
kapta? Nem a strandfürdő kapta, nem egy 
vállalkozó kapta, hanem a VÁROS kapta! 
– Végül egy nagyon fontos kérdés: mi lesz 
a tanuszodával?
– A tanuszoda meg fog épülni 
mindenféleképpen. Rátapintottál 
egyébként a lényegre. Rövid időn belül 
örömteli hírrel szolgálhatok majd ezzel 
kapcsolatosan!
– Köszönöm szépen! – 

Fülöp Attila    
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Tiszavasvári belterületén, az alábbi 
közterületeken - a hatodik életévet 
be nem töltött kiskorú kivételével - az 
intézménybe érkező személy köteles 
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, 
vagy textil, vagy más anyagból készült 
maszkot olyan módon viselni, hogy az 
az orrot és szájat folyamatosan elfedje: 
- a Tiszavasvári Bölcsőde valamennyi, 
az intézmény megközelítését szolgáló 
bejárata előtti közterületen az intézmény 
közkerítésének teljes hosszában az 
úttestig, az intézménybe történő 
érkezéskor és távozáskor; - a Tiszavasvári 
Egyesített Óvodai Intézmény 
minden tagóvodájában valamennyi, 
az intézmények megközelítését 
szolgáló bejáratai előtti közterületen, 
az intézmények közkerítéseinek teljes 
hosszában az úttestig, az intézményekbe 
történő érkezéskor és távozáskor; - a 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola minden telephelyén, az intézmények 
megközelítését szolgáló bejáratai 
előtti közterületen, az intézmények 
közkerítéseinek teljes hosszában az 
úttestig, az intézményekbe történő 
érkezéskor és távozáskor; - a Magiszter  
Óvoda, Általános Iskola, Középiskola 
és AMI Tiszavasvári Tagintézménye 
valamennyi, az intézmény megközelítését 
szolgáló bejárata előtti közterületen, az 
intézmény közkerítésének teljes hosszában 
az úttestig, az intézménybe történő 
érkezéskor és távozáskor;

- a Hankó László Zeneiskola 
valamennyi, az intézmény megközelítését 
szolgáló bejárata előtti közterületen, az 
intézmény közkerítésének teljes hosszában 
az úttestig, az intézménybe történő 
érkezéskor és távozáskor

A hatodik életévet be nem töltött kiskorú 
kivételével mindenki számára kötelező 
a maszk viselése továbbá a Tiszavasvári 
Városi Piac területén, valamint a 
piaccal közvetlenül határos, parkolás 
biztosítását szolgáló közterületen.

SPORT
A sportcsarnok a sportról szóló 

törvény szerint versenyszerűen 

sportolók számára edzésen vagy 
sportrendezvényen való részvétel 
céljából látogatható, a vonatkozó 
járványügyi szabályok betartásával. A 
közterületen, a nyilvános helyen, illetve 
a szabadtéri sportpályákon az egyéni 
szabadidős sporttevékenység – különösen 
futás, gyaloglás, kerékpározás- gyakorlása 
megengedett. Tilos a közterületen, a 
nyilvános helyen, valamint a sportpályákon 
a csapatsportok – különösen a labdarúgás, 
a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a 
röplabda – gyakorlása, a versenyszerű 
sportolók kivételével.

HÁZASSÁGKÖTÉS
Házasságkötésnél kizárólag a szertartás 

vezetője, illetve az anyakönyvvezető, a 
házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók 
szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei, és 
a házasulók gyermekei lehetnek jelen. 

TILOS KÖZTERÜLETEN A 
CSOPORTOSULÁS

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános 
helyeken a csoportosulás, illetve a 
gyülekezés.

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSOK 

KIFIZETÉSE
A nyugdíjasoknak szóló egyszeri 

karácsonyi támogatás kifizetése azok 
számára, akik ezt készpénzben kérték az 
Egyesített Közművelődési Intézmény 
és Könyvtár épületében több kiosztási 
helyen, időrendi beosztás alapján 
fog megtörténni, a csoportosulás 
elkerülése végett. Az érintettek erről 
külön tájékoztatást kapnak. A rendszeres 
gyermekvédelmi támogatások kifizetése 
szintén a járványügyi szabályok 
betartásával, időrendi beosztás 
alapján fog történni, az érintettek külön 
tájékoztatást kapnak.  Kérek mindenkit a 
szabályok betartására, a felelősségteljes 
magatartásra!

Szőke Zoltán
polgármester

2021. január 1-től tilos az avar és a kerti 
hulladék égetése az egész országban. Az 
év első napjától törlik azt a rendelkezést, 
amely alapján az önkormányzatok 
rendeletben szabályozhatják az avarégetést, 
így általánossá válik az égetési tilalom 
országszerte. A módosítás célja a levegő 
minőségének javítása, ezáltal a lakosság 
egészségének védelme. 

A levegőminőség alakulásában a 
lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van 

az avar és a kerti hulladék égetésének. Az 
avar elégetésével nemcsak üvegházhatású 
szén-dioxid keletkezik, hanem a levegőben 
szálló por mennyisége is jelentősen megnő, 
az egészen apró szállópor-szemcsék aztán 
lerakódnak a ruhán, a bőrön, a tüdőben. 

Az avarégetés betiltása egy jó irány 
ahhoz, hogy tisztább, egészségesebb 
világban élhessünk. 

ÖNK

Kérünk minden tiszavasvári 
magánszemélyt, vállalkozást, céget, hogy 
2020. december 31. napjáig vizsgálja felül 
rendelkezik-e megfelelő hulladékgyűjtő 
edényzettel és hulladékszolgáltatási 
szerződéssel! Ahogy azt korábban írtuk, a 
jövő évtől több intézkedéssel is élni fogunk 
az illegális hulladéklerakók felszámolása 
érdekében. A jelenlegi szeméthelyzet 
elkerülése érdekében speciális megoldások 
szükségesek. Már vannak olyan terveink, 
melyek a halmozottan hátrányos helyzetű 
személyek közszolgáltatásba történő 
bevonását fogják segíteni. Túl vagyunk 
az egyeztetéseken a hulladékszolgáltatás 
végző társaság illetékeseivel. Egy biztos. 

A szemét nem csak a sokat emlegetett 
körből (hátrányos helyzetűek köre) 
kerül közterületre, hanem vannak más 
szabályszegők is, akik hozzájárulnak 
az áldatlan állapotok kialakulásához. 

Előfordult, hogy valaki tájékozatlanságból 
helyezett ki konténerbe szemetet, de a 
jövő évtől ezt már ilyen indokkal sem 
méltányoljuk. Kérjük a vállalkozókat is, 
hogy tájékozódjanak a rájuk vonatkozó 
szabályokról, mert előfordulhat, hogy 
akaratuk ellenére eddig elsiklottak az őket 
is szigorúan érintő szabályok felett. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, 
hogy sem a még kint lévő konténerekbe, 
sem az áthelyezett, megszüntetett 
konténerek helyére nem helyezhető ki 
hulladék. Erre engedélyt senki nem jogosult 
adni. Hulladékot a konténerekbe elhelyezni 
törvényes lehetősége az önkormányzatnak 
és a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft-nek van. 

Év elejétől várhatóak az 
ellenőrzések, melynek célja a törvényes 
hulladékszállítási és kezelési gyakorlat 
kialakítása Tiszavasváriban.

TVÖ

Tiszalök temető: 2020. szeptember 1. 
napjától Tiszalök Város Önkormányzatával 
megkötött megállapodás alapján a Tiva-
Szolg Nonprofit Kft. látja el a Tiszalöki 
Köztemető üzemeltetését. Természetesen 
a korábbi évekhez hasonlóan a temetési 
szolgáltatást is ellátjuk. 2020. október 
5. napjától a temetővel szembeni irodát 
béreljük, ahol ügyintézésre lehetőséget 
biztosítunk. Tiszavasvári: A Varázsceruza 
óvoda főzőkonyháján a 19 éves főzőüst 
elhasználódott. Új 300 literes üst került 
beszerzésre 1.700.000.- Ft + ÁFA értékben, 
a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. saját erőből 
történő finanszírozásával. Kamerarendszer 
a Tiszavasvári Köztemetőben! A 
kamerarendszer (17 db kamera telepítése) 
kiépítésével a megnövekedett koszorú- és 
viráglopásokat, valamint a rongálásokat 
kívánjuk megakadályozni. Bízunk benne, 
hogy a kamerák jelenléte, ezeket az 
eseteket teljesen megszünteti.

A Vágóhíd úti telephelyen a 
betonelemek, betonfolyóka, fedlap, 
betonoszlopok folyamatos gyártása mellett 
az urnakeszonok gyártása is megkezdődött 
saját részre, így a Tiszalöki és Tiszavasvári 
Köztemetőben ezek felhasználására 
kerülnek. A közterületen lévő konténerek 
körbekerítése önkormányzati területen 
megtörtént, mind a Széles, illetve a 
Temető utcán is. A kerítést közmunkások 
készítették el, valamint a Széles úti 
kerítéskapu készítése folyamatban van. A 
következő fák gallyazása, illetve kivágása 
történt meg: Fehértói út 2., Krúdy Gy. u. 
1-3., 4., 5., 8., 9., 13., 16., 18., Vasvári 
P. u. 152., Gergely Deák u. 152., Bagdi 
Lajos u. 9., Kelp I. u. 6., Dózsa Gy. u. 1., 
Kossuth u. 29., vas Gereben u. 17., Kelp 

I. u. 3/D., Adria u. 19., Bajcsy-Zs.E. u. 
78., Gépállomás u. 4., Iskola u. 14. Az 
üdülőben lévő fák gallyazása, kivágása 
tavasszal fog megkezdődni. A Petőfi út 44. 
szám előtt lévő fa gallyazásához az E-On 
közreműködése szükséges.  

A közterületeken lévő beteg, élet és 
vagyonvédelmi szempontból veszélyes fák 
a benyújtott kérelmek elbírálása alapján, 
illetve szakemberek döntését követően 
kivágásra kerülnek, melyek ezután a 
Sopron úton hasznosításra került, ahol a 
mezőgazdasági fóliasátrak fűtése ebből 
valósul meg, valamint a Tiszavasvári 
Köztemető fűtése is.

Az Önkormányzat a krízishelyzetben 
lévő rászorulóknak is segít. A fák pótlásra 
kerülnek a közművek elhelyezkedésének 
figyelembevételével. A Sopron úti 
telephelyen a kordonok felszedése 
megtörtént, a terület (Dancsné Orosz 
Katalin vállalkozó felajánlásával) 
marhatrágyával megszórásra került, a 
beszántása folyamatban van.

Az Ifjúság úti óvoda előtt parkoló 
került kialakításra. A Hősök út, Arany 
János út teljes hosszán útpadka rendezés 
történt - érintve a Szabolcsvezér utcai 
kereszteződést is. 

A Géza Fejedelem utcában vízelfolyó 
kialakítása, illetve az érintett útszakaszon 
kátyúzás valósult meg. Karácsonyi 
díszek kihelyezése megtörtént, a nagy 
adventi koszorú a Találkozások Háza előtt 
felállításra került, a város karácsonyfájával 
együtt.

Történt informatikai eszközök 
beszerzése is (számítógép, monitor, Kulcs-
Soft Tb-Bér, könyvelő program).

KÖZLEMÉNY

Szeméthelyzet Tiszavasváriban
Most lehet - és kell változtatni

KÖTELEZŐ MASZKVISELÉS EGYEDI SZABÁLYAI 
KÖZTERÜLETEN ÉS NYILVÁNOS HELYEN

2021-től tilos az avar és a kerti 
hulladék égetése

Újdonságok a Tiva-Szolg. Kft-nél
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Szavakkal elmondhatatlan, hogy mennyire büszkék vagyunk szakrendelőnk 
dolgozóira, szakorvosaira!!! Külön köszönet és hála illeti a Járóbeteg Szakrendelő 
asszisztenseit, munkatársait: HALCZMANNÉ KISS ÁGNEST, JURACSKÓ 
ERZSÉBETET, FEKETE VIKTÓRIÁT, GYURKOVICSNÉ LIPKOVICS ERIKÁT, 
HOLODA ISTVÁNNÉ ANCIKÁT, TAKÁCS ESZTERT, SZŰCS JUDITOT, GRÉZ 
IRÉNKÉT, KOVÁCS FERENCNÉ TÜNDIKÉT, ROSTÁS GIZELLÁT, KIK 
LELKIISMERETES, PÉLDAÉRTÉKŰ, KITARTÓ MUNKÁT TELJESÍTETTEK! 
KÖSZÖNJÜK, HOGY ELVISELITEK AZ ELVISELHETETLENT! ÉS 
NEM UTOLSÓ SORBAN MINDANNYIUNK NEVÉBEN KÖSZÖNÖM DR. 
ROJKÓ LÁSZLÓ ÜGYVEZETŐ ÚR ÖNZETLENSÉGÉT, PÁRATLAN 
PÉLDAMUTATÁSÁT, KITARTÓ MUNKÁJÁT! „Az egyik bölcs mondás szerint 
a szavaknak három esetben van létjogosultságuk: ha segítenek vagy gyógyítanak, ha 
köszönetet fejeznek ki, és ha áldanak.” BÉKÉS, ÁLDOTT ÜNNEPET, NYUGODT, 
BOLDOG ÚJ ÉVET! 
   Balogh-Lácz Klaudia

ROJKÓ-MED Kft.

Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, 
hogy Magyarország egész területére 
kihirdetett veszélyhelyzet időtartama 
alatt a szakorvosi javaslatok 
érvényessége meghosszabbodik a 
veszélyhelyzet megszűnését követő 
90. napig. Amennyiben a szakorvosi 

javaslat érvényessége a veszélyhelyzet 
időtartama alatt lejárt, a háziorvos az 
egészségügyi dokumentációban rögzíti, 
hogy a veszélyhelyzetre tekintettel 
ideiglenesen meghosszabbításra került a 
szakorvosi javaslat.

ROJKÓ-MED KFT.

A szemészet 
egyesíti egy kicsit az 
orvostudomány minden 
területét, sebészet 
és belgyógyászat 
egyszerre, mely számos 
sikerélményt ad és 
egyben kihívást nyújt. 
Belenézve a szem 
belsejébe mikroszkóp 
segítségével egy új világ 
tárul elénk, és ez az 
élmény semmihez sem 
hasonlítható, mindig 
más, ahogyan nincs 
két egyforma ember 
sem, ezért sosem válik 
unalmassá. Az orvosi szakmák közül 
véleményem szerint a szemészet az egyik 
legszebb szakterület. Már az egyetem 4. 
évében eldőlt, hogy a szemészet az én utam. 
2012-ben végeztem a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
Általános Orvostudományi karán, majd 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
Jósa András Oktatókórház Szemészeti 
Osztályán kezdtem el dolgozni rezidens 

orvosként. 2017-ben 
rezidensképzésem a 
Debreceni Klinikai 
Központ (DEKK) 
S z e m k l i n i k á j á n 
folytatódott. Ekkor 
kezdtem el doktori 
képzésem is, 
melynek témája a 
corneális őssejtek 
tanulmányozása és a 
szaruhártyabetegségek 
d i a g n o s z t i k á j a , 
terápiája. 2018. évtől 
szakorvosként dolgozom 
a DEKK Szemklinikán, 
melynek során gyógyító, 

szemsebészi, kutató és oktató munkát 
végzek, a DEKK Szemklinika Retina 
Ambulanciáján részt veszek az időskori 
sárgafolt sorvadásban szenvedő betegek 
kezelésében, illetve számos retinális 
betegséghez kapcsolódó klinikai kutatási 
vizsgálatban. A Tiszavasvári Járóbeteg 
Szakrendelőben a szakvizsga megszerzését 
követően kezdtem el dolgozni a szemészeti 
szakrendelésen. 

Kérjük Önöket, jó szándékkal fogadják 
alábbi intézkedéseinket: Várótermünkben 
egyszerre 4 személy tartózkodhat a 
személyzeten kívül, a maszk viselése 
továbbra is elkerülhetetlen. A szakrendelő 
ajtaját zárni fogjuk, a be- és kimenő 
forgalmat egy munkatársunk felügyeli, 
bonyolítja majd, kivel köszönjük, hogy 
együttműködnek a jövőben. Éppen ezért 
javasoljuk, hogy a rendelésekre a kiadott 
időpontban érkezzenek, hamarabb 
semmiképpen nem szükséges. 

Ezt láttuk indokoltnak az elmúlt egy 
hónap történéseit áttekintve. (Kellemetlen 
időjárás esetén, várakozó-/várópontként 

szolgálhat a szakrendelő bejárata mellett 
lévő fedett rész.) Tudjuk, hogy (most) 
nagyon nehéz döntéseket elfogadni, 
ebben a nehéz helyzetben meghozni is az! 
Jelenleg örülnünk kell annak, hogy jönnek 
szakorvosaink! Mindegy mikor és hogyan, 
de itt vannak és kezelik a rájuk váró 
betegeket. Türelmet kérünk...tudjuk, hogy 
nehéz, de/hisz ez is egy döntés! Köszönjük 
szíves együttműködésüket! Legyen 
közös érdekünk a szakrendelések 
zökkenőmentes, zavartalanul történő 
működése!
  Balogh-Lácz Klaudia

ROJKÓ-MED KFt.

Covid fertőzés az egy cseppfertőzéssel 
terjedő légúti megbetegedés. Intézményünk 
204 fő ellátást biztosítja, a nagy létszám 
elkerülhetetlenné teszi azt, hogy ne 
jelenjen meg a COVID fertőzés.  Akár 
a kórházból, akár a járó beteg ellátásból 
visszatérő betegek is behozhatják, 
behozhatták a fertőzést. A közelmúltban a 
népegészségügyi főosztály segítségével, 
megközelítőleg 170 főnél PCR szűrést 
végeztünk, a szűrés során kiderült, hogy 22 
fő ellátottunk pozitív eredményt mutatott, de 
szerencsére tünetmentesek. Ezen ellátottak 
izolációjáról gondoskodtunk és külön 
humánerőforrást biztosítottunk részükre. 
Külön izolációs részleget alakítottunk ki 
azon ellátottaink részére, akik kórházi 
kezelést követően érkeztek haza, akár 
COVID, akár egyéb megbetegedés 
gyógykezelését követően. Harmadik 
izolációs részlegünkben azon ellátottaink 
kerülnek, akik járó beteg szakellátáson 
vettek részt, vagy sürgősségi betegellátásra 
szorultak. Minden izolációs egységre, 
valamint minden ápolási egységre külön 
humánerőforrást biztosítunk, amely 
jelentősen megnöveli a munkatársak 
leterheltségét, feladatellátását. A jelentős 
többletfeladat ellátás miatt a hozzátartozók 
nehezebben tudják elérni az intézményt, 
hiszen minden munkatársunknak a betegek 
között kell teljesíteni a feladatát. 

Ezúton szeretném kérni a hozzátartozók 
megértését abban, hogy az intézményben 
élő hozzátartozó felől csak és kizárólag 
délután, 14-18 óra között érdeklődjön. A 
kórházban is az előírt protokoll betartása 
mellett lehet telefonálni, mert az ott 
dolgozók is túlterheltek és a betegágy 
mellett végzik feladatukat, így nagyon 
ritkán tudják a telefont felvenni. Az 
intézmény munkatársai is napi szinten 
tartanak kapcsolatot a kórházzal a lakóink 
érdekében. Sajnos a munkatársainkat is 
érintette a megbetegedés, de a munkatársak 
szakma iránti elkötelezettsége, lelkiismerete 
és a lakók iránti szeretete, hozzásegíti 
őket a türelemhez, az empátiához és így 
erőt merítve a mindennapi tevékenység 

elvégzéséhez. Abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy intézményünk 
szakápolási engedéllyel rendelkezik. 
Szakdolgozóink jelentős része szakápoló 
végzettséggel rendelkezik, ezáltal szociális 
intézményi ellátáson felül, kórházi szintű 
ápolást tudunk biztosítani. Kérjük, a 
hozzátartozók, a városlakók és minden 
érintett segítségét, támogatását abban, 
hogy segítsék, támogassák munkánkat, 
mert amennyiben az ápoló munkatársak 
tömegesen megbetegszenek, akkor a 
lakóink ellátása veszélybe kerülhet. Az 
orvosi ellátás folyamatos. Köszönjük 
Dr. Bodnár Zoltás és Dr. Horai Károly 
háziorvosaink lelkiismeretes és maximális 
szakmai tudással végzett munkáját, 
amit biztosítanak az intézmény lakói 
és dolgozói számára. A helyzetre való 
tekintettel különösen figyelünk a lakóink 
étkeztetésére. Tápanyagban, energiában, 
vitaminban gazdag étrendet biztosítunk, 
továbbá a háziorvosok ajánlásával magas 
dózisú C és D vitamint kapnak lakóink. 

Intézményünkben vannak bizonyos 
ellátási formák, melyeknek működését, 
működtetését a jelen helyzetnek 
megfelelően racionalizáltuk, így munkaerő 
átcsoportosítást tudtunk végrehajtani. 

Természetesen az alapellátás 
feladatellátása zavartalanul működik. 
Ezúton is szeretném megköszönni azt az 
odaadást, szeretetet, magas szakmai tudást, 
a sok mosolyt, simogatást, amit a lakóink 
kapnak nap, mint nap a munkatársainktól 
az intézmény valamennyi dolgozójától, 
legyen az ápoló, gondozó, takarító, 
karbantartó, mosónő, élelmezés dolgozója, 
akik az intézmény magas színvonalú 
működését elősegítik ebben a rendkívül 
nehéz időszakban. Sok erőt, kitartást és 
összefogást, szeretnék kérni az intézmény 
valamennyi munkatársától. Természetesen 
a család hiányát nem tudjuk pótolni, 
bármennyire is szeretnénk. Viszont 
mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy ez az űr ne legyen olyan nagy.

Makkai Jánosné 
intézményvezető

November 29-én, vasárnap gyújtottuk 
meg az adventi koszorú első gyertyáját, 
ezzel elkezdődött az ünnepi készülődés, 
a várakozás időszaka. Ha azonban 
nem biztonságos koszorút veszünk 
vagy készítünk, esetleg nem megfelelő 
helyre tesszük az adventi díszt, könnyen 
bekövetkezhet a baj, amikor már csak 
a tűzoltók segíthetnek. Ősszel és télen 
naponta harminc lakástűzhöz riasztják 
a tűzoltókat, átlagosan negyvenöt 
percenként kigyullad egy lakás. A lángok 
legtöbbször egy-két négyzetméteren 
pusztítanak, de naponta két-három lakás 
lakhatatlanná válik a tűz miatt, kétnaponta 
meghal valaki lakástűzben, holott ezek 
a tragédiák könnyen megelőzhetőek 
lennének. Idén már 5950 lakástűz volt, 
482 ember szenvedett füstmérgezést, 
eddig 87-en haltak meg tűz miatt. Ezek 
az országos adatok. A napokban a 
legtöbben otthonaikat (akár) tűzveszélyes 
dekorációval, adventi koszorúval egészítik 
ki. Mindegy, hogy mi magunk készítjük el 
a koszorút, vagy készen vásároljuk azt, a 

legfontosabb, hogy a gyertyák alatt legyen 
egy nem éghető alátét. Tavaly hazánkban 
negyvenkilenc lakástűz keletkezett adventi 
koszorúk miatt. Nem elég, ha biztonságos 
egy koszorú, az elhelyezésére is figyelni 
kell. A koszorú környékén ne legyen 
semmilyen éghető anyag, hiszen a tűz 
könnyen átterjed a koszorúról az asztalon 
lévő tárgyakra, függönyre, ablakkeretre. 

A legbiztosabb megoldás, ha csak 
akkor ég a koszorún a gyertya, amikor 
a szobában tartózkodunk. Sose hagyjuk 
az égő gyertyákat felügyelet nélkül. A 
lakásban lévő, egyre több műanyagot 
tartalmazó tárgy és bútor miatt gyorsabban 
terjed a tűz, mint ötven évvel ezelőtt, és 
több mérgező füst is keletkezik. Minél 
hamarabb észrevesszük, hogy kigyulladt 
valami a lakásban, annál nagyobb eséllyel 
tudjuk saját kezűleg eloltani, több időnk 
van kimenekülni és a tűzoltókat hívni, 
akik egy kisebb kiterjedésű tűz esetén több 
értéket tudnak megmenteni. A tüzek korai 
észlelésének legjobb módja, ha beszerzünk 
egy füstérzékelőt, akár ajándékként.

Hála és Köszönet

SZAKORVOSI JAVASLATOKRÓL

Kedves szakrendelésre érkezők!

Egészségügyi arcképcsarnok
Dr. Baidik Bea 
szemész szakorvos

Helyzetjelentés a Szociális Otthonból
Az intézményben végző feladatainkról a vírus helyzet idején.

2 0 2 0  d e c e m b e r

A Katasztrófavédelem tájékoztatója:
Advent idején nagyobb a lakástüzek veszélye



Egyenruhás hírek

BIZTONSÁGOS ONLINE VÁSÁRLÁS

Az internet elterjedésének köszönhetően 
az online vásárlás és az online fizetés is 
egyre népszerűbb. Amíg a valós életben 
a fizetés előtt személyesen is meg tudjuk 
nézni a kiválasztott terméket, addig az 
online vásárlásnál erre nincs lehetőségünk, 
ezért ez nagyobb kockázatot jelent. Ezt 
azonban megfelelő, tudatos magatartással, 
körültekintéssel csökkenthetjük, és 
élvezhetjük az online vásárlás nyújtotta 
előnyöket. 

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

Az online vásárlás legnagyobb 
KOCKÁZATA, hogy MEGKAPOM-E 
a pénzemért a kiválasztott árut, illetve 
azt kapom-e, olyan MINŐSÉGBEN, 
amit kiválasztottam. A WEBSOPOKON 
ÉS AZ AUKCIÓS PORTÁLOKON 
keresztül történő vásárlásoknál többnyire 
van lehetőség arra, hogy a terméket 
SZEMÉLYESEN VEGYÜK ÁT, a 
helyszínen fizetve. Ez a legbiztonságosabb 
forma, hiszen a fizetés előtt láthatjuk 
az árut, és ha az nem felel meg az 
elképzeléseinknek, elállhatunk a 
vásárlástól. Aukciós portál esetében 
ennek lehetnek negatív következményei, 
ezért a licitálás előtt kérjük megfelelő 
tájékoztatást a termékről, így csak akkor 
kell elállnunk, ha a tájékoztatás valóságnak 
nem megfelelő. 

CSOMAGKÜLDÉS

Nem mindig van lehetőség a személyes 
átvételre /pl.: távolság miatt, webshop 
esetében üzlethelyiség hiánya/. Ilyenkor 
marad a POSTAI ÚT. A megrendelés 
előtt mindig tájékozódjunk a JÓTÁLLÁS 
FELTÉTELEIRŐL, SZÁLLÍTÁSI 
KÖLTSÉGEKRŐL ÉS A SZÁLLÍTÁS 
IDEJÉRŐL. Webshop esetében nézzük 
meg, hogy ki ÜZEMELTETI az oldalt. 

Ez lehet cég vagy magánszemély (egyéni 
vállalkozó), az oldalon fel kell tüntetni a 
címet, az adószámot, a cégjegyzékszámot, 
illetve a csomagküldésre jogosító 
nyilvántartási számot. A webshopok és 
aukciós portálok használatához általában 
regisztráció szükséges, a kért adatok 
(szállítási cím, e-mail, telefonszám) 
pontosan adjunk meg, hiszen ezek 
elengedhetetlenek az üzlet sikeres 
lebonyolításához. 

UTÁNVÉTEL

Az áru kifizetése történhet 
többféleképpen. Az egy az 
UTÁNVÉTELLEL történő fizetés, 
ilyenkor a postásnak vagy futárnak 
kell fizetni. Ez általában szállítási díjon 
felül plusz költséget (általában néhány 
százforintnyi összeget) jelent. Ebben az 
esetben a csomagot biztosan megkapjuk. 
Mindig ellenőrizzük, hogy a csomag 
BONTATLAN és nem sérült-e. Ha 
felbontották vagy sérült, akkor ne vegyük 
át, hanem küldjük vissza a feladónak. 

Ha van lehetőségünk nyissuk ki és 
ellenőrizzük, hogy tényleg a megrendelt 
áru van-e benne. 

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

	Ha lehet, válassza a személyes átvételi 
módot! 

	Ellenőrizze az eladót (visszajelzések, 
közzétett adatok alapján)!

	Bankkártya adatainkat csak a bank 
online fizetésre létrehozott oldalán adja 
meg (keresendő oldalán vagy e-mailben 
soha)!

	Ellenőrizze, hogy fizetésre használt 
oldal valódi banki oldal, rendelkezik-e 
tanúsítvánnyal!

	Ha lehet, válasszon a fizetés során 
pénzforgalmi szolgáltatót (pl.: PayPal)! 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává 
válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 
112-es segélyhívó számon

A nők elleni erőszak 
megszüntetésének 

világnapja
A nők elleni erőszak megszüntetésének 

világnapja elnevezésű emléknapot az 
erőszak felszámolásáért küzdők 1981. 
november 25. óta tartják. E napon ölték 
meg a Mirabal nővéreket - a Dominikai 
Köztársaság emberjogi aktivistáit - Rafael 
Trujillo dominikai diktátor parancsára. A 
családon belüli erőszakos cselekményekről 
elmondható, hogy sajnos a mai napig 
jelentős látencia jellemzi őket. Bár a 
jelenségnek számos intő jele van és a 
bántalmazott is sokszor próbál segítséget 
kérni a helyzetből történő kilábaláshoz, de 
a felkeresett barátok, ismerősök vagy nem 
rendelkeznek megfelelő információkkal 
ahhoz, hogy felismerjék a családon belüli 
erőszakot vagy kényelmesebbnek tűnik 
számukra passzivitást mutatni és nem 
beleavatkozni a család „magánügyeibe”.

Tekintettel arra, hogy álláspontunk 
szerint a családon belüli erőszak 
nemhogy nem magánügy, hanem az 
egész társadalmat érintő problematika, 
az alábbiakban a teljesség igénye nélkül 
sorolunk fel olyan figyelmeztető jeleket, 
melyek családon belüli erőszakra utalnak.

A bántalmazott magatartásában 
megfigyelhető intő jelek 

- Sebesülései, sérülései vannak, 
esetleg azok a gyógyulás különböző 
stádiumaiban vannak vagy láthatóan 
orvosi ellátás nélkül gyógyultak.

- Sérüléseire életszerűtlen, „átlátszó” 
magyarázatokat ad: „Leestem a 
lépcsőről”, „Megcsúsztam a kádban”, 
„Nekimentem az ajtófélfának”.

- Az időjárási viszonyoknak nem 
megfelelően bő, hosszú ujjú és hosszú 
szárú ruhákat, napszemüveget, magas 
nyakú garbót visel.

- Az esetleges sérüléseit bagatellizálja 
(„Nem is fáj annyira”, „Ez egy 
semmiség”), a sérelmére elkövetett 
erőszakot „baleset”-ként aposztrofálja.

- Túlterheltnek, kimerültnek, 
rendezetlenek látszik, szétszórt, elfelejt/
elhalaszt megbeszéléseket.

- Ingerléken, türelmetlen, fáradt. 

A bántalmazó magatartásában 
megfigyelhető intő jelek

- Szélsőségesen és alaptalanul féltékeny, a 
partnerével kisajátítóan viselkedik.

- Irreális követelményeket támaszt a 
partnerével szemben.

Hónapról-hónapra találkozhatnak 
Olvasóink különféle cikkekkel, 
felhívásokkal, mely a katonai életet, és 
ezen belüli lehetőségeket tárja elénk. 
Már a Toborzó Iroda első megkeresésére 
szívesen vállaltam partnerséget mondván: 
ki tudja hány embernek tudunk ez által 
is segíteni! Bár a reszortfelelős sajtóssal 
telefonon kívül még nem sikerült 
beszélnem, de mégis olyan a viszonyunk, 
mintha legalábbis évek óta ismernénk 
egymást. Innen jött a gondolat, hogyha 
e-cikk alapján is, de jobban megismerjem. 
Annyit tudok, hogy szemtelenül fiatal 
(hozzám képest), és nagyon jól csinálja 
azt, amit rábíznak. Akkor most lássuk, 
ki is valójában Karasz Milán György, 
tartalékos főtörzsőrmester? - Először 
is szeretném megköszönni az áldozatos 
munkát, a rengeteg segítséget, amit az 
újságtól kapunk. Közvetlen, könnyen 
barátkozó típus vagyok. Nekünk pedig, 
úgy gondolom, van közös témánk bőven. 

Remélhetőleg, ha véget ér a járvány, 
személyesen is fogunk konzultálni! 
Mindig a legjobbat szeretném kihozni 
magamból. 27 éves vagyok. Középiskola 
tanulmányaimat az Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnáziumban végeztem, azt 
követően a Nyíregyházi Főiskola KTI 
Európai Üzleti és Kommunikációs 
Szakközépiskola hallgatója voltam. - 
„Tűzoltó leszek, s katona”… írja a költő, 
de végül is a korábbi években nagyon sok 
kisfiú mélyen dédelgetett álma volt ez. De 
mi motivál most egy fiatal srácot arra, 
hogy ezen a pályán helyezkedjen el? 

- Személy szerint rám a legnagyobb 
hatással a nagyapám volt. Ő a sorkatonaság 
idején katonaorvosként teljesített 
szolgálatot. Rengeteget mesélt nekem erről 
az időszakról vagy éppen a II. világháborús 
tapasztalatairól. Mégis kellett egy kis 
idő, amíg elköteleztem magam a katonai 
pálya mellett. - Egyáltalán honnan 
szereztél tudomást erről a lehetőségről? 
- Egy barátomtól kaptam útmutatást, aki 
szintén katona. Izgalmasnak tartottam, 
amiket megosztott velem. Láttam rajta, 
hogy szenvedélyesen szereti a munkáját, 
számomra ez fontos tényező volt. 

- Említetted, hogy közben végzed a 
jogi egyetemet. Ez a mostani ténykedésed 
egyfajta ugródeszka számodra, vagy a 
honvédségen belül szeretnéd gyakorolni 
tanult „szakmádat”? 

- Így igaz, a Miskolci Egyetem levelező 
tagozatos hallgatója vagyok. Hatalmas 
előny az, hogy a honvédségnél arra 
biztatják a katonákat, hogy képezzék 
magukat és rugalmasan állnak ahhoz, ha 
valaki a tanulás miatt kicsit elfoglaltabb. 
Ösztöndíjakkal is segítik a felősoktatásban 
tanuló hallgatókat. Az álmom az, hogy 
egyetemi tanulmányaim után hivatásos 
jogász beosztásba kerüljek. 

- Mennyire tudsz előre gondolkodni? 
Nagyjából látod a jövődet és az eléd 
tárulkozó majdani lehetőségeket?

 - Úgy gondolom, hogy az elkövetkező 
3 éven belül, ha a terveim szerint alakul 
minden, akkor az álmom valósággá válik. 

- Jelenleg főtörzsőrmester vagy! A 
ranglétrán meddig viheted? 

- Tartalékos katonaként másként kapja 
az ember a rendfokozatot. Amennyiben 
friss diplomásként szerződéses szolgálatot 
vállalok, hadnagyi rendfokozatot 
viselhetek majd, amire nagyon büszke 
leszek. A Honvédség az a hely, ahol az 
embert a munkája és kitartása alapján ítélik 
meg. 

- Gondolom, azért nagyjából már 
tervezed a jövődet magánemberként is. A 
leendőd felé kritérium, hogy szakmabeli 
legyen, hogy jobban át tudjatok beszélni 
dolgokat? 

- Nálam ez nem feltétlenül számít, de 
mindenesetre örülnék neki. Az csak jó, 
ha több közös téma van és hasonló az 
érdeklődési kör. Ahogy a közmondás 
tartja: „Ember tervez, Isten végez!” Ami 
viszont biztos: sok nő vállal szolgálatot 
a Seregben, valamennyien céltudatosak, 
függetlenek és kitartóak.

 - Végül egy lehetőség, hogy meggyőzd 
mindazokat, akik még csak kacérkodnak 
a gondolattal, hogy a katonai pályát 
válasszák-e? 

- Mindenféleképpen javaslom, hogy 
akit érdekel a honvédelem, látogasson 
el a Nyíregyházi Toborzóirodába, 
ahol kollégiámmal tájékoztatjuk őt 
a lehetőségeiről. Amit kiemelnék: a 
honvédség egy életre szóló hivatást 
kínál, ahol folyamatos a fejlődési 
lehetőség és számos pluszjuttatásban, 
támogatásban részesítik a katonákat, az 
egyre versenyképesebb illetmény mellett. 
Aki dolgozik vagy tanul még, hozzám 
hasonlóan tartalékos szolgálatot is 
vállalhat, amely sok esetben a szerződéses 
szolgálat előszobája, de sok esetben plusz 
jövedelemszerzési lehetőség vagy hasznos 
időtöltés azok számára, akiket érdekel ez 
a hivatás. Bízom benne, hogy egyre több 
ember érdeklődését tudjuk felkelteni és 
minél többen csatlakoznak a honvédség 
nagy családjához. - Köszönöm! További 
sok sikert, és „békés” katonai életet 
kívánok!

Fülöp Attila

RENDŐRSÉGI HÍREK - Saját problémáiért másokat okol, 
cselekedeteiért nem vállalja a 
felelősséget.

- Partnere izolálása az élet minden 
területén: elszigetelés a munkától, 
hobbitól, barátoktól családtagoktól. 

- Partnere ellenőrzése és irányítása az 
élet minden területén: szabadidő, pénz, 
öltözködés, evés, ivás, stb.

- Partnere lekicsinylése, megalázása 
kigúnyolása, az ellenkező nem 
gyűlöletére utaló kifejezések használata. 

- Rendszeresen erőszakkal fenyegetőzik.

Amennyiben úgy érzi, hogy segítségre 
van szüksége, kérem forduljon 
bizalommal a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Rendőrkapitányság áldozatvédelmi 
referenseihez, vagy bűncselekmény 
esetén hívják a 112-es segélyhívó 
telefonszámot.

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi 

Igazgatóság, Bűnmegelőzési Osztály

Életcél? Hivatás? Vagy mindkettő?
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A Tiszavasvári Bölcsőde nevében mély 
fájdalommal búcsúzok Lőrinczi Bertalanné 
Ibolya nénitől, aki 1936-ban született és 
84 évesen adta vissza lelkét a teremtőnek. 
Ibolya néni hosszú évtizedeken keresztül 
volt Tiszavasvári „Gyári Bölcsőde” 
vezetője. Pályakezdőként még jól 
emlékszem habitusára, megjelenésére, 
határozottságára, és nagyszerű 
kommunikációs képességére. Akkoriban 
a „Gyári” Bölcsőde –oly sokak által 
irigyelt- korszerű, modern és jól felszerelt 
intézmény volt. Pályafutása azonban a 
Tiszavasvári I.sz. Bölcsődében (Hősök 
út) kezdődött, ahová 1964-ben 28 évesen 
nevezték ki vezetőnek. Akkoriban nagy 
volt az igény a bölcsődei ellátás iránt és 
az Alkaloida Vegyészeti Gyár sok fiatalt 
vonzott.

A környezetében felépült egy modern 
lakótelep, így a bölcsőde és óvodafejlesztés 

sem váratott sokat magára. 
1974-ben épült meg a bölcsőde 
első két egysége, melynek 
élére Ibolya nénit nevezték ki. 
Kiváló kapcsolatteremtő és 
kommunikációs készségének 
köszönhetően néhány évre a 
megnyitást követően további 
egy egységgel bővült az általa 
vezetett intézmény. Ez komoly 
szervező képességet igényelt, 
hiszen akkor szocialista 
brigádok, társadalmi munka 
keretében építették a bölcsődét.

Az intézményt egészen 
nyugdíjba vonulásáig 1994-
ig vezette. Nyugdíjasként is 
gyakran visszajárt korábbi 
munkahelyére. Személyében 
elvesztettük a Tiszavasvári 
bölcsődei ellátás harmadik 
és egyben utolsó ikonikus 
személyiségét, Maczkó 
Lászlóné (Piroska néni) és 

Maczkó Istvánné (Marika néni) személye 
után, akiknek szintén sokat köszönhet 
városunk kisgyermek ellátó rendszere.

Olyan embert vesztettünk el, aki 
nem csak szakmai, hanem emberi 
példamutatásával is élen járt. Szeretetét, 
szorgalmát, segítőkészségét nap, mint nap 
bizonyítva, türelemmel és mosolyogva 
fordult mindenki felé. Példaértékű 
édesanya, pedagógus és intézményvezető 
volt, olyan, aki sosem habozott, ha a 
közösségért kellett dolgozni. Olyan 
különleges egyéniség volt, aki szót értett a 
mélyszegénységben élő kisgyermekekkel 
és a magas rangú tisztségviselőkkel is. 
Kedves Ibolya néni! Nyugodj békében! 
Nem feledünk el!

Reznek Istvánné
Intézményvezető

A Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete 26 éve működik városunkban. 
Települési szinten az egyik legtöbb 
értéket felmutató, működő szervezet 
vagyunk. A Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete (NOE) és a Kárpát-medencei 
Családszervezetek Szövetség (KCSSZ) 
egyik tagegyesületeként működünk, 
számos országos és határon túli 
kezdeményezéshez is kapcsolódva ezáltal.

Egyesületünk céljai: - Az élet és az 
anyaság tiszteletére való nevelés, a 
házasságért és a jövő generációjáért érzett 
felelősség erősítése, a nagycsaládosok 
sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, 
felmutatni a társadalomnak azokat az 
értékeket, amelyeket a nagycsaládosok 
képviselnek, a nagycsaládok egymást 
ismerő és segítő közösségekké való 
szervezése. Közösségi kezdeményezéseket 
támogató rendezvényeinket folyamatosan 
valósítjuk meg, nyitottak vagyunk 
mindenki számára. Sok eredményt elértünk 
már, de még nagyon sok tennivalónk 
van.  Tagcsaládjaink nagycsaládos 
tagkártyájukkal egyre több helyen 
vehetnek igénybe kedvezményeket.

Ha csatlakozol hozzánk családoddal 
együtt, számos értékes programon 

vehetsz részt, segítünk a különböző 
családokat érintő pályázatokban, évente 
több alkalommal adományokban is 
részesülhetsz (élelmiszerek, ruhanemű, 
játék, könyvek, stb). Szeretettel várunk 
TÉGED is egyesületünkben, ha céljainkkal 
egyetértesz, akár kiscsaládban, akár 
nagycsaládban élsz. Elérhetőségeink: 
Egyesületünk honlapja: http://www.tivane.
hu/ A NOE honlapja: http: //www.noe.
hu/  Címünk: Tiszavasvári 4440 Bethlen 
Gábor u. 4. Civil Ház, Telefon: 06-20-
449-89-22, 06-70-375-95-00, E-mail: 
civilhaz.tv@gmail.com , vagy keress 
bennünket facebook oldalunkon (Civil 
Ház Nagycsaládosok), ahol betekintést 
nyerhetsz programjainkba fényképes 
beszámolókon keresztül. Egyesületünk 
szívesen fogadja2021-ben is az adó 
1%-okat. A befolyt összegből kulturális 
programjainkat, családi foglalkozásainkat, 
kirándulásainkat, gyermekeink 
táboroztatását, úszásoktatását támogatjuk.  
Adószámunk: 18807503-1-15. Köszönjük 
szépen!                                          

Lévai Andrea 
a Tiszavasvári Nagycsaládosok 

Egyesületének elnöke

A Bethlen Gábor utcában található, 
önkormányzati tulajdonú Civil Ház több 
helyi civil szervezet otthona a különböző 
programokra, rendezvényekre, gyűlésekre. 
Itt található a TELSE foglalkoztató 
klubja, illetve a NOE Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete székhelye 
és irodája is. Biztosan többen látták a 
városban, akik arra jártak, hogy a 10 
évvel ezelőtt kialakított közösségi épület 
külső homlokzatát az idő nem kímélte, 
a vakolat lepergett róla. Tiszavasvári 

Város önkormányzata és a Tiva-Szolg Kft 
segítségével, a falazóanyagok biztosítása 
során, a tiszavasvári nagycsaládosok 
néhány lelkes és ügyes önkéntese és a 
Tiva-Szolg Kft. közfoglalkoztatottai 
segítségével a nyár végén-ősz elején 
megújult az utca felőli és a hátsó homlokzat. 
Nagy-nagy köszönet a helyi civilek 
nevében is Szőke Zoltán polgármester 
úrnak, Ráduly Zsolt alpolgármester úrnak 
és dr. Groncsák Andreának, a Tiva-Szolg 
Kft ügyvezetőjének!

A Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 
tagsága az ingyen társadalmi munkában 
végzett általános feladatain túlmenően 
a COVID 19 vírus okozta rendkívüli 
helyzetben segítséget kíván nyújtani 
a karanténban lévő Tiszavasvári 
embertársainak.

Az egyesület tagsága vállalja, hogy 
minden héten hétfőn és szerdán 14 órától 
18 óráig valamint szombaton 10 órától 
16 óráig segíti a rászoruló embertársait. 
Az egyesület tagsága a segítségnyújtás 
keretein belül vállalja, hogy a karanténban 
lévőknek tartós élelmiszer cikket és 
alapvető élelmiszereket, továbbá sürgős 

esetben a gyógyszer kiváltásában is 
segítséget nyújt.  Az egyesület tagjai 
a megjelölt napokon és időben a 06-
20 -4228-104 telefonszámon érhetőek 
el és várják a segítséget kérők hívását. 
Amennyiben a telefon foglalt, vagy 
valamilyen okból nem veszik fel, 
amennyiben szám kijelzéssel hívják, 
abban az esetben a polgárőr visszahívja.  

A Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 
ezen felajánlott segítő tevékenységét is 
az alapszabályban meghatározottaknak 
megfelelően ingyen, társadalmi 
munkában fogja végezni. 

Tiszavasvári Polgárőr Egyesület.

Búcsú Lőrincziné Ibolya nénitől

LEGYÜNK EGYÜTT EGY NAGYCSALÁD!

Segítségnyújtás a karanténban lévőknek

Megújult a Tiszavasvári Civil Ház külső 
és hátsó homlokzata
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Hogyan alakul a város jövője? 
Hogyan élnek itt húsz, harminc év 

múlva az emberek?

Mindannyiunkat érdeklő kérdések 
ezek. Azok a társas kutatások, amelyeket 
a következő sorokban bemutatunk, azért 
folynak, hogy Tiszavasvári lakói, illetve 
a város közössége húsz év múlva is 
sikeres lehessen, hogy a helyi polgárokkal 
együttműködésben megtalálhassuk (és 
esetleg később együtt felhangosítsuk) 
azokat a gondolatokat, véleményeket, 
amelyek mindenki számára élhető 
jövőt rajzolnak fel. Ezek a kutatások 
azt vizsgálják, hogyan beszélnek a 
tiszavasváriak magukról, egymásról és a 
köztük levő viszonyokról. Mindennapi 
véleményeink, gondolataink formálják 
ugyanis saját és gyerekeink cselekedeteit, 
így alakítva a jövőt.

Kik vagyunk, mit akarunk?

Mi, e cikk szerzői ötödik éve dolgozunk 
egymással és egymást támogatva. Egyikünk 
tősgyökeres helyi polgárként, másikunk 
olyan idegenként, aki szereti mondogatni, 
hogy több száz napot a városban töltött már 
az elmúlt években, és egyre inkább otthon 
érzi ott magát. Amikor azt mondjuk, hogy 
dolgozunk, nem csak kettőnkre gondolunk: 
munkatársainkra a Magiszter Általános 
Iskolában, tiszavasvári tevékenységekben 
aktívan részt vevő hallgatókra az 
egyetemen, és azokra a tiszavasváriakra, 
akikkel e tevékenységek során az elmúlt 
években beszélgettünk. Tevékenységeink 
három fő területre terjednek ki. Egyrészt 
annak vizsgálatával foglalkozunk, hogy 
a Magiszter iskolát látogató gyerekek 
és családjaik hogyan beszélnek: mikor 
beszélnek cigányul, mikor magyarul, hogy 
szeretnek és tudnak jobban beszélni. 

Másodszor azt vizsgáljuk, hogy a 
gyerekek iskolai boldogulását hogyan 
befolyásolja az, ahogy otthon beszélnek, 
és azon gondolkodunk, hogy erre a 
helyzetre milyen pedagógiai válaszok 
adhatók. Mindezt azért tesszük, mert 
szüleikkel együtt mi is azt szeretnénk, 
hogy sikeresebbé váljanak a magyar 
nyelvű iskolában. Harmadrészt azzal 
is foglalkozunk, hogy a cigány nyelv 
és a magyar nyelv (és velük beszélőik) 
milyen szerepekkel bírnak, illetve milyen 
szerepekhez juthatnak a városban, hogyan 
alakíthatják a város minden polgára 

számára kívánatos jövőt.

A nyelv erőforrás a sikeres jövőhöz

Tiszavasváriban számos olyan háztartás 
van, ahol kicsik és nagyok nem csak 
magyarul, hanem (és elsősorban) cigányul 
(romani nyelven) is beszélnek. Arról, 
hogy hogyan, mikor és miért teszik ezt, 
sokat beszélgettünk az érintettekkel. Ilyen 
a társas nyelvi kutatás: beszélgetünk, 
jelen vagyunk, megismerjük nem csak 
egymás beszédjét, de egymás gondolatait, 
terveit, büszkeségeit, félelmeit is, hogy 
utána együtt cselekedhessünk. Az első 
kutatások után elindított tevékenységeink 
jórészt pedagógiai jellegűek és a Magiszter 
Általános Iskolában szerveződnek. Ezek 
során erőforrásként, és nem legyőzendő 
akadályként tekintünk a cigány (romani) 
nyelvre. Nem csak hisszük, de meg is 
tapasztaltuk, sőt meg is mértük, hogy a 
gyerekek nagyobb örömmel, szívesebben 
és jobb eredménnyel tanulnak, ha az 
iskolában – órán is – nem csak magyarul, 
de cigányul is meg lehet szólalni. 

Biztonságot ad nekik az, hogy otthoni 
beszédjük pedagógusok által is megbecsült 
érték. Fontos dolog ez, mert ez ad 
nyugalmat a tanuláshoz. És ez a kulcsa 
annak is, amit mindannyian szeretnénk, a 
gyerekek is, szüleik is, a tanárok is, a város 
minden lakója; hogy a gyerekek a magyar 
nyelvű tanulnivalót sikeresen sajátítsák 
el, megtanulják magukat magyarul is 
bármely helyzethez illőn kifejezni. Amit 
kialakítottunk, nem más, mint egy újszerű 
pedagógiai hozzáállás: ami a beszélőké, 
abból nem veszünk el; tehát nem tiltjuk 
meg, hogy a gyerekek úgy beszéljenek, 
ahogy otthon szoktak. Sőt, azt tanítjuk, ne 
csak büszkék legyenek rá, de használják 
is! Így a rendelkezésükre álló erőforrások 
összességének igénybevételével úgymond 
a gyerekek „beszélőkéjét” fejlesztjük: 
érvelni, összefoglalni, lényeget kiemelni 
tanítjuk őket – magyarul és cigányul. Ha 
jól megy egyiken, jól megy a másikon 
is. E célokat támogatják a gyerekekkel, a 
szülőkkel közös, egyetemi hallgatókkal 
közösen koordinált, a mindennapi 
tanuláson túlmutató projektjeink is. 2018-
ban kétnyelvű színielőadást tartottunk 
Budapesten és helyben a Találkozások 
Házában. 2019-ben a tanuláshoz is 
használható kétnyelvű kisfilmeket 
készítettünk, melyek a majorosi családok 

történetét, nyelvét, életét, mindennapjait 
mutatják be (http://translangedu.hu/
transzfilm-projekt/). Idén pedig hamarosan 
megjelenik egy mesekönyv, amit helyi 
roma felnőttek írtak cigány nyelven a 
gyerekeknek. Ezt az iskolában alkalmazott 
és a fenti projektekkel is megtámogatott 
hozzáállást transzlingválásnak nevezzük. 
Ez a nyelvészeti szakszó azt hivatott 
érzékeltetni, hogy a beszélés a nyelveken 
(nyelv latinul lingua, innen a lingválás) 
túlmutató jelenség. A transz- szócskát 
úgy érdemes tehát érteni, ahogy az a 
transzcendens szóban is van: az e világon 
túlmutató dolgokra vonatkozik.

A tiszavasvári jó példa

Munkánkat, tevékenységeinket szakmai 
körökben rendszeresen bemutatjuk. 
A transzlingválást nem mi találtuk 
ki, az elmúlt tíz évben a világ számos 
országában kísérleteznek hasonló nyelvi-
pedagógiai megközelítésekkel. Helyi 
tevékenységeinkkel mi is részei vagyunk 
ezeknek a nemzetközi kísérleteknek. 

Ennek is köszönhető, hogy tiszavasvári 
tevékenységeinket, a transzlingválás 
pedagógiai hozzáállásának bevezetését az 
Európai Unió Erasmus+ kutatástámogatási 
programjai felett rendelkező magyarországi 
szervezet, a Tempus Közalapítvány 
szakértői olyan előremutatónak találták, 
hogy támogatták egy nagyságrendekkel 
nagyobb nemzetközi kutatási program 
elindítását. Ebben az általunk koordinált 
programban brit, finn és szlovák 
nyelvészek, illetve pedagógusok vesznek 
részt. Célja az, hogy a Tiszavasváriban 
(!) kidolgozott pedagógiai hozzáállást 
olyan módon foglaljuk össze, hogy az 
egész Európa tanárképző intézményeiben 
haszonnal forgatható tananyaggá váljon. 

Európában ugyanis több millió, otthon 
először cigányul megtanuló kisgyerek 
él, az ő iskolai pályafutásuk pedig 
sehol sem zökkenőmentes. Nagyon 
örülünk neki, hogy a Tiszavasváriban, a 
Magiszter Általános Iskolában kidolgozott 
pedagógiai alapelvek ország- és Európa-
szerte mintává válhatnak.

További terveink

De a társas viszonyok szövevényei 
nem szakadnak meg a majorosi városrész 
határán, és úgy gondoljuk, ha az iskolában 
történik valami, az hatással lehet az 

iskolán kívüli világra is. Ezért egyrészt 
szeretnénk tevékenységünket, sikereinket 
az eddigieknél észrevehetőbb módon 
megosztani a város közösségével. Az 
Európai Unió Erasmus+ intézményi 
együttműködési programja keretében 
külföldi partnereink részvételével 
konferenciákat, bemutató eseményeket 
szervezünk magyarországi és külföldi 
érdeklődők számára. Emellett 
tevékenységeinkkel a lehető legtöbb 
módon láthatóvá válni a városban. 
Másrészt azon is gondolkodunk, hogy 
ami jó az iskolában, mennyiben lehet jó 
vajon az iskolán kívül is. Szeretnénk ezért 
a jövőben a város egészében vizsgálni a 
társas viszonyokat. 

Egy ilyen társas kutatás mindig 
kérdezéssel kezdődik. Meg szeretnénk 
tudni, hogyan gondolkodnak romák és 
nem romák a cigány és a magyar nyelvről, 
ezek egymáshoz való viszonyáról. Tudni 
szeretnénk azt is, milyen gondolatokat, 
véleményeket formálnak meg a város 
polgárai, amikor a társas viszonyokban 
(nem csak Tiszavasváriban, hanem emberi 
dolgaink természeténél fogva mindig és 
mindenhol) jelen lévő feszültségekről 
beszélnek. Nyelvészeti kutatások ezek, de 
a szó legszélesebb értelmében: minden 
társas feszültség nyelvi feszültség is, hiszen 
társas életünket a beszélésünkön keresztül 
éljük meg. Ami a társas viszonyainkról 
szól, szól a nyelvről is. Roma 
gyerekekkel, illetve a cigány (romani) 
nyelvvel foglalkozunk; innen érkezünk, 
szakmai és emberi tapasztalataink pedig 
meghatároznak bennünket. Reméljük, 
hogy közreműködhetünk abban, hogy 
Tiszavasvári jövője ne a feszültségek 
időről időre való robbanásáról, hanem 
azok sikeres kezeléséről szóljon; mi ennek 
érdekében dolgozunk, és reméljük, hogy 
sok támogatóra, vagy akár munkatársra 
is lelhetünk a városban. Ha érdeklődnek 
munkánk iránt, kérjük, tekintsék meg 
honlapjainkat: http://translangedu.hu/, 
illetve http://romanitranslanguaging.eu/ 
(utóbbi a nemzetközi kutatócsoport angol 
nyelvű honlapja). 

Kerekesné Lévai Erika, intézményvezető, 
Magiszter Általános Iskola

Heltai János Imre, egyetemi docens, 
nyelvész, Károli Gáspár Református 

Egyetem

I. menü
halászlé halszelettel

rántott harcsa
hasábburgonya
mákos kalács

dióskalács
2.800.-Ft/adag

II. menü 
sült hurka, sült kolbász
hagymás tört burgonya

párolt káposzta
mákos kalács

dióskalács
1.950.-Ft/adag

III. menü
húsleves csigatésztával

töltött káposzta
mákos kalács

dióskalács
1.600.-Ft/adag

Rendelés menün kívül:
halászlé halszelettel: 1.150.-Ft/adag
töltött káposzta:    600.-Ft/adag
mákos kalács:   1.550.-Ft/rúd (1kg)
dióskalács:   1.550.- Ft/rúd(1kg)
A megrendeléseiket az alábbiak 
feltüntetése mellett:
•	 Megrendelő neve,
•	Értesítési telefonszám,
•	Rendelés pontos tételei 
•	 2020. december 17. napjáig adhatják 

le e-mail-en: kozetkeztetes@
tiszavasvari.hu, illetve a 30/ 797-2974 
telefonszámon.

Ünnepi kínálatunkat kizárólag 
előrendelésre és elvitelre készítjük, a 
minimális rendelési mennyiség 3 adag.

Tiszavasvári ma és húsz év múlva – Társas kutatások a városban

A Tiva-Szolg. Kft. megrendelhető Karácsonyi menüajánlata
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Iskoláink életéből

A Tiszavasvári 
Kabay János Általános 
Iskola Könyvtára a 
„ R o b o t c s á m b o r g á s 
az Észak-Alföldön” 
programra való 
jelentkezésével 2020 
októberében 4 héten 
át - így a Codeweek, 
azaz a kódolás hetén 
is -használhatta az 
oktatásban a színes, könnyen kezelhető és 
barátságos programozható kis robotméhet, 
a Blue-Bot padlórobotot. 

A Blue-Bot-ot a kollégákkal tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt 
alkalmaztuk alsó és felső tagozatos 
tanulóink motiválására és komplex 
kompetencia- és problémamegoldó 
képességük fejlesztésre egyaránt, 
különböző nehézségű feladványokkal. 

Az eszköz lehetőséget nyújt a 

d i f f e r e n c i á l á s r a , 
t e h e t s é g g o n d o z á s r a , 
ugyanakkor fejlesztésre 
is hatékonyan 
használható. Diákjaink 
nagyon élvezték a 
robottal való közös 
munkát – tananyagtól 
és korosztálytól 
függetlenül, - miközben 
szinte észre sem 

vették, hogy a nehezebb feladatokat is 
villámgyorsan oldották meg. A robotika 
megismertetésének intézményünkben több 
évre visszanyúló hagyománya van. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink minél 
hamarabb, - már az első osztályban is - 
betekintést nyerjenek a modern technika 
világába, ezért intézményi beszerzésnek 
köszönhetően már két saját Blue-Bot 
méhecskével folytathatjuk az élmény alapú 
oktatást.

Intézményünkben november 11-től át 
kellett állnunk digitális. online oktatásra. 
Tanulóinknak már nem volt újdonság, 
hiszen a tavaszi időszakban megismerték 
ennek nehézségeit és jó oldalait is. 

Elmondható, hogy magabiztosan 
használják a KRÉTA Iskolai Alaprendszert, 
veszik a tanáraik utasításait, használják a 
küldött segédanyagokat. Rengeteg online 
tudásanyag és eszköz áll rendelkezésére 
a tanulóknak, tanároknak, oktatóknak a 
járvány idejére, melyet felhasználhatunk 
a mindennapi tanulás-tanítás során. Most 
újdonság, hogy a gyakorlatra tömbösített 
formában be kell jönni a gyerekeknek, mert 
az elmélet megoldható digitális formában, 
de gyakorlatot csak a valós körülmények 
között szerezhetnek. Ezt úgy próbáljuk 
megoldani, hogy kisebb csoportokban 
tevékenykedtetjük őket. 

Tapasztalataink alapján örömmel 
jönnek be a gyakorlatra, hiszen ilyenkor 
a munka mellett meg van az a lehetőség, 
hogy találkozhatnak és beszélgethetnek 
is egymással, amire az online oktatásban 
korlátozottan van alkalmuk. A megfelelő 
informatikai háttérrel nem rendelkező, 
vagy otthon, a feladatokkal nem boldoguló 
diákok számára felzárkóztató lehetőségét 
biztosítunk, melyen kiscsoportban, 
szaktanárok segítségével dolgozható fel a 
tananyag. 

Mindenki igyekszik betartani a 
járványügyi szabályokat és reméljük, hogy 
komolyabb számú és következményű 
megbetegedés nélkül vészeljük át ezt az 
időszakot. 
Jó egészséget és áldott ünnepeket kíván 
a: 

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

A 2019/2020-
as tanév érettségi 
időszaka a COVID-19 
vírus terjedésének 
m e g a k a d á l y o z á s a 

érdekében tett intézkedések hatására két 
szempontból is rendhagyóan alakult: 
egyrészt, a végzős középiskolás diákok 
csak írásban adtak számot tudásukról, 
másrészt előrehozott érettségi letételére 
az alsóbb évfolyamosoknak – nagy 
bánatukra - nem nyílt lehetőségük.  Az 
idei év októbere-novembere azonban 
kárpótolta őket: iskolánk engedélyt kapott, 
hogy az őszi vizsgaidőszakban előrehozott 
érettségit szervezzen. 29 végzős és két 
10. osztályos diák élt a lehetőséggel, 
és vizsgázott le angol és/vagy német 
nyelvből, valamint informatikából, többen 
közülük két tárgyból is. Számukra a májusi 
„éles” érettségi könnyebbnek ígérkezik, 
hisz csak a maradék három vagy négy 
vizsgatárgyból kell majd készülniük. 

Angol nyelvből 25 fő mérettette meg 
magát. 21-en 90% fölött teljesítettek, egy 
fő emelt szinten, független vizsgabizottság 
előtt is 94%-os teljesítményt nyújtott. Az 
iskolai angol érettségi átlag mindennek 
köszönhetően 93,5% lett, amihez szívből 
gratulálunk nem csak a diákoknak, de 

felkészítő tanáraiknak is. Hasonlóan szép 
eredmények születtek informatikából és 
német nyelvből is: a kilenc informatika 
dolgozatból öt szintén 90% fölötti lett, 
de egy kivétellel a többi is meghaladta a 
legjobb érdemjegyhez szükséges 80%-os 
határt, illetve az öt németet tanuló diákból 
is hárman jeles osztályzatot szereztek. 

A vizsgázók között több olyan tanuló 
is van, aki a korábban említettek szerint 
két tárgyból is készült az őszi vizsgára, 
és mindkettőnél kiváló, 90% fölötti 
teljesítményt nyújtott.  Azt gondolom, idei 
eredményeink is azt bizonyítják, hogy kellő 
szorgalommal egy kis gimnáziumban sem 
lehetetlen kimagasló eredményeket elérni, 
ráadásul az otthon kényelmében tanulva, 
a napi több órás utazgatástól megkímélve 
magunkat, magántanárok segítsége 
nélkül. S az itt szerzett bizonyítványba 
beírt 90-92-98% ugyanúgy 90-92-98 
pontot ér továbbtanulásnál, mint egy 
nyíregyházi vagy debreceni középiskolai 
bizonyítványban szereplő adat. 

Kedves Szülők! Kérjük, gyermekük 
iskolaválasztásánál mérlegeljék a fentebb 
olvasottakat is! Kívánjuk, hogy hozzák 
meg a család számára legoptimálisabb 
döntést. 

Izgalmas padlórobottal tanulhatnak a 
Kabay-s diákok

Online oktatás a Középiskolában

Hírek a Váciból
Iskola neve:   Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium
OM azonosító:   201200
Vezető neve:   Vig Csaba  30/219-1175
Pályaválasztási felelős neve:  Dr. Bur Beáta 30/234-1116
Iskola címe:   4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.
Iskola telefonszáma:   42/520-227, 42/520-228
E-levél:   tiszavasvarigimi@freemail.hu, vigcsaba100@gmail.com
Honlap:    www.tiszavasvarigimi.hu

Pályaválasztási útmutató 2021/2022-es 
tanév

Kollégiumi férőhely: kollégiumi 
elhelyezés a helyi szakgimnázium 
kollégiumában biztosított. Mely típusú 
sajátos nevelési igényű tanulót tudják 
fogadni? A szakértői véleményben leírtak 
szerint oktatjuk és értékeljük az ilyen 
tanulókat. Az intézmény különlegessége, 
specialitása: Iskolánkat családias, 
elfogadó légkör jellemzi. Számos tanórán 
kívüli tevékenységgel is segítjük tanulóink 
személyiségének kibontakoztatását: 
tehetséggondozó órák, közép- és 
felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő 
egyéni és kiscsoportos foglalkozások, 
könyvtári és múzeumi foglalkozások, 
színházlátogatások, filharmónia előadások, 
versenyfelkészítés, versenyeken való 
részvétel lehetőségének biztosítása, 
szakkörök várnak a diákokra. Rendszeresen 
részt veszünk pályázatokon, amelyek 
segítségével külföldi tanulmányutakat 
biztosítunk tanulóink számára. Erősségünk 
a magas színvonalú nyelvoktatás. Jelenleg 
diákjaink 40%-a rendelkezik közép-, 
illetve felsőfokú nyelvvizsgával egy vagy 

két idegen nyelvből. Iskolánk bejelentett 
ORIGO nyelvvizsgahelyként is működik, 
hat nyelvtanárunk aktív vizsgáztató. 
Nyílt tanítási nap: nincs, pályaválasztási 
szülői értekezlet: nincs. Továbbtanulási 
információkérés: telefonon és e-mailben 
a fent megadottak szerint. Kérnek-e 
írásbeli/szóbeli felvételit? nem! További 
információ: Felvételi követelmény: 
az irodalom, nyelvtan, idegen nyelv, 
történelem, földrajz, matematika, fizika, 
kémia és biológia tantárgyak 7. osztály 
év végi és 8. osztály félévi érdemjegyek 
átlagának rangsora alapján. Második 
idegen nyelvként angol, német, orosz 
nyelv választható. A nyelvi előkészítő 
osztályban az előkészítő év után emelt 
óraszámú nyelvi képzés. A közép- és 
emelt szintű érettségi felkészítők 11. 
és 12. évfolyamon a tanulók választása 
alapján indulnak. A 11. és 12. évfolyamon 
a kötelező érettségi tantárgyakat (magyar 
nyelv és irodalom, matematika, történelem) 
csoportbontásban tanulják a tanulók. 
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Kultúra - szórakozás

Az idei év kicsit más, de az EKIK 
Munkatársai mindent elkövetnek, hogy 
igazi adventi hangulatot varázsoljanak 
intézményeinkbe, tereinkre. November 
végén megérkezett a Város Fenyőfája, 
melyet ebben az évben HAULER MIKLÓS 
ajánlott fel, amit ezúton is köszönünk. 
Helyére került a Mikulásház, folyamatosan 
felkerültek a fényfüzérek.

Advent első vasárnapján meggyújtottuk 
a város Adventi Koszorúján az adventi 
gyertyát, s felkapcsoltuk az ünnepi 
fényeket, melyet online formában facebook 
oldalunkon illetve a Városi Televízióban 
láthattak az érdeklődők. A Találkozások 
Háza és a Városi Könyvtár épülete élő 
Adventi Kalendáriummá változott, hiszen 
ebben az évben először  december 1. 
napjától minden este”kinyílik” egy ablak, 
minden nap egy-egy új meglepetéssel 
készülünk. Köszönjük mindenkinek a 
segítséget, akik közreműködtek abban, 
hogy ilyen széppé varázsoljuk a teret. 

A Szentmihály térre a múzeum 
munkatársai Betlehemet készítettek, s a 
Találkozások Háza és a Városi  Könyvtár 
belső terei  is ünnepi díszbe öltöztek. 
Megújult a Találkozások Háza klubterme, 
munkatársaink kifestették, s megérkezett az 
2020. évi érdekeltségnövelő támogatásból 
vásárolt bútorzat is. 

Igyekeztünk programokat, játékokat, 
vetélkedőket online térbe áthelyezni 
mindhárom intézményegységben. 

A Vasvári Pál Múzeumban a Márton 
napi vigasságok programjainak jelentős 
része már online formában valósult 
meg. A bezárást követően Jeles Napok 
címmel indult új kezdeményezés, melyet 

a múzeum facebook oldalán tekinthettek 
meg a látogatók. Elindult az Adventi kvíz, 
mely nagyon népszerű a lakosság körében. 
A díjakat vállalkozók, magánszemélyek 
ajánlották fel, a felajánlásokat ezúton is 
köszönjük. November 30-tól 24 napon 
keresztül adventi kézműves naptár várja 
a gyerekeket a múzeum facebook oldalán, 
akik online formában sajátíthatnak el 
egyszerűen elkészíthető ajándékötleteket.

A Városi Könyvtárban új 
kezdeményezésként elindult a Mesés 
Adventi Kalendárium, melynek keretében 
december 1. napjától minden nap egy-egy 
mesével, verssel kedveskednek a könyvtár 
munkatársai az érdeklődőknek, mely 
megtekinthető a könyvtár facebook oldalán. 
Továbbra is naponta új keresztrejtvénnyel 
várjuk kedves olvasóinkat honlapunkon: 
www.kulturatvasvari.hu

Kérem, kísérjék figyelemmel 
honlapjainkat, faceook oldalainkat, 
hiszen ha személyesen nem is, de az 
online térben újabbnál újabb online 
módon is megvalósítható programokkal, 
vetélkedőkkel, pályázatokkal várunk 
mindenkit. 

Bízunk benne, hogy hamarosan 
személyesen is találkozhatunk.

Köszönjük a részvételt az ebben az 
évben megvalósult programjainkon, 
köszönjük, hogy beiratkoztak s könyvet 
kölcsönöztek a Városi Könyvtárból, s 
meglátogatták a Vasvári Pál Múzeum 
kiállításait, rendezvényeit. Minden kedves 
Látogatónknak, Olvasónknak boldog 
karácsonyt és békés boldog új évet kívánok 
Magam és Munkatársaim nevében: 

Kulcsár Lászlóné

ÜNNEPI ELŐKÉSZÜLETEK, 
ONLINE PROGRAMOK AZ EKIK 

INTÉZMÉNYEIBEN

Adventi Képeslapok  Rajzpályázat! 
A Karácsony közeledtével a Vasvári Pál Múzeum 

„Adventi Képeslapok” néven  rajzversenyt indít  kicsiknek és nagyoknak egyaránt! 
Téma a karácsony,  bármilyen technikával (színes ceruza, vízfesték, montázs stb.) lehet 

készíteni képeslapokat korhatár nélkül!
A rajzokból virtuális kiállítás készül. 

A legszebb alkotásokat díjazzuk!
A kész rajzokat személyesen lehet eljuttatni hozzánk, előzetes telefonos egyeztetés után, 

a Vasvári Pál Múzeum Ady Endre úti épületébe (4440. Tiszavasvári Ady Endre út 8.) 
hétfőtől-péntekig, 8.00-16.00 óra között.

Az alábbi telefonszámon vagyunk elérhetőek: 06/42-911-013
A rajzok leadási határideje:  december 18. (péntek)

Eredményhirdetés: december 21. (hétfő)
Várjuk szeretettel a szebbnél szebb rajzokat!

A várakozás időszaka ilyenkor 
decemberben mindig meghittebbé válik, 
mint egyéb hétköznapokon,  nem csupán 
otthonunkat, de lelkünket is ünnepi díszbe 
öltöztetjük.  Szerettük volna,  ha az adventi 
koszorúk készítésével és bemutatásával az 
ünnepi ráhangolódás is kezdetét veszi.

Többen csatlakoztak a Találkozások 
Háza felhívásához, elbírálásukhoz szakmai 
segítséget kértünk, akik az alkotók  
ismerete nélkül pontozták az elkészült 
remekműveket.

A háromtagú zsűrit István Marianna, 
Jágerné Rácz Andrea és Parraghné Zsoldos 

Anita alkották. 
A díjazás a következőképpen alakult: 

3. Holozsnyákné Vereczkei Judit, a  két 2. 
helyezés tulajdonosai: Bodnár Zsuzsanna, 
Reznek Béláné, 1. Borbély Rebeka. 
Különdíjat kapott: Baráthné Szabó Ilona. 

Mindenkinek gratulálunk, akik 
elküldték munkájukat, sok ehhez hasonló 
alkotást és alkotó kedvet kívánunk  nekik 
és természetesen azoknak is, akik még csak 
ezután éreznek majd elhivatottságot ehhez 
a kiváló hobbihoz.

Szőllősi Ágnes 

Kedves Olvasóink!
 FELTÉTELEKKEL, DE ÚJRA KÖLCSÖNÖZHETNEK KÖNYVEKET 

OLVASÓINK 
2020. november 23-tól!

2020. november 11. napjától könyvtárunk sajnos zárva tart, de szeretnénk hozzájárulni 
ahhoz, hogy ne maradjanak olvasnivaló nélkül könyvtárunk beiratkozott olvasói. 
Lehetőséget biztosítunk olvasóink számára, hogy előre leadott igények alapján 
kölcsönözni tudjanak naponta   9.00 – 12.00 között.
Ahhoz, hogy Olvasóink kérését teljesíteni tudjuk, kérjük, hogy igényeiket a kölcsönzést 
megelőző napig jelezni szíveskedjenek a következő elérhetőségek egyikén:

- telefonon:  06-42-372-441,
- emailben:  vktiszavasvari@gmail.com
- facebookon üzenetben.  

Mi minden esetben visszaigazolást küldünk. 
A könyvek kiválasztásában segít online katalógusunk, mely honlapunkon keresztül érhető 
el, az OPAC menüpont alatt: www.kulturatvasvari.hu
A könyvek átvételének módja:

- csak az előre leadott rendeléseknek megfelelően összeállított könyvcsomagok 
vehetők át a fent megjelölt időpontokban, 

- A könyvek átvételének helye: Internet részleg felőli hátsó bejáratnál, a hátsó 
teraszrészen.

- az olvasóknál kintlévő, kikölcsönzött  könyveket csak az újbóli nyitást követően 
tudjuk visszavenni, addig a kölcsönzési határidők meghosszabbításra kerülnek.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Adventi készülődés

Kölcsönzés a Veszélyhelyzet Idején!
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Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Rézműves Gyula Máté /2020.10.31./
Kanálos Brájen Miklós 
Balogh Ferenc Edvárd
Balogh Aisa Afrodité
Pethe Boglárka 
Lipcsei Zsolt Tamás 
Kovács Ádám 
Rézműves Brájen Ezel
Vadász Zalán Nikolasz
Balogh Adrián Tamás 
Rostás Kristóf  
Bódor Attila 
Nagy Alexandra 
Polyák Ketrin 
Lakatos Evelin Roxána

Akiktől búcsút vettünk:
Nagy Gézáné sz. Reznek Ilona 
/2020.10.31./               Déryné  u. 
Lévai Sándorné sz. Kovács Juliánna  
/2020.10.29./     Tedej 
Győrfi Lajosné sz. Berecz Zsófia 
/2020.10.31./ - volt Bajcsy-Zs. u.  
Aranyos Sándor - Móricz Zs. u.  
Kiss Gábor Károly - Kabay János u.
Pósa Lajos - Thököly Imre u.
Molnár Ferenc - Gergely Deák u.
Szakolczai Istvánné sz. Szabó Ilona                              
Október 6. u.
Lukács Antal - Vasvári P. u. 87.  
Tóth Lajosné sz. Kis Anna - Gyár u.  
Lőrinczi Bertalanné sz. Rácz Ibolya                              
Bocskai u.  
Lukács Sándor - Csontváry u.   
Szűcs Andrásné sz. Eszenyi Etelka 
Mária                    Vörösvári u.
Salátáné Pethe Eszter - Vas Gereben u.  
Szarka Ferenc - Bem u.  
Hajdú Zoltán - Szorgalmatos   
Szanyi István - Állomás u. 
Tokár Jánosné sz. Munkácsi Mária                               
Vasvári P. u. 
Mikli Jánosné sz. Papp Julianna                                    
Szögi Lajos u. 
Lévai Imréné sz. Gazdag Juliánna 
Ilona - Bocskai u.   
Jakics Ferenc - Kossuth u. 
Pethe Gábor - Kossuth u.    

Akik házasságot kötöttek
Vaskó Mária – Orosz László
Pethe Dóra – Varga István 
Szukonyik Erzsébet – Horváth 
Dezső
Miló Tímea – Balázs Zoltán

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS

Ház, Lakás, Ingatlan
Saroktelek eladó Tiszavasváriban a 
Vasvári P. út 109 sz. alatt! A telekre 3 
ház építhető. Három oldalról parkolási 
lehetőség. Érd.: 06 20/548-4442
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06304026732.
Tiszavasvári, Hétvezér út 2/a sz. alatt  
2 szoba, konyhás, gázfűtéses kertes 
családi ház bútorozottan is eladó!  Érd: 
06 30/412-5564

Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton 
beépített 1479 m2 ingatlan, családi 
házzal,  lakható melléképülettel együtt. 
Tel: +36 30/397-9024

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

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

Munkalehetőség
Sertés vágóhídra keresünk felvételre 
az alábbi munkakörben:  húsipari 
szakmunkás,  betanított szakmunkás, 
segédmunkás. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet:  06-30-9531-624

Azonnali kezdéssel pizza futárt keresünk 
a Tiszavasvári Pizza Ferettibe!!! 
Jelentkezni a 06 70/631- 2096-os 
telefonszámon lehet.

Pizza szakács álláshelyre kollégát 
keresünk. 70/631 2096

Szolgáltatás
Szerkezetlakatos munkát vállalok: trapéz 
lemezkerítések, kiskapuk, nagykapuk, 
előtetők, fémszerkezetek hegesztése, 
javítása. Tel.: 70/322-3546

Földmérés, megosztás, épület 
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár 
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel: 
30/ 368-9797

Ez is - Az is
Fenyőfa vásár Tiszadobon. Tiszadob, 
Rákóczi u. 2. 2020. december 19-22. 
Kapcsolat: Vitányi György őstermelő 
- 0620/3169648 Tiszadob, Hunyadi u. 
6. december 20. és 22 Kapcsolat: Dr. 
Szigeti Ferenc - 0620/5582160 A zárt 
kertben nevelt fenyőfákat, kiválasztás 
után vágjuk ki a vásárlók kívánsága 
szerint, és hálózással segítjük az 
elszállítást naponta 9.00 órától 12.00 
óráig
Eladó 100 l almacefre és 50 l 
szilvacefre! Jó állapotú elektromos 
kukoricadaráló, szőlődaráló és 
szőlőprés kihasználatlanság miatt eladó. 
Érdeklődni: 06 70/583-8442
10 kg mogyoró eladó!  Érd.: 06 30/4949-
939
220/380 villanymotor eladó! Érd: 
30/4949-939

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadásairól, fogadóóráiról 
érdeklődjön előzetesen a 06 42/520-500 
telefonon!

Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140

Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515;  06-42/411-516

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

Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es 
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser 
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre, 
illetve a mentőszolgálathoz!

Tűzoltóság:
06 42/520-304

Rendőrség:
06 42/372-311  
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható. 
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó 
számot

Tiszavasvári Kormányablak 
ügyfélfogadási ideje:  
Bővebben a 12. oldalon!
Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Gyógyszertári Ügyelet:
December 04-10
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
December 11-17
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
December 18-24
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
December 25-31
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Január 01-07
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Január 08-14
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

Anyakönyvi Hírek

Tamás Viktor:
+36 30 3265394
Szurkos Szilvia: 
+36 30 3058143
Balázsi Csilla:
42/520-120
e-mali: csilla@csip.hu
Bakné Répási Ágnes:
bakne.r.agnes@gmail.hu

Szabó Zoltán:
+36 70 1980057
szabo.zoltan0829@gmail.com
Ráduly Zsolt:
+36 30  2198461
Volosinóczki Béla:
+36 30 2132327
Balogh Sándor:
+36 70 5466851

Képviselői fogadóórák

Megemlékezés
„Örök az arcod, nem száll el szavad,

minden mosolyod a lelkünkben marad”
Mészáros Sándor volt tiszavasvári lakos 

halálának 6. évfordulójára emlékezünk!
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk Bereczki József 
László halálának 1. évfordulójára.
Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy lehetett,

Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, s örökre ott marad.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezik
Szerető testvérei családjával

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk

Aranyos Sándor
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, gyászunkban osztottak!
Az Aranyos család!

Megemlékezés Tamás Lajos halálának 2. 
évfordulójára

„Soha nem halványul szemünkben emléked,
Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Arcunkat könny mossa, mert nem vagy már 

többé,
De szívünkben emléked élni fog örökké.”

A gyászoló család
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Felnőtt labdarúgó 
csapatunk az őszi 
szezon végén, 
az ötödik helyen 
várhatja a tavaszi 
folytatást. A vírus 
helyzet miatt három 
mérkőzést kellett 
e l h a l a s z t a n u n k , 
melyek közül kettőt 

már csak tavasszal tudunk pótolni. A 
harmadik halasztott mérkőzést – mire 
ez az újság megjelenik - december 6-án 
lejátszottuk Kálmánháza csapata ellen, 
akikkel még idegenben is esélyünk lehet, 
mert csapatunk egyre komoly játékerőt 
képvisel. Azért is mondható ez el rólunk, 
hiszen a „legutóbbi” mérkőzésen a 
bajnokesélyesnek kikiáltott Kótaj csapatát 
győztünk le 2:1 arányban. 

Ezen a mérkőzésen egyébként Tóth 
László sajátnevelésű játékosunk szerezte 
mindkét gólunkat! Ezért is fektetünk nagy 

erőt az utánpótlásba, mert minél több 
gyermeket tudunk bevonni a labdarúgásba, 
annál több tehetség kerülhet be felnőtt 
csapatunkba, vagy akár komolyabb szintre. 

Az ifi csapatunk Sinka László mester 
irányítása alatt igen jól szerepel, hiszen 
a második helyet foglalja el. Az ifjúsági 
csapatunk mérkőzésszáma is megegyezik 
a felnőtt csapatéval, tehát itt is három 
mérkőzés került elhalasztásra. A többi 
korosztályokban is kiválóan szerepelnek 
csapataink, de ami még fontosabb, hogy 
rengeteg igazolt labdarúgónk van (150). 

És ebben komoly szerepe van utánpótlás 
edzőinknek és a vezetőknek, akiknek a 
minél több gyermeksportolási lehetősége 
a legfontosabb cél. Azzal kapcsolatban, 
hogy mikor folytatódik a bajnokság, és 
hogy mikor pótoljuk a két elhalasztott 
meccset még biztos információnk nincs. 
Ezzel kapcsolatban az MLSZ dönt majd.

Fazekas Viktor

A 2020 évi állami horgászjegyek 
érvényessége 2021. január 31. Aki biztos 
benne, hogy nem megy horgászni már 
addig, a fogási naplóját a Harcsatanya 
horgászbolt melletti bababoltban adhatja 
le. Halban- és horgászélményekben 
és egészségben gazdag, vírusmentes, 

boldog Karácsonyt 
és Új Esztendőt 
kívánunk minden 
kedves horgásztársnak!

az Elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök

Elérhetőségeink:
Tiszavasvári, Petőfi utca 41. /egész évben NOE, Nagycsaládos kártya elfogadó hely/

Dohos Júlia : +36 20 508 1505
Dohos László: +36 20 4800 856

„A nagytekintélyű főiskolai és egyetemi oktatóim emlékére és 
a több száz vagy ezer kedves tanítványom tiszteletére.”

Nyilas Kálmán

Ezt a címet azért adom, mert a mese titokzatos. Földünknek 
meg sok a titka. Megfejtése remek munka-szórakozás! 
Kezdjük mindjárt görög nyelven: hogyan lett az a GEA vagy 
GEO alaptétel? Geológia, geometria, geodézia stb. Nem marad 
el ettől Glóbusz szavunk sem: globális, globalizmus, stb. 
Maradjunk a glóbusz = földgömbnél, amely a Föld arányosan 
kicsinyített „mása”. Az idézőjel magyarázatra szorul. Úgy 
tudjuk, hogy a Föld egy gömb alakú égitest – bolygó! Holott 
egy olyan bolygó, amely a sarkinál lapított gömb – vagyis egy 
sajátos földalak GEOID. A NAP körül keringő BOLYGÓ. Több bolygótársával együtt 
végzi szakadatlan útját a pályáján. Belső bolygónak számít, a Naptól távolodva: Merkur, 
Vénusz, Föld, Mars. Föld típusú bolygóknak nevezzük őket. Innen folytatjuk. Egy feladat 
játékos kedvűeknek: Mennyi a Föld sugara – átmérője?  Nézzenek utána, és jelöljék be, 
hogyan sikerült megfejteniük? (X-el jelölni)

Emlékezetből         Könyvből        Más forrásból
□                        □                           □

Ha emlékezetből, és jó a válasz, akkor gratulálok Önnek is, és az akkori tanárának is! 
                                                                                                                                                   

Nyilas Kálmán

Foci

Adventi Mézvásár a DOHOS 
Méhészetben!

MESÉL A FÖLD

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Kedves Horgásztársak!

Az előző évekhez hasonlóan 2020-ban 
is akciós mézzel szeretnénk segíteni 
a Nagycsaládos Egyesület tagjainak, 
valamint a nyugdíjas igazolvánnyal 
rendelkező időskorúaknak!  A 
mézvásár 2020.11.29.-től 2020.12.23-
ig tart. A felajánlott vegyes és Ámor 
akác virágmézeket 2020-ban 20%-
os kedvezménnyel tudjuk adni, 1 

kilogrammos kiszerelésben. A vegyes 
virágméz kedvezményes ára mézes 
üvegben: 1360.- Ft, az Ámor akác 
virágméz kedvezményes ára mézes 
üvegben: 1760.- Ft. Méhészetünk BIO 
minősítéssel rendelkezik, így a felajánlott 
mézek is BIO minősítésnek megfelelő 
körülmények között termeltük.

címmel hirdette meg első fotópályázatát 
az intézmény fotózást szerető tanulói 
számára. A résztvevőktől három, 
minimálisan szerkesztett természet, táj 
vagy tárgy fotót vártunk, melyeknek meg 
kellett állni helyüket a „Mint a mesében” 
témában. 

A beérkezett, több értékes pályamunka 
közül a fotográfusokból álló szakmai 
zsűri a három legjobban felismerhető, 
legkreatívabb, legfantáziadúsabb képet 
választotta ki. Köszönjük minden ifjú 
jelentkezőnek, hogy nyitott szemmel járnak 
a világban, s hogy amit látnak és fontosnak 
vélnek, megörökítik, mind maguknak, mind 
nekünk, a közönség számára is! A beérkezett 

pályamunkák mindegyike megtekinthető 
az iskolai könyvtár tiszavasvári-iskola.hu 
oldalról elérhető digitális fotóalbumban.

I. Szemán Linda 7.a – Darázs garázs

II. Simon Dániel 7.d – Gólya, gólya gilice

III. Nagy Janka 4.c - Csámpás (Wass Albert 
- Tavak könyve)

Kedves Gyerekek! 2021. január 4-ig 
a „Karácsony gyerekszemmel” témában 
várjuk kreatív, ötletgazdag, magukkal 
ragadó fotóitokat. Részletek a tiszavasvari-
iskola.hu oldalon. Jó fényeket, hófödte 
karácsonyt, boldogságot, békességet és jó 
egészséget kíván mindenkinek: Kriszti néni

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola Könyvtára a népmese napján

„Mint a mesében”
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magasnyomsású mosó

elektromos szegélynyíró

52.900.-Ft

20.900.-Ft

2020. október 29-én volt Hubják Tibornak és Hubják 
Tibornénak a 60. házassági évfordulója. Ez alkalomból 
köszöntötték őket gyermekeik, menyük, vejük, unokáik, 
dédunokájuk.

„Emlékszel kedvesem? Meghatott szívvel esküvőre 
vártunk 60 éve. Két szerető lélek hosszú évek óta együtt 
megy az úton, Egymás mellett szépen. Bár a tűz már nem 
perzsel úgy, mint akkor régen, Mégis szépen ragyog, mint 
csillag az égen.”

Szeretett szüleink, Pogácsás Antal és Bódor Julianna 
60. éve, 1960. december 10-én fogadtak egymásnak örök 
hűséget. Ez alkalomból köszöntjük Őket, és szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, mert Ők szülő, nagyszülő és 
dédszülőként lehetőséget biztosítottak arra, hogy teljes 
boldog életet élhessünk! Büszkék vagyunk rájuk! 

Kívánjuk, hogy sokáig követhessük még példájukat! 
Köszönünk mindent! Lányaik, vejeik, öt unokájuk és 
nyolc dédunokájuk

Most látható a természetben
Téli madáretetés

A 2020-as esztendő szinte már mögöttünk van, 
hiszen decembert írunk és még néhány hét és vége az 
évnek. Régen, ebben az időszakban minden tisztességes 
esztendőben már fehér volt a határ és mindent hó borított. 

Újabban azonban ez egyre ritkább. Ennek ellenére a 
télen nálunk maradó madaraknak igen kevés táplálék 
kínálkozik a természetben. Ezért javasolják és csinálják 
a madár szeretők, hogy télen etessük a madarakat. Ennek 
azonban vannak szigorú szabályai, amit mindenképpen 
be kell tartani. Ha valaki etetni kezd, akkor azt egy napra 
sem szabad abbahagyni, mert az odaszokott madarak a 
téli hidegben elpusztulnak. A másik pedig, hogy csak 
jó minőségű eleséget adjunk. Tilos avas, vagy sózott 
szalonnát adni. Kiváló a napraforgó, vagy más olajos mag, 
de azok sem legyenek avasok! A pintyfélék számára lisztes 
magvúakat is kitehetünk – búza, árpa, köles, stb. Szívesen 
elcsipkedik tollas barátaink a kitett almákat. Itt nem baj, 
ha azok itt-ott már hibásak. Sokan nem is gondolják, 
hogy milyen fontos számukra ilyenkor is az ivóvíz. Amit 
időnként meleg víz kirakásával pótolhatunk. Ha olyan 
helyre rakjuk az etetőt, hogy bentről, a meleg szobából 
is rálátunk, igen sok örömet kaphatunk. Az etetőt viszont 
mindig olyan helyre rakjuk – például bokrok közelébe -  
hogy az etetőre érkező madarakra vadászó karvaly elől 
lehessen elmenekülniük. Ugyanis a karvaly is éhes és 
neki is enni kell! Karácsony közeledtével minden kedves 
olvasónak családjuk körében áldott ünnepeket és békés, 
koronamentes újesztendőt kívánok!

dr. Legány András


