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Eszlárunk
Minden lakosnak

lkészült a bashalmi temetőhöz vezető új út beruházásának az
első fázisa. A beruházás anyagi költségét az Önkormányzatunk saját forrásból, önerőből finanszírozza.

E

áldott, békés

Elültettünk 30 hársfát

karácsonyi ünnepet

Elültettük az Agrárminisztérum Ország Fásitási Programjának keretében nyert 30 hársfát.

A

és eredményekben

hársfák elültetésében és a településeink szebbétételében
örömmel segítkeztek dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr és Görömbei Vilmos a SZ.-SZ.-B. megyei agrárkamara elnökhelyettese, Vajda László polgármester és Meleg Gábor
alpolgármester mellett. A faültetés közben megtekintették a
vendégeink a bashalmi kápolnát és a kriptát.

gazdag boldog

ÚJABB PÁLYÁZATOT NYERTÜNK!

Temető és ravatalozó felújítás keretében 16.105.800 forintot nyert az
Önkormányzatunk a Magyar Falu Program által. Az elnyert összegből
a tiszaeszlári temetőben lévő ravatalozó újulhat meg.

új évet kíván !
Tiszaeszlár
Község
Önkormányzata

SZOCIÁLIS TŰZIFA PROGRAM. Fennállása óta először pályázott
az Önkormányzatunk a Szociális Tűzifa Programban. A pályázaton
sikeresen 11.521.440 forintot nyertünk tűzifa vásárlására. A pályázati
pénzből vásárolt tűzifát a településeinken élő lakosság, tűzifával való
ellátásának a támogatásra fogjuk fordítani.
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Karácsony
Jn 1:5; 9-11:
„A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség
nem fogadta be…Az Ige volt az igazi világosság,
amely megvilágosít minden embert: ő jött el a
világba. A világban volt, és a világ általa lett, de
a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött,
de az övéi nem fogadták be őt.”
Kedves olvasó testvérem az Úr Jézus Krisztusban!
Karácsonykor mindig a fényességet, a meghittséget, a szeretet érzését, a boldogságot várjuk és
vágyjuk és próbáljuk minden módon megteremteni. Az idei karácsony másnak ígérkezik, mint
eddig volt. Most a megszokott karácsonyi érzések
megváltoztak. A félelem, a szorongás, a reménytelenség látszik uralkodó érzésnek. Hiányoljuk a
meghittséget és a karácsony emberi közelségét,
melegségét. Pedig azaz első karácsony amire
minden évben emlékezünk nem éppen meghitt,
boldog, szeretetteljes volt. Ha igazán fel szeretnénk idézni azt az első karácsonyt, akkor a legtömörebben János evangéliuma mondja ki az igazságot: „A világosság a sötétségben fénylik, de a
sötétség nem fogadta be…” Milyen igaz. A történetek is ezt támasztják alá. Jézus születésekor a
császár elrendeli, hogy mindenki menjen a szülővárosába, falujába hogy a népszámlálás megtörténhessen. Így egy óriási vándorlás kezdődik el,
és akkoriban nem voltak közlekedési eszközök.
Így József és Mária gyalog indulnak el. Esetleg
szamár teherhordozását lehetett igény bevenni.
Ez már önmagában nem egy boldog helyzet.
Menni sok-sok kilométer mindenfajta veszélynek
kitéve magukat. Időjárás, idegen emberek, rablók
és el sem tudjuk képzelni. Az biztos, hogy nem
várandós nőnek való. Aztán amikor odaérnek
nincs szállás. Elzárkózik mindenki bár látják
Mária állapotát. Aki megsajnálja őket az sem ad
szobát, csak az istállót. Istállóban szülni? Minden
dramatizálás nélkül is el tudjuk képzelni. Senki
sem szeretne ilyen helyet az biztos. Aztán a pásztorok megjelenése, akik hívatlanul „betörnek”
egy nagyon is intim helyzetbe. Érthetetlen dolgokat beszélnek. És még nincs vége.
A Gonosz Heródes, akik mindent megtesz egy
csecsemő megölése érdekében. Közben jönnek
messziföldről gazdag emberek, akik megint csak
furcsa dolgokat beszélnek. Így született meg a
világ királya, Isten Fia. És mi most 2020-ban
panaszkodunk, hogy nem ideális a karácsony.
Nem olyan, aminek mi elképzeljük. Nem olyan
aranyos, érzelgős és meghitt. Ez sincs, az sincs…
Akkor mit mondhatna az Úr Jézus Krisztus? Neki
mi jutott. Ez: „A világban volt, és a világ általa
lett, de a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.” Vajon te
felismered, te befogadod minden megszokott külsőség, fennköltség, nosztalgia nélkül is? Ha igen,
akkor éled meg a karácsony csodáját: Immánuel,
velünk az Isten!  Fórián László református lelkész
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Adventi gondolatok
rof. Dr. habil. Papp Miklós
görögkatolikus lelkész, egyeP
temi tanár, a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskola morálteológia tanszékvezetője.

Az elszegényített advent – biztos, hogy
rossz?
Ezt a karácsonyunkat nem a féktelen vásárlás és zabolátlan ajándékozás
fogja fenyegetni, most elsősorban nem
a fogyasztás és az ünnepi stressz miatt
fogunk izgulni. Most is azt szeretnénk,
hogy Krisztus megszülethessen bennünk,
de most mintha más vonná el a gondolatainkat, fenyegetné a készületünket. Most
sokat gondolunk a járványra, az USA és
az EU politikai történéseire, a templomok és a keresztények elleni merényletekre. Mit is kellene tennünk?
Először is a karantén „elszegényítése”
nem teljesen baj. Ebbe a helyzetbe is
keresztényként kerülünk és keresztényként akarunk ebben is viselkedni. Azt
kutatjuk imáinkban, roráténkban, csöndünkben, mire is jó az ilyen elszegényítés. Talán jót tesz ez a „szegényes”
készülődés, hogy valamit felfogjunk a
pusztába születő Kisded céljairól. Isten
„elszegényítve”, gyermekként, egyszerűen, rejtetten siet elém – ahhoz, hogy befogadjam, nekem is el kell szegényednem
ettől a világtól. Elszegényedni a politikai
vitáktól, a fogyasztás lázától, a munkahelyi buliktól, még kicsit a nagyrokonság
ügyeitől is. Az ember önelszegényítése a tükre Isten önelszegényítésének.
Meglehet, hogy sok összejövetelre, nagy
lelkigyakorlatokra, szép ünnepi programokra most nem úgy kerül sor. Ám Isten
mindig is azoknak tudja gazdagon adni
magát, akik keresik a csöndet, a böjtöt, az
egyszerűséget, a világtól való távolságot.
Szó sincs a világ, az élet, az örömök dualista megvetéséről, hiszen Krisztus éppen
azért jött, mert szereti ezt a világot, szeret
minket – ám kegyelmi gazdagsága zárva
van az önteltek, a zajosak, az aktivisták
előtt. Most ez az elszegényített advent
talán illendőbb a pusztai Kisdedhez.
Az önelszegényítés vonatkozik a gondolatvilágunkra is. Meg kell fontolnunk,
hogy a Logosz, Isten „gondolata” testesül közénk. Minden képzeletet felülmúló
esemény, hogy a teremtmény és az Isten
közötti szakadékot most átlépi Isten, és
a történelmünkben maradandó értelmes
Útitársnak ígéri magát. A Logosz az
emberi értelmet felülmúló bölcsességet kíván megosztani az emberrel, ám
képtelenek vagyunk befogadni, ha nem
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szegényítjük el a saját gondolatainkat, a
saját kis emberi logoszunkat. A Logosz
nem csak érzelmi vallásosságra hív, nem
ezoterikus érthetetlenségre, nem az értelemmel ellenkező fundamentalizmusra,
Jézus sehol sem hív igénytelen, esztelen
szeretetre. Milyen sokat fog beszélni ez a
Kisded majd az okos szüzekről, az okos
intézőről, az irgalmas szamaritánus szakszerű válságkezeléséről! A keresztényeknek életre szóló kihívás, hogy növekedjenek Krisztus gondolataiban. Az elszegényített Kisdedet látva, tudjuk: Isten
nem lehet „csak ennyi” – s ez mintha
máris provokáció lenne az ész számára,
hogy filozofáljon, kutasson, töprengjen.
Kereszténynek lenni nem békés evezgetés az egyszerű gondolatok tükörsima
vízén, hanem állandó önfelülmúlás, megújulás, növekedés. Mindig tudjuk, hogy
a mi gondolataink soha nem egyszerűen az Isten gondolatai. Mindig tudjuk,
hogy „van még” mit belátni, felfogni,
megsejteni. Milyen jót tesz, ha karácsonyi készületünkben a karácsonyra vonatkozó „megszokott” gondolatainktól is
most elszegényedünk, s engedjük, hogy
a Logosz eddig nem sejtett igazságaival
ajándékozzon meg minket! Ehhez belső
csönd, olvasás, imádság a jó keret. Tággá
lenni Isten váratlanságaira is!
A járvány miatt vannak, akik gyászolnak, s azzal a félelmetes ténnyel kell
szembenézniük, hogy szeretett rokonuk
nem ünnepel velük a megszokott módon.
Mások nem családtagot, de talán állást,
munkát, vállalkozást, s ezzel anyagi stabilitást vesztettek, amihez sok-sok családi vita tapad. S mindenkinek hiányzik
a meleg adventi hangulat, a rokonok
örömteli meglátogatása, a templomok
hatalmas közösségei. Mégis meg kell
gondolnunk: az ünnep nem attól ünnep,
hogy minden rendben van életünkben.
Az első karácsonykor mi volt „rendben”? József tanakodott, Mária istállóban
szült, a közösség nem fogadta be őket,
a gyereket üldözik. Az ünnep nem attól
ünnep, hogy minden rendben van, hanem
a legfontosabb van rendben: Krisztus
megszületett! Az ünnep Krisztus születése miatt ünnep – akár gyászolok, akár
elváltam, akár szegény lettem, akármilyen gondom is van. Talán az ünnep
formája, külsőségei hiányozni fognak,
de az ünnep igaz tartalma változatlanul
érvényes: Isten Logosza, szeretete, irgalma közénk született, hogy mindenféle
élethelyzetünkben gondoskodó Útitársunk legyen. Elvehetetlenül.
Görögkatolikus hírek

Elkezdtük a falu közterületeinek a rendbetételét
„Számos új parkolási lehetőséggel bővült a település”

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Magyar Falu
Program keretében „Tanya és falugondnoki buszok beszerzése” című pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így
önkormányzatunk 12.499.999 Ft értékű vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az elnyert támogatásból egy 9
személyes Ford Transit új kisbusz beszerzése valósulhat meg.

Csökkentettük a
lakosság közterheit
Változott az éves helyi kommunális adó mértéke! A 2020ban alkalmazandó éves díjak
a 2019. december 31-ig 70.
évet betöltöttek esetében 4.300
Ft/év (eddig: 6.300 Ft/év), a
2019. december 31-ig 70. évet
be nem töltötteknél 8.500 Ft/
év (eddig: 10.500 Ft/év) díjra
mérséklődnek. A díjak tartalmazzák az éves hulladékszállítási díjat is!
Indoklás: Mivel a településünkön nem volt és ezután sem
lesz külön hulladékgyűjtési díj,

ezért ez beépítésre kerül a kommunális adó díjába. Az újonnan
kötött eddigieknél kedvezőbb
hulladékgyűjtési szerződés
lehetővé teszi a kommunális
adó mérséklését”

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a település az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések” pályázaton, 91.082.105
Ft központi költségvetési támogatásban részesül. A pályázaton elnyert összeg az önkormányzati konyha felújítására lesz
felhasználva, amely kiegészül az Önkormányzatunk saját
4.793.795 Ft forrásával. Így összesen 95.875.900 forintból
újjúlhat meg a konyha épülete és felszerelése!

IMPRESSZUM

Kiadó: Tiszaeszlár Község Önkormányzata; Felelős kiadó:
Vajda László, polgármester; Szerkesztésért felelős: Meleg Gábor;
Szerkesztőség címe: 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91.;
Telefonszáma: +36-42/277-505; E-mail: hivatal@tiszaeszlar.hu

A mi

Eszlárunk
2020. 12. 15. 17:36:49

26

A mi Eszlárunk
Mihály-napi vásár az oviban
Ősszel óvodás gyermekeinknek Mihály-napi vásárt szerveztünk csoport szinten, ahol
megismerkedhettek azzal a népi
hagyománnyal, hogy régen a
pásztorok Szent Mihály napján
hajtották be a legelőről az állatokat a téli szálláshelyre, illetve

sok helyen mulattságokat, bálokat, vásárokat tartottak. Ezt a
régi hagyományt elevenítettük
fel mi is a gyermekekkel, dalokkal, körjátékokkal. Az árusok
pedig mondókákkal, rigmusokkal hívták fel a vásárlók figyelmét arra, hogy portékájuk eladó.

Megérkezett óvodánkba a várva várt Mikulás
Megérkezett óvodánk gyermekeihez a várva várt Mikulás.
Ebben a megváltozott helyzetben a résnyire nyitott ablakon
keresztül köszöntötte kedves
szóval a gyermekeket, akik
dalokkal, versekkel köszönték meg a csomagokat, illetve
azt, hogy eljött hozzájuk és
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megîgérték, hogy továbbra is jó
gyerekek lesznek.
Köszönjük szépen minden
kedves támogatónak, a szülőknek, az örökbe fogadóknak és a
fenntartónak, hogy segítették a
programok létrejöttét.
Kander Zoltánné
mb.intézményvezető

R

endhagyó karácsony az
idei! Szerencsére, már
több mint hetven éve nem
kellett átélnünk ilyen helyzetet, amikor nem gyűlhettünk
össze mindannyian. De ne
csüggedjünk, inkább merítsünk ebből erőt. Ha máshogy
nem lehet együtt lenni, hívjuk fel szeretteinket, ismerőseinket, beszélgessünk el
velük, biztassunk mindenkit, hiszen most még jobban
szükség van az összetartásra,
az összetartozás kifejezésére, mint legtöbbünk életében
bármikor.
Nagyon nehéz év volt a
2020. Az új koronavírus
olyan kihívás elé állította a világot, mint még soha.
Olyan élethelyzeteket kellett
megszoknunk, amire még
nem volt példa.

De ebben a helyzetben is
próbált mindenki helytállni, amennyire csak lehetséges. Itt külön köszönetet kell
mondanom az egészségügyi
dolgozóknak, akik az egész
évben sokszoros terhelés
alatt is emberfeletti munkát
végeztek.
Képviselőként, én is végeztem a munkámat, és ahogy
engedte a vírushelyzet, mindenhová ellátogattam, választókerületem minden településén igyekeztem ottlenni,
amikor csak hívtak.
Ez a jövőben is így lesz.

Ö

Kedves Tiszaeszláriak!
römömre szolgál, hogy
együtt
dolgozhatok
Vajda László Polgármester
Úrral és a képviselő testület
valamennyi tagjával. Az elmúlt esztendőben többször
találkozhattam Önökkel és
elmondható, hogy soha nem
látott fejlődés indult el a településen. A Magyar Falu
Programban több sikeres pályázatot adott be Tiszaeszlár:
útfejlesztés, falubusz beszerzés, temető felújítás, emellett
a Pénzügyminisztérium pályázatán is sikerült elnyerni

egy nagyobb összeget a meglévő konyha felújítására, korszerűsítésére. Fontosnak tartom a helyi civil szervezetek
működését és támogatását is.
Arra törekszem, hogy ez a
fejlődés a jövőben is fennmaradjon. Jó kapcsolat kialakítására törekszem az egyházi
vezetőkkel, a pedagógusokkal, a helyi gazdálkodókkal,
vállalkozókkal, állampolgárokkal remélem ez mindan�nyiunk számára hasznos lesz.
Köszönöm választókerületem minden lakosának, hogy
helytálltak 2020-ban. Jövőre
is folytatjuk a munkát, minden bizonnyal jobb körülmények között, hiszen nem kevés még a tennivaló!
Dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselő

Mindenkinek áldott karácsonyt
és vírusmentes,
boldog új évet kívánok !
2020. 12. 15. 17:36:56
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Rendhagyó „évértékelő” beszámoló

Márton-nap az iskolában

A

2020-as év mindnyájunk
számára örökre bevésődik az emlékezetünkbe.
Talán csak a legfiatalabbak
nem fognak emlékezni eme
furcsa, küzdelmes, rengeteg kihívást, sokak életébe
tragédiát magával hozó,
néha ijesztő, máskor sikerekkel teli esztendőre.

Az év kezdetén valószínűleg
még mindenki reményekkel telve, újult erővel kezdett bele az új
tervek, célok megvalósításába, mit
sem sejtve arról, hogy az emberiség, az országunk és benne a
szeretett falunk számára micsoda
próbatétel következik. A mára már
a közbeszéd napi szinten része lett
szavak hallatán (COVID, koronavírus, járvány, karantén… stb.)
először még megrettenve, majd
„értelmezve” azokat folytattuk a
munkánkat, az életünket és a terveink megvalósítását.
Mi is így indultunk az újonnan megalakuló Önkormányzat
első teljes évének. A 2019-es év,
számunkra még az Önkormányzat helyzetének a megismerésével,
felmérésével telt. Hamar körvona-
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lazódott bennünk a feltárt rengeteg
probléma megoldásának a terve.
Rájöttünk, hogy a problémák és
a hiányosságok hihetetlen nagy
mennyiségű száma miatt ez egy
nagyon hosszú út lesz, és nem
fog menni egyik évről a másikra.
Sorba véve a legfontosabbakat,
szinte tűzoltás szerűen kezdtük el
a munkát. Azt viszont már az elején eldöntöttük, hogy addig nem
zárunk le egy problémát, míg azt
véglegesen nem tudjuk megoldani.
Az öszvér, tákolmány félmegoldások kora, Tiszaeszláron is lejárt!
A hátrahagyott „romok” eltakarítása közben újabbnál újabb
problémák kerültek elő. Az első
és legfontosabb feladatunk volt a
dolgozóink jogviszonyait átnézni
és rendezni. Kiderült, hogy itt sem
volt minden rendben. Rengeteg, a
napi szinten felelőségteljes munkát
végző dolgozó volt „közmunkán”,
mindenféle segélyekkel (ahogy ők
nevezték, pótlás…) kiegészítve a
fizetésüket, létbizonytalanságban.
Nem kis fejtörést okozott nekünk,
ennek a több tucat dolgozónak a
jogi helyzetét rendezni, hogy tisztességesen bejelentett, megfelelő
nyugdíjbiztosítással rendelkező

munkahelyük legyen. Kijelenthetjük, hogy sikeresen meg tudtuk oldani a problémát, és mára
minden dolgozónk rendezett jogviszonyban áll a munkáltatójával
szemben.
A következő súlyos probléma,
amit még tavaly év végén meg
kellet oldanunk, a településeink
hulladékszállítása volt. Az első
intézkedésünk egyike volt, hogy
azonnal leállítottuk az illegális
tevékenységként működő helyi
hulladékszállítást, amiért a Tiszaeszlári Nonprofit Kft.-t több mint
9 millió forintra büntette az illetékes hatóság. Amit természetesen
kifizettünk! Ezek után felvettük
a kapcsolatot az Észak-Alföldi
Hulladékgazdálkodási Kft.-vel, és
rövid tárgyalások után a település
számára egy igen kedvező szerződést kötöttünk. Ez az igen kedvező
szerződés tette lehetővé, hogy a
szemétszállítás díjait csökkentsük.
Mivel ezt a díjat ez előtt sem szedték külön a faluban, ezért mi is
egybe számoltuk és szedtük be, a
kommunális adóval. Így mindenki
szembesülhetett vele, hogy háztartásonként évi 2000 Ft-tal csökkentek ezek a díjak, több millió forin-

tot hagyva a lakosság zsebében
éves szinten. Közben bevezettük a
szelektív, környezetkímélőbb hulladékgyűjtést is.
Nagy feladat volt a fennállásunk első költségvetésének az
összeállítása. Az előző ciklusból
megörökölt hiányos, pontos tény
adatokat nélkülöző könyvelésből
kiindulni felelőtlenség lett volna!
Több év könyvelésének az adatait
átnézve és segítséget kérve külsős
szakemberektől, sikerült összeállítani majd elfogadni egy óvatos,
tartalékokkal teli költségvetést.
Aztán márciusban jött a járvány
és felborított minden addigi pénzügyi, és más dologi tervet. Kutyafuttában, versenyt futva az idővel
le kellett állítani több, az addigra
már előrehaladott állapotban lévő
beruházást és rendezvényszervezést (falunap, majális, kulturális
rendezvények…) is. Erőforrásainkat kezdetben teljesen lekötötte a
kialakult járványhelyzet kezelése.
Ilyen volt, hogy eldöntöttük a falu
teljes lakosságát segítjük egy a
járvány megfékezését is elősegítő
csomaggal. Amit eljuttatunk Tiszaeszláron, Bashalmon és a MávÚjtelepen minden háztartásba.

500.000. forint anyagi támogatást nyújtottunk a helyi Római
Katolikus közösségnek. Az anyagi segítséget a tiszaeszlári
Katolikus Templom belső felújítására, valamint a bashalmi
Kápolna kertjének a felújítására kívánják felhasználni.
Örülünk, hogy segíthettünk!

Iskolánkban minden évben megemlékezünk Szent Márton
életéről. Alsó tagozaton projektnap keretében foglalkozunk
a szegények támogatójával. A magyar és német, valamint
a német népismereti órákon rövid történeteket, filmeket
tekinthettek meg a tanulók, illetve verseket és zenéket hallgattak, Márton-napi rejtvényeket, feladatokat oldottak
meg. Rajz-és technika órákon pedig Márton-napi dekorációkat készítettek az osztálytermekbe, illetve a folyosóra.

Mikulás csomagot vittünk az óvodások és
az általános iskola tanulóinak a részére

A csomagokat Meleg Gábor
és Soós Zsolt alpolgármesterek valamint Kander Zoltán
és Benda Ferenc képviselők
adták át az Önkormányzat
nevében.
Kander Zoltánné óvodavezető és Czaga Tamás igaz-

gató helyettes fogadta a
gyerekek csomagjait, akik
kinyílvánították a köszönetüket az intézmények nevében.
Majd az intézmények dolgozói vendégül látták a testület
jelenlévő tagjait. Köszönjük
nekik!
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öszöntöttük az idén 50.
házassági évfordulóK
jukat ünneplőket. Önkormányzatunk nevében Vajda László polgármester
úr és dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselő
úr köszöntötte az aranylakodalmazókat.

A köszöntők után ajándékokkal és finom ebéddel vendégeltük meg őket. Megköszönve
nekik, hogy példamutató életükkel gyarapították a községünk társadalmát.

Eszlári Hírmondó 202012.indd 5
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Aranylakodalmaztunk
Név szerint:
Kanyuk András – Tompa Erzsébet Gizella
Hajdu József – Lipták Margit
Tóth Lajos – Tóth Erzsébet
Tőkés Ferenc – Benda Julianna
Pásztor István – Kovács Margit
Tőkés József – Bökönyszegi Ilona
GRATULÁLUNK NEKIK!

1970.05.30.
1970.09.05.
1970.09.19.
1970.10.03.
1970.10.17.
1970.10.31.

A mi Eszlárunk
De voltak olyan dolgok, amiknek a végrehajtását nem engedhettük, hogy a kialakult járványhelyzet befolyásolja, netán meggátolja.
Ezek azoknak a beruházásoknak
az előkészítése (legtöbb esetben
pályázatírás) volt, amik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy
Tiszaeszlárt és vele együtt a többi
település részt is újra egy virágzó,
élhető faluvá tegyük. Közben a
napi feladatokról sem feledkeztünk
meg. Próbáltuk óvatosan, nem tudva „mit hoz a jövő” alapon szépíteni, kicsit fejleszteni a települést.
Mára úgy érezzük meg lett ennek
a „láthatatlan” munkának az eredménye. A rengeteg elnyert pályázat, az év második felétől kezdődő
bátrabb beruházások, a dolgozóink
helyzetének, és a munkakörülményeiknek a nagymértékű javulása,
mind minket igazol. Igazolja, hogy
egyenlőre helyes úton haladunk!
Van egy téma a település életében, ami szinte önálló dologként
van jelen a település mindennapjaiban. Ez a Közmunka Program!
Egy önkormányzat és így egyben
egy falu sikerességét nagyban
befolyásolja, ennek a programnak
a sikeressége. Ebben is kezdők
voltunk, de lelkesen és időt nem
kímélve ástuk bele ebbe a témába
is magunkat. Rengeteg akadályon
kellet átverekednünk magunkat az
év folyamán. Sokat hibáztunk is,
de felismerve és kijavítva a hibáinkat, mindig törekedtünk és ezután
is törekszünk a helyes irány megtalálására. Mára szinte megdupláztuk
a Közmunka Programban résztvevők és munkát találók számát.
Jelenleg a településen mintegy
107 ember talált munka lehetőségre a programnak köszönhetően.
Rengeteg eszközzel (szippantó,
fólia, kisgépek…) gyarapodott az
Önkormányzat eszközállománya.
A régebben itt dolgozók elmondása szerint (mivel nyilvántartás
nem volt) soha nem látott men�nyiségű alapanyagokat termeltünk.
Amiből ingyen, juttatunk úgy a
lakosság, mint a dolgozóink részére is. Ilyen a napokban is zajló
burgonya osztás. Pedig az időjárás
nem volt kegyes az idei évben hozzánk. A több évtizede nem látott
tavaszi aszály megtette a hatását.
Rengeteg erőfeszítésünkbe tellett,
hogy kikeljenek a vetemények.
Volt olyan növény, amire aztán ez
az aszály mérhetetlenül súlyos, és
visszafordíthatatlan csapást mért.
Többek között a temető melletti mák vetemény is a kipusztulás
sorsára jutott. Tovább nehezítette
a dolgunkat a május végétől az

egész nyárt felölelő esős időjárás
is. Nehezen bírtunk úgy a faluban, mint a kertekben, a hihetetlenül gyorsan regenerálódó és növő
gazzal. A közmunkásaink mindent
megtettek, hogy felvegyék a versenyt a természettel. Ezúton is
köszönjük nekik a kitartást!
A sok leaszfaltozott majd a
szennyvíz beruházás folyamán
tönkretett út mellet, az anyatelepülésen és környezetében rengeteg, a
járhatatlanságig leromlott állapotú
úttal találkoztunk. Ezek rendbetételére hamar tervet készítettünk és
elkezdtük a felújításhoz szükséges
források felkutatását. Egyes szakaszokat sikerült a Magyar Falu Program keretében pályázati forrásból
felújítani. Az összes többi nagyon
rossz állapotú utat pedig saját forrást elkülönítve a költségvetésből,
próbáljuk rendbe tenni. Rendbetételük napjainkban is zajlik, és
remélhetőleg a tavasz végeztével
sikerül is befejezni azokat. Így nem
marad egyetlen a lakosság számára
járhatatlan út sem! A 30.000.000.
Ft. elnyert pályázati forrás mellett
mintegy 26.000.000,- Ft saját erőt
felhasználva összesen több mint
56.000.000,- Ft-ot költünk a 2020as évben az infrastruktúra fejlesztésére.
Közben nem feledkeztünk meg
a lakosság napi szintű problémáinak a megoldásáról sem. Tiszaeszlár történetében soha nem látott
mennyiségű segélykérelem, szociális kérés érkezett be az elmúlt egy
évben. Az már most látszik, hogy a
faluban megváltozott közhangulatban, az emberek mára sokkal bátrabban keresik fel a Községházát
a problémáikkal. Bátran kijelenthetjük, hogy a Szociális Bizottság
ülésezett a legtöbbet, szinte heti
rendszerességgel. Rengeteg kérelmet feldolgozva akiknek tudtunk
segítettünk. Több olyan támogatást is bevezettünk, amelyek eddig
a környező településsekkel ellentétben nem voltak elérhetőek a
helyi lakosság számára. Ilyen a
napjainkban is zajló „Szociális
Tűzifa Program” amelynek keretében Tiszaeszlár, Bashalom, MávÚjtelep lakosságát először tudjuk
részesíteni ilyenfajta támogatásban. Másik fontos támogatásunk a
diákok (ovisok), tanulmányaiknak
az anyagi segítése. Egyetlen egy
a településen élő és tanuló diákot
sem hagytunk ki belőle. Név szerint a „Tanévkezdési Támogatás”
és a „Bursa Hungarica” pályázatba való belépés voltak ezek.
A Bursa Hungarica-nál meg kell
említenünk, hogy saját forrással

egy külön rendeletben azokra is
gondoltunk, akik nem részesülhetnek az Állami támogatásban.
Mindeközben különös hangsúlyt fektettünk a lakosság tájékoztatására is. Fontosnak éreztük,
hogy folyamatosan, hitelt érdemlően, és mindenről tájékoztassuk
a lakosságot napi szinten. Ezért
januárban útjára indítottuk az
Önkormányzat Facebook profilját
és megújítottuk a falu honlapját.
Egyedül még ezzel a kiadvánnyal
voltunk adósak, de most pótolva
ezt az adósságunkat is, szeretnénk
minél több fórumon tájékoztatni
Önöket.
Rengeteg pályázatot beadtunk
az elmúlt egy évben, amelyeknek több mint a 90%-a nyertesnek
bizonyult. Ez nagyon sok munkát, energiát és időt emésztett fel.
Szükség is van erre a sok támogatásra a településinken, hiszen
nagy a lemaradásunk. Az év során
elnyert pályázatok a „Utak fejlesztése”, a „Ravatalozó felújítása”, a „Falubusz”, a „Szociális
tűzifa”, a „Konyha felújítása”, a
„Szippantó, Fóliasátor”, a „Bursa
Hungarica” pályázatok voltak.
Összesen így egy év alatt több
mint 170.000.000. Ft, többlet forrás érkezett a falunkba.
A többlet források településünkre kerülésekor külön köszönetet
kell mondanunk dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselőnknek. Ő
az aki hihetetlenül sokat tett az itt
élő lakosokért azzal, hogy minden
lehetséges fórumon megjelenítette
és lobbizott a falunk problémáinak
a megoldásáért. Elfogultság nélkül
mondhatom, hogy igazán szívén
viseli az itt élő emberek sorsát.
Akár azzal is, hogy felhívva telefonon az itt élőket, tájékozódik a
napi problémájukról.
A lakosság személyi és vagyontárgyaiknak a biztonságát is mindig prioritásként kezeltük. Rögtön
megreformáltuk a mezőőrséget,
akiknek a napokban készül el a
bírságolási tömbjük, hogy ezentúl
még hatékonyabban tudjanak fellépni a szabálytalanságokat elkövetők ellen. Elindítottuk a Polgárőrség engedélyeztetési eljárását
is, ez a folyamat is hamarosan a
végéhez ér. Elkezdtük a „fantom”
kamera hálózat valódi, legális térfigyelő rendszerré való átalakítását
is. Sikerült megállapodni a Tiszavasvári Rendőrkapitánysággal az
üzemeltetésben. A rendőrség rendszerébe lesz bekötve, így folyamatosan figyelemmel tudják majd
kísérni az esetlegesen kialakuló
bűncselekményeket, rendbon-
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tásokat. Segítve ezzel is a már
elkövetett rablások, garázdaságok
mielőbbi felderítését. Örömmel
szeretnénk tudatni, hogy a térfigyelő kamera rendszer még ez év
folyamán teljesen legálisan, megkezdi a munkáját!
A teljesség igénye nélkül készült
ez a beszámoló. Említhetném még
a közterületek rendbetételét, a soksok virág kiültetését, a megváltozott közlekedési igények kielégítésére épített számos parkolási
lehetőség kialakítását. Rengeteg
dolgot hajtottunk még végre, és
rengeteg itt le nem írt problémát
sikerült még ezeken felül megoldani. Hisszük azt, hogy helyes az
irány amerre haladunk! Nagyon
sok munka vár még ránk! Viszont
ezt az irányt kell követnünk, hogy
a településeink fejlődve megmaradhassanak, és ne tűnjenek el mint
egy kis „romos, lepusztult” falu.
Akik mindezen a célok megvalósításáért az elmúlt egy évben
dolgoztak és a jövőben is elkötelezetten, nem sajnálva a saját szabadidőjüket, nagy részük teljesen
inygyen, tevékenyen dolgozni fognak, azok név szerint Vajda László,
Meleg Gábor, Soós Zsolt, Kander
Lajos, Kander Zoltán, Benda
Ferenc, Bertók József, Jászai János
személyek voltak. Az utolsó név a
felsorolásban bizonyára még ismeretlen az itt élők számára, de el
kell, hogy mondjuk, hogy Ő az a
személy, aki rengeteg, láthatatlan
háttérmunkát végez azért, hogy a
falu és a lakossága sikeres lehessen, aki szintén szívén viseli az itt
élők sorsát.
Sajnos üröm az örömben, hogy
van még három olyan önkormányzati képviselője is a falunak, akik
az elmúlt egy év folyamán semmit
nem tettek. Azon kívül, hogy eljárnak néha a testületi ülésekre és
felnyújtogatják a kezüket az olyan
dolgokra, amiket mások találnak
ki, és dolgoznak ki a megvalósításig, azon kívül semmiféle önkormányzati munkát nem végeztek
az elmúlt egy év folyamán. Értetlenül állunk ez előtt a passzivitás
előtt, és fogalmunk sincs, hogy
vajon minek indultak a 2019-es
vállasztásokon, és mi volt a céljuk.
A jövőbe tekintve, az utunk
és az elképzeléseink megvalósítását folytatva, továbbra is töretlen
lendülettel haladunk előre, hogy
megvalósítsuk egy virágzó falu és
a „jó érzéssel” benne élő emberek
tervét!
HAJRÁ TISZAESZLÁR! HAJRÁ
MÁV-ÚJTELEP és BASHALOM!
Meleg Gábor alpolgármester
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A COVID járványról Fontosak az idősek...

Kovács és népművészeti kiállítás

zeptember 25–26-án a
Népművészeti EgyeS
sület Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei szervezete
NEMZETKÖZI és ORSZÁGOS kovácsművészeti
konferenciát, kiállítást és
komplex népművészeti bemutatót rendezett
Tiszaeszláron.

T

alán nem árt áttekinteni
az életünket veszélyeztető, mindent felforgató
vírus betegséggel kapcsolatos lényegesebb tennivalókat.
Ami mindennél fontosabb:
nem szabad pánikba esni, oktalanul félni. Valóban alig kiszámítható, de akik tudnak vigyázni, sokkal kevésbé valószínű,
hogy bajba kerülnek.
Először is: az idős, vagy tartósan beteg személyek kerüljenek minden társaságot, minden elkerülhető érintkezést a
külvilággal. Meg kell gondolnunk minden találkozást, s ha
elkerülhetetlenül fontos a személyes találkozás, viseljük a
jól takaró maszkot. Lehetőleg
minél rövidebb ideig tartson
minden beszélgetés, vásárlás.
nem csak beteg ember terjesztheti a betegséget. Olyan fiatal,
tünetmentes egyének is átadhatják, akik panaszmentesek,
mert az erős szervezetük gyorsan legyűrte a kórt.
Fontos a rendszeres, helyes
táplálkozás. Fontos, hogy a
nagy erőfeszítéseket elkerüljük.
Fontos a vitaminok, elsősorban

a C és D – vitamin rendszeres
fogyasztása. Csak akkor kellene rosszra gondolni, ha valóban lázunk van (38’C felett)
kifejezetten levert, izomlázszerű végtagfájdalmak lépnek
fel. Legyen otthon lázcsillapító, s ne féljünk teljes adagot
lenyelni, mert a fél adag alig
lesz hatásos. Legtöbbször egy
alkalom nem elegendő, s nem
különösebben rossz jel, ha 6-8
óra múlva ismét feljebb megy a
hőmérséklet.
Ha gyanúnk van, hogy „beleestünk a járványba” nem szabad félni, jelentkezzünk háziorvosunknál. Ő hamarosan kérhet laboratóriumi vizsgálatot,
s végszükségben kórházba is
utalhat. Ha otthon betegeskedik
valaki, sok személyt megfertőzhet, sok-sok kellemetlenséget okozva.
Az új védőoltásoktól sem
szabad tartani! Mire hozzánk
eljut, már sok milliónyi embert
beoltottak, s az igazi vírus
betegség összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, mint a ritka,
esetleges oltási reakció!
Ne feledjük: összefogásban
az erő. Együtt sikerül!
Dr. Kovács Attila

r. Vinnai Győző
D
országgyűlési képviselő munkatársai 2020

december első hetében
telefonon keresték fel
településünk 65 év feletti
lakóit.
A
telefonbeszélgetések
alkalmával – a kialakult járványhelyzetre tekintettel –
az idős lakosok egézségügyi
állapota felől érdeklődtek,
valamint arra voltak kíváncsiak, hogy a mindennapi
bevásárlást, gyógyszerkiváltást meg tudják-e oldani. A
válaszokból kiderült, hogy
nagyon sokan családon belül
oldják meg a felmerült problémákat és voltak olyanok is
akik a szomszédok segítségét
vették igénybe.
A legtöbben mégis az
önkormányzat és a görög egyház által biztosított házi segítségnyújtást emelték ki.
Valamennyi ellátott elismerően nyilatkozott a gondozó-

nők áldozatos és segítőkész
munkájáról.
Amennyiben segítségre
szorul keresse bátran önkormányzatunkat a

06-42-277-505
telefonszámon.

Tájekoztatjuk a kedves
Tiszaeszláriakat, hogy minden
60. életévét betöltött nyugdíjas számára december 11-e
péntektől kézbesítik a postások a Nemzeti Népegészségügyi Központ levelét, Müller
Cecília tisztifőorvos aláírásával. A borítékban a tájékoztató mellett egy regisztrációs lap és egy válaszboríték
található, amelynek kitöltésével és visszaküldésével a
nyugdíjasok ilyen módon is
tudnak regisztrálni a koronavírus elleni védőoltásra. A
válaszboríték visszaküldése
díjmentes.
Vigyázzunk az idős szeretteinkre, eddig Ők vigyáztak
ránk, most rajtunk van a sor!

Az eseményt dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr
nyitotta meg, majd a Nyírség
Táncegyesült előadása következett. Az előadást követően
bedszédet mondott Kékedi
László az MMA népművészeti
tagozatának a vezetője.
A megnyitó ünnepséget
követően a megjelent vendégek
megtekinthették a népművészeti kiállítást.

Eközben megkezdődött a
TRIANON 100 konferencia,
amelyet dr. Vinnai Győző és
Buczkó József néprajzszakos
múzeum igazgató előadása színesített az elcsatolásról.
A parkban pedig egésznap
zajlott a kovácsolás bemutató.
Vasárnap kézműves kiállítással és vásárral folytatódik
az eseménysorozat. A kiállított
darabokat nem csak megtekinteni lehet, hanem meg is
vásárolhatóak. Sőt a bátrabbak
saját maguk is kipróbálhatják
és elkészíthetik a népi kézműves tárgyakat.
A kiállítók között a kovácsok
mellett megtalálhatóak a fafaragók, a szövők, a mézeskalácsosok, a kosárfonók, a bőrdíszművesek, a gyöngyfűzők, a
bútorfestők, stb.

Önkormányzat

Római Katolikus Egyházközség hírei

közelgő ünnepek alkalmából
A
nagy szeretettel köszöntöm a
tiszaeszlári lakosokat. Az ünnep

lényegét hitvallásunk így fogalmazza meg:
Értünk emberekért
a mi üdvösségünkért
leszállott a menyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből
Szűz Máriától,
és emberré lett.
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Ez örömünknek is oka.
Örömünket a templomban szentmise
bemutatásával fejezzük ki. A szentmisék
rendje a római katolikus templomban a
következő:
2020. december 24-én szenteste 16.30
órakor szentmise
2020. december 25-én karácsony első
napján reggel 8.00 órakor
2020. december 26-án karácsony második napján reggel 8.00 órakor

2020. december 27. vasárnap reggel 8.00
órakor
2020. december 31-én szilveszter estéjén
nem lesz szentmise
20201. január 1-én újév napján reggel
8.00 órakor szentmise

A betlehemi Jézus öröme és békéje töltse be mindanyiuk életét.
Imádságos szeretettel a római katolikus
lelkipásztorok.
Takács János plébános

Befejező szakaszához érkezett a Tiszaeszlári Református Egyházközség által pályázat útján történő régi Öregek Napközi
Otthonának a felújítása. A felújítás befejezéséhez nyújtott
az Önkormányzatunk 500.000 Ft anyagi segítséget. Ezzel
szerettünk volna hozzájárulni, hogy az egyháztagok mihamarabb birtokba vehessék a felújított és megújúlt épületet.

Önkormányzatunk folyamatosan biztosította az egyszeri
melegétkezést, minden a kényszerszünetben érintett óvodás
és általános iskolai tanuló számára egyaránt!

2020. 12. 15. 17:37:05
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Templombúcsú

Augusztust 15-én Nagyboldogasszony napján ünnepeltük az
eszlári templom búcsúját Takács János plébános atyánk vezetésével. Vele együtt misézett Bacsó János tiszaeszlári parókus atya is.
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Tanévkezdési támogatás
településünkön
ámogatásban része-

Tsült minden tartósan, a

településünkön helyben
lakó óvodás, általános
iskolás, illetve közép és
nappali felső iskolába
járó gyermek, diák.

Függetlenül attól, hogy
valamelyik településünkön
vagy más településen lévő
intézménybe kezdte a tanévet.
A támogatás mértéke:
– óvodásoknak 5000 Ft

iskolásoknak
– á ltalános
10000 Ft
– közép iskolásoknak 15000 Ft
– nappali felső iskolásoknak
20000 Ft
minden gyermek vagy diák
után.
A támogatások igényléséhez
rendelkezni kell minden igénylőnek érvényes lakcímkártyával
(nem ideiglenes) illetve iskolába-, óvodába járási igazolással.
A támogatás 2020.08.27-től
volt igényelhető!

Füstbe ment terv…

em felejtettük el a
N
választási kampány
során felsorakoztatott

ígéreteink közül talán az
egyik legfontosabbat,
hogy a település lakosságának az életét megnyomorító füst „gyártását”
mielőbb megszüntetjük.
Sajnos a 2019-es októberi
választás után már nem volt
lehetőségünk érdemben változtatni a település központját
ész nélkül behálózó, a közintézmények fűtéséért felelős
rendszeren. Így nem maradt
más lehetőség az elmúlt fűtési
szezonban tovább üzemeltettük
azt, próbálkozva hatékonyabban tüzelni vele, hogy minél
kevesebb füsttel terheljük
településünket. Többé kevésbé sikerült is ezt megvalósítani. Az azonban látszott, hogy
valamiféle véglegesebb, és
hatékonyabb megoldásra lesz
szükség. Hiszen a hidegebb és
főleg ködösebb napokon, a falu
közepén, a mindent ellepő sűrű
füst nem csak az itt élők mindennapjait, de a teljes lakosság életét megnyomorította. A
probléma valójában mindenkit
érintett a faluban, mert a falu
központjában találhatóak a
közületek (orvosirendelő, posta, óvoda, iskola, boltok… stb.)
többsége.

Az óvoda új korszerű kazánháza

Sokat számoltunk, és gondolkoztunk a megoldáson. Végül
az átalakítás és a további üzemeltetés költségeit szem előtt
tartva a „korszerű” vezetékes
földgáz fűtés mellett döntöttünk. A korszerűt itt, az újfajta
indukciós, hőcserélős kazánok
jelentik. Ezek gáz fogyasztása manapság már töredéke a
régebbi, 10 évvel ezelőttieknek. A bekerülési költségük is
kedvezőbb, a más hasonlóan

füstmentes fűtési rendszerekhez viszonyítva.
A választás után szembesültünk azzal a megdöbbentő és
érthetetlen ténnyel, hogy az
iskolát üzemeltető Tankerület
semmiféle ellenszolgáltatást
nem nyújt az Önkormányzatnak az Általános Iskola épületeinek a fűtéséért cserébe.
Pedig többször felajánlották,
hogy keressenek megoldást
erre az áldatlan állapotra, amelyet az akkori faluvezetés mindig elutasított, benne a három
jelenleg is képviselőséget (!?)
vállaló régi tagokkal.
Mára szinte kitisztult a faluközpont levegője

Tiszaeszlár Község Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot írt ki a 2021-es évre a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni
kívánó középiskolások részére. A képviselő-testület ezzel egyidőben döntött a
pályázati felhívásban meghirdetett az ösztöndíjpályázatban nem részesülők
felsőoktatási tanulmányokat folytatók egyéb önkormányzati támogatásáról.
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ELKÉSZÜLT A GÖRÖG KATOLIKUS PARÓKUS LAKÁS (PAPLAK) FELÚJÍTÁSA.
Ehhez nyújtott Önkormányzatunk 500.000. Ft anyagi támogatást!☝️
Valamint a közmunkásaink segítkeztek a régi vakolat eltávolításában,
ezzel is segítve a rekonstrukció minnél előbbi befejezését.

7

Most a régen sűrű füstöt kibocsájtó kéményrengeteg

A tavasz folyamán megkerestük
a Tankerületet és rövid tárgyalások után sikeresen megegyeztünk arról, hogy visszaveszik
az Iskola fűtését, sőt a fűtési
rendszer helyreállításának a
teljes költségét átvállalják az
Önkormányzattól. Így ingyen
egy forint költség nélkül megszabadultunk ettől a tehertől!
Ezek után úgy döntöttünk,
hogy saját forrásból egy másik
nagy fogyasztóban az Óvodában is átállítjuk a rendszert a

gázfűtésre. Ennek a költségét
bruttó 3.000.000 Ft-ot saját forrásból fedeztünk.
Ezek a fejlesztések nyomán
érezhetően kb. 95%-al csökkent az Önkormányzat által
kibocsájtott füst mennyisége és
a felhasznált fűtőanyag mértéke.
Mivel ezek az épületek voltak a legmesszebb a fűtőberendezésektől (kazánoktól), és itt
oly nagy mértékű volt a veszteség a „tákolmány” rendszerben,
hogy óriási mennyiségű tüzelőanyag ment el éves szinten
feleslegesen, szennyezve településünk levegőjét. Ráadásul a
fűtőanyag legnagyobb része – a
füst képződését nagyban elősegítő – mindenféle bebálázott
mezőgazdasági melléktermék
volt.
Mára szinte kitisztult a faluközpont levegője. Még a legködösebb napokon sem ül meg
a mindent átjáró füst a központban. Ezzel nagyon sokat tettünk
a falu lakóinak az egészségéért, mert nemcsak a felnőttek,
hanem a falu jövőjét jelentő
gyermekek is napi szinten megfordultak a falu ezen részén.
Meleg Gábor

2020. 12. 15. 17:37:06
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Új utak átadása

Szúnyoggyérítés

nnepélyesen átadtuk a
Ü
Magyar Falu Program
keretében elnyert összeg-

Az átadó ünnepségen részt
vett és ünnepi beszédet mondott Meleg Gábor alpolgármester mellett, dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselő úr,
Seszták Oszkár a Sz. Sz. B.
Megyei Közgyűlés elnöke, illetve dr. Elek Tamás a Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezetője.
Az utakat megszentelték és
áldásban részesítették a történelmi egyházak helyi képviselői:
– Takács János római katolikus
plébános
– Bacsó János görög katólikus
parókus
– Fórián László református lelkész
A beruházás 29.949.487 Ft
összegből valósult meg, összesen 1725 méter hosszan. Ünnepi
beszédében Vinnai Győző képviselő úr több fontos a településünket érintő bejelentést tett.
Ezek mindegyike kivétel nélkül
jó hír volt és bizakodásra ad
okot a lakóknak.
Köszönjük neki!

020. november 20. ez a
nap ünnep! Ünneplünk
mert a mai nappal két álom
vált valóra. Az egyik álom,
a Tiszaeszlár Újfalusi falurész lakóinak a legszebb álmai
között szerepelhetett. Szinte
hihetetlennek tűnik, hogy ezen
lakókörzet, kátyús, gödrökkel
tarkított, sáros nagyon régen
elhanyagolt útjai megújulhattak. Nem kell többé a gyere-
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Zarándokok érkeztek

elepülésünket is
T
érintette a Tokaj–
Máriapócs zarándoklat
útvonala.

ből elkészült utakat.

2
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A jogszabályi háttér szigorításai miatt lehetetlenné vált a
szúnyogok légi úton való gyérítése, csak földi géppel lehet
elvégezni a védekezést.
A szúnyogok élettani ciklusa
és biológiája miatt ezt hatékonyan egyszeri védekezéssel nem lehet megoldani. Az
országban viszonylag kevés
ilyen eszköz áll szolgálatban, hosszú a várólista. Főleg
a hatékony évente többszöri
védekezésre.
Ezen okokat mérlegelve úgy
döntöttünk, hogy a lakosság
nyugalmát szemelőtt tartva
indokoltá vált egy ilyen gép
beszerzése. Ezzel a döntéssel
elsők között vagyunk a kör-

keknek iskolába menet a sáros
gödröket kerülgetni.
A másik álom, amely valóra
vált először még kissé személyes jellegű volt, de hamar
sokunk álma lett a jelenlévők
közül. Mindnyájan emlékszünk
az egy évvel ezelőtt történt
helyi Önkormányzati Választásokra. Kezdetben csak
álmodoztunk, majd magunkévá téve Madách Imre szavait, mely szerint „mondottam,
ember: küzdj és bízva bízzál”,
megnyertük a választást. Így
lehetővé tettük önmagunk és
a településen élők számára
azt, hogy megalakulásunk óta
először, de reméljük nem utoljára, egy ilyen átadó ünnepségen részt vehessünk.
A bevezető után nézzük
konkrétan az átadandó beruházást:
– A beruházás a Magyar

Falu Program keretében
valósult meg, 29.949.487.- Ft
pályázati összegből.
– Projektmenedzser: Jászai
János, akinek külön szeretném megköszönni, hogy levéve
a vállunkról a terhet, levezényelte hibátlanul a teljes
beruházást.
– A kivitelező a TASI Trend
Kft. volt. Nekik is szeretném
megköszönni a munkájukat.
A beruházással fel lett újítva: a Sziget, a Károlyi, a
Beregszászi és a Csík utcák.
Összesen 1725m hosszan.
Itt említeném meg, hogy az
Önkormányzatunk saját forrással kiegészítve lehetővé
tette, hogy a közeljövőben
az Újfalusi falurész maradék
útjai is megújulhassanak.
Ezek után köszönetet nyilvánítok Magyarország Kormányának, hogy a költségve-

tésből lehetőséget biztosít a
kistelepüléseknek is.
– Köszönöm Vinnai Győző
képviselő úrnak, hogy sok-sok
kemény munkával, folyamatosan és maximálisan támogatja
az elképzeléseinket.
Köszönöm a Megyei
Önkormányzatnak, és személy
szerint Seszták Oszkár elnök
úrnak, hogy áldozatos munkájukkal foganatosítani tudják a
megyében élő emberek elképzeléseit a Kormány felé.
– A teljesség igénye nélkül
köszönetet mondok mindenkinek, aki a beruházás megvalósításában részt vett.
Magyarország, Tiszaeszlár mindenek előtt, a Jóisten
mindannyiunk fölött.
Hajrá Magyarország, Hajrá
Tiszaeszlár!
Meleg Gábor
alpolgármester

nyékbeli
önkormányzatok
között akik rendelkeznek ilyen
géppel.
A szúnyogok írtását a nyár
folyamán többször is elvégeztük, mind a három településrész
összes utcájában!

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSFÁSÍTÁSI PROGRAM keretében 30 db
ezüst hársfát nyert az Önkormányzatunk. A facsemetéket Tiszaeszláron az Aradi utca Tiszalök felőli végén, Bashalmon pedig a Kossuth
téren fogjuk elültetni. Szeretnék ezzel is szebbé és egészségesebbé
tenni a településeinket.

A zarándokakat és a vezetőjüket dr. Orosz Atanáz Miskolci görögkatólikus egyházmegye megyés püspökét Vajda László polgármester, Bacsó
János görögkatólikus parókus,
Meleg Gábor alpolgármester
és Czaga Tamás az általános
iskola igazgató helyettese

fogadta a falu határában. A
zarándokok meglátogatták a
római katolikus templomunkat, majd az Általános Iskolában vendégül láttuk őket ahol
megebédelhettek.

A TISZALÖKI MENTŐÁLLOMÁS dolgozóinak a munkakörülményeiknek a javítására 2 db légkondicionáló berendezés került beépítésre.
A berendezések összesen 500.000 forintba kerültek beszereléssel
együtt. Ehhez nyújtott Önkormányzatunk 200.000 forint anyagi segítséget. Ezzel a támogatással is szeretnénk hozzájárulni és megköszönni
a mentőállomás összes dolgozójának az áldozatos munkáját!

2020. 12. 15. 17:37:09
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Tiszaeszlári HÍREK 2019
Tavaszi szezonzáró bankettet tartottunk!

Megünnepeltük a közmunka keretében végzett tavaszi munkálatok
végét. Ebédre finom sertéspörkölt készült. Az ünnepségen a közmunkások mellett résztvettek a polgármesteri hivatal dolgozói is. A
jó hangulatról zenész és társa gondoskodott. Köszöntőjében Vajda
László polgármester köszönte meg a közmunkásoknak az egész szezon alatt végzett tisztességes munkájukat.

Elkezdtük a közmunkaprogram keretében a közétkezés számára megtermelt zöldségnövények betakarítását. Elsőként a zöldborsó érett
meg a betakarításra. Ennek a feldolgozásában a közmunkások mellett az óvodai dolgozók is kivették a részüket. A zöldségek higiénikus
tárolására rendbe tettük, az évek óta elhanyagolt régi szociális boltot.
A zöldségek fagyasztására és tárolására 3 db új nagyteljesítményű
hűtőládát vásároltunk és állítottunk munkába. Szünidei gyermekétkeztetés!
A nyári szünidő folyamán is ingyenesen biztosítjuk minden gyermek számára akik igénylik, a napi meleg étkezést.
13 év után a településünkön is elérhető a Kormány jóvoltából, az
Önkormányzat által biztosított ingyenes szünidei gyermekétkeztetés!

Az új képviselő-testület megalakulása és eskütétele.
Tavaly mikulás csomagot vittünk az összes iskolásnak és óvodásnak az anyatelepülésen és Bashalmon is. A csomagokat a
polgármester és a szociális bizottság tagjai vitték el és adták
át az intézmények részére.

Jégvarázs 2. 3D-ben! Nagy siker és felejthetetlen élmény volt
az iskolások számára.

Saját készítésű díszekkel az óvodások is kivették a részüket a
falu karácsonyfájának a díszítésében.

Karácsonyi ünnepséget tartottunk a nyugdíjasoknak
arácsonyi ünnepséget tartottunk tavaly a nyugdíjaK
soknak, ahol az iskolások egy csodálatos előadással lepték meg őket.
Majd halászlével, töltöttkáposztával, és mákos- diós bejglivel
láttuk vendégül őket. Nagyon jó hangulatban zajlott az ünnepség. Ezzel szerettük volna megköszönni nekik, hogy éltük munkájával építették és megőrízték nekük a falunkat.

Hosszú idő után sikeresen pályázott az Önkormányzatunk.
Belterületi utak felújítására 30 millió forintot nyertünk a
Magyar Falu program keretében kiírt pályázaton. A pályázaton nyert összegből a falu legrosszabb állapotban lévő útjait
fogjuk felújítani az újfalusi falurészben.
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JELENTŐS KÁROKAT OKOZOTT a nyári vihar Bashalmon és
Tiszaeszlár környékén is. Bashalmon magán ingatlanok tetejében
illetve a közterületeken álló
fákban okozott kisebb nagyobb
károkat. Villanyvezetéket is szakított le a kidőlő fa. Tiszaeszlár
közelében egy az úttestre kidőlt
nagy nyárfát kellett mentesíteni.
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Megemlékezést tartottunk
a Trianoni Békediktátum
100. évfordulója alkalmából

A

rendezvényen részt vettek és lelkesítő beszédet mondtak
dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, és Vajda László polgármester úrak. Szeretnék megköszönni a részvételt az
általános iskola tanulóinak, továbbá a történelmi egyházak
helyi képviselőinek. Akik a református templomban tartottak
a megjelenteknek imádságot, istentiszteletet és misét. Szeretnék megköszönni minden megjelentnek, hogy velünk együtt
emlékeztek a magyar történelem eme szomorú eseményére!

A BASHALMI ISKOLÁSOK is szép és emlékezetes karácsonyi műsorral lepték meg a település lakosságat tavaky.

Újabb eszközzel bővült az Önkormányzat gépparkja

Szippantó tarálykocsit vásároltunk, hogy ellássuk a szennyvíz elszállítási feladatokat Bashalmon, Máv-Újtelepen és
Tiszaeszláron azokban az utcákban is ahol nem lett kiépítve
a vezetékes szennyvíz hálózat. Továbbá még locsolási feladatokat fog a gép ellátni az önkormányzati kertészet számára.

Pedagógus nap alkalmából az általános iskola pedagógusait köszöntöttük

Tavaly decemberében MIKULÁS HAJÓ kirándulással leptük meg az ovisokat.

Tiszaeszlári HÍREK 2020
FAKIVÁGÁS

A Katasztrófavédelem szakembereivel közösen megvizsgálva és azokkal egyezteve döntöttünk az iskola udvarán évtizedek óta
álló és az utóbbi időben egyre veszélyesebbé váló öreg nyárfa kivágásáról.😪  A  fa  kivágását a  tűzoltóság  nem  tudta  vállalni  ezért 
erre szakosodott külsős szakembereket kellett bevonni. Ezzel egyidejűleg a piactérre az óvoda udvaráról kilógó és ott a közvilágítás és a távközlési kábelbe beleérő ágakat is ugyanezek a szakemberek eltávolították.

Eszlári Hírmondó 202012.indd 10

2020. 12. 15. 17:37:21

18

A mi Eszlárunk

Látogatásra érkezett dr. Vinnai
Győző országgyűlési képviselő
A megbeszélésen és az azt
követő bejáráson felvázoltuk
és bemutattuk neki a közeljövőben és a hosszabb távon
tervezett beruházásainkat és az
elvégezendő feladatokat.
A megbeszélés után öröm-

mel segített az Önkormányzat
dolgozóinak a veszélyhelyzeti csomagok kiosztásában. A
csomagakok kiosztása közben
a polgármesterrel közösen tájékozódtak a lakosság problémáiról.

A mi Eszlárunk
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Falufórum és közmeghallgatás

Ó

riási érdeklődés mellett tartottunk falufórumot és közmeghallgatást december közepén Tiszaeszláron és Bashalmon. Ahol a lakosság meghallgatatta, hogy mivel szembesült az újonnan felálló Önkormányzat az átadás alatt és
után. Majd dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő tartott
lelkesítő beszédet. Ezután feltehette a lakosság a kérdéseit és
elmondhatta a problémáit. Köszönjük minden résztvevőnek,
aki megtisztelt minkét a jelenlétével!

Büszkék vagyunk rájuk!
Rácz László rendőrünk és Munkácsi József mezőőrünk tegnap a
Katasztrófavédelemmel közösen egy 10 méter mély kútból mentettek ki egy szerencsétlenül járt kutyát. Gratulálunk az összefogáshoz
és további eredményes munkát kívánunk nekik!

Állattartók Figyelem!

Új taggal bővült a Tiszaeszláron elérhető szolgáltatások
sora. Állatorvosi rendelőt nyitott a Thököly utcai szolgáltatóházban dr. Csurilla Gréta.
Önkormányzatunk ezúton is
gratulál és sikeres gyógyítást
kívánunk neki. A rendelő a jövő
héttől kezdi meg a működését.
A rendelő hétfői, szerdai és
pénteki napokon tart nyitva.
A rendelési nyitvatartás 17.00

és 19.00 óra között lesz. Az
állattartóknak célszerű időpontot egyeztetni, hogy minnél
kevesebbet keljen várakozni!
A rendelőt illetve a doktornőt
az alábbi telefonszámon lehet
elérni:

06 30 339 5758

Új sószórógép

A rendelő címe:
4464 Tiszaeszlár,
Thököly utca 1.

Síkosság menetesítésre új sószórógépet valamint eddig 20
mázsa szóróanyagot (útszóró só) vásároltunk és állítottunk
munkába. A síkosság mentesítést folyamatosan végezzük,
de ennek ellenére előfordulhatnak csúszós szakaszok. Kérünk
mindenkit, hogy óvatosan közlekedjen!
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A Művelődési Házban tájékoztatót tartott a Tiszavasvári
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a „Tiszalöki Foglalkoztatási Paktum” támogatási lehetőségeiről (bér- és járuléktámogatás).
A tájékoztatón és az azt követő kötetlen beszélgetésen sok helyi
és környékbeli vállalkozó vett részt. Ahol tájékozódhattak, hogy
hogyan tudnák bővíteni a munkavállalóik létszámát a vállalkozásukban. A megbeszélésen sok konkrét igény is megfogalmazódott!
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A mi Eszlárunk

II. világháborús kiállítás

Óriási érdeklődés mellett zajlott a II. világháborús kiállítás.
Minden korosztály képviseltette

magát a látogatók között. Felejthetetlen időutazásban lehetett
részünk. Külön köszönet Üve-

ges Zsolt részére aki önzetlen
munkájával létrehozta ezt a
csodálatos eseményt. Lehetővé

téve, hogy megemlékezzünk a
tiszaeszlári hősökről! Összehozva a tiszaeszlári embereket.

A mi Eszlárunk

17

1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékére!

A járvány veszély miatt csak szűk körben emlékeztünk meg
a szabadságharc résztvevőiről és hőseiről, és róttuk le előttük a
tiszteletünket.

Új kerékpárok a
gondozónőknek
Megérkeztek az Önkormányzatunk által megrendelt és megvásárolt új kerékpárok, a Házi Segítségnyújtás gondozó hölgyeinek a számára. Ezzel is szeretnénk segíteni az áldozatos
munkájukat, és javítani a munkakörülményeiket. Reméljük
sok örömük telik majd a használatukban!

Veszélyhelyzeti csomagok
összeállítása

Elkezdtük a tartós élelmiszerekből, tisztítószerekből, tisztálkodószerek
ből álló csomagok összeállítását és kiosztását! Tiszaeszláron, Bashalmon, Máv-Újtelepen minden egyes háztartásba eljutattjuk a csomagokat. Az Önkormányzat munkáját segítették az óvónők és a dajkák is.
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Vadászbál
Tiszaeszláron
KÉPES BESZÁMOLÓ

A mi Eszlárunk

13

Viharkár!

Február 5-én az egész nap
viharosan fújó szél rengeteg
kárt okozott településeinken és
az azokat összekötő utakon és
vasúti sínen. A temető közelében a szél kicsavart és félig az
úttestre döntött egy nyárfát. A
veszélyt az Önkormányzat dolgozói a Katasztrófavédelemmel
közösen, rendőrségi és mezőőri
biztosítás mellett elhárították.

Tiszaeszláriak a böllérversenyen
Büszkék vagyunk Kovács András, Kovács Andrásné, és Hory
Gábor tiszaeszlári lakosokra a III. Nyírségi Disznótoros Fesztiválon 2. helyezést elért eredményükre a böllérversenyen.

Mese előadás az ovisoknak

M

ese előadáson jártak az ovisok a tiszavasvári Találkozások Házában, Nagyné Halascsák Anikó jóvoltából,
aki az egész program anyagi terhét átválallta. A Csillagszemű
juhász című mesedarabot nézhették meg a kicsik. Nagyon jó
hangulatban telt a műsor, egy felejthetetlen élménnyel lettek
gazdagabbak az apróságok. Az utazást az Önkormányzat
biztosította a saját busszával. Köszönjük az ovisok nevében,
Anikónak és családjának ezt az élményt!
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Tiszaeszláron
KÉPES BESZÁMOLÓ

A mi Eszlárunk

13

Viharkár!

Február 5-én az egész nap
viharosan fújó szél rengeteg
kárt okozott településeinken és
az azokat összekötő utakon és
vasúti sínen. A temető közelében a szél kicsavart és félig az
úttestre döntött egy nyárfát. A
veszélyt az Önkormányzat dolgozói a Katasztrófavédelemmel
közösen, rendőrségi és mezőőri
biztosítás mellett elhárították.

Tiszaeszláriak a böllérversenyen
Büszkék vagyunk Kovács András, Kovács Andrásné, és Hory
Gábor tiszaeszlári lakosokra a III. Nyírségi Disznótoros Fesztiválon 2. helyezést elért eredményükre a böllérversenyen.

Mese előadás az ovisoknak

M

ese előadáson jártak az ovisok a tiszavasvári Találkozások Házában, Nagyné Halascsák Anikó jóvoltából,
aki az egész program anyagi terhét átválallta. A Csillagszemű
juhász című mesedarabot nézhették meg a kicsik. Nagyon jó
hangulatban telt a műsor, egy felejthetetlen élménnyel lettek
gazdagabbak az apróságok. Az utazást az Önkormányzat
biztosította a saját busszával. Köszönjük az ovisok nevében,
Anikónak és családjának ezt az élményt!
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II. világháborús kiállítás

Óriási érdeklődés mellett zajlott a II. világháborús kiállítás.
Minden korosztály képviseltette

magát a látogatók között. Felejthetetlen időutazásban lehetett
részünk. Külön köszönet Üve-

ges Zsolt részére aki önzetlen
munkájával létrehozta ezt a
csodálatos eseményt. Lehetővé

téve, hogy megemlékezzünk a
tiszaeszlári hősökről! Összehozva a tiszaeszlári embereket.
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1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékére!

A járvány veszély miatt csak szűk körben emlékeztünk meg
a szabadságharc résztvevőiről és hőseiről, és róttuk le előttük a
tiszteletünket.

Új kerékpárok a
gondozónőknek
Megérkeztek az Önkormányzatunk által megrendelt és megvásárolt új kerékpárok, a Házi Segítségnyújtás gondozó hölgyeinek a számára. Ezzel is szeretnénk segíteni az áldozatos
munkájukat, és javítani a munkakörülményeiket. Reméljük
sok örömük telik majd a használatukban!

Veszélyhelyzeti csomagok
összeállítása

Elkezdtük a tartós élelmiszerekből, tisztítószerekből, tisztálkodószerek
ből álló csomagok összeállítását és kiosztását! Tiszaeszláron, Bashalmon, Máv-Újtelepen minden egyes háztartásba eljutattjuk a csomagokat. Az Önkormányzat munkáját segítették az óvónők és a dajkák is.
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Látogatásra érkezett dr. Vinnai
Győző országgyűlési képviselő
A megbeszélésen és az azt
követő bejáráson felvázoltuk
és bemutattuk neki a közeljövőben és a hosszabb távon
tervezett beruházásainkat és az
elvégezendő feladatokat.
A megbeszélés után öröm-

mel segített az Önkormányzat
dolgozóinak a veszélyhelyzeti csomagok kiosztásában. A
csomagakok kiosztása közben
a polgármesterrel közösen tájékozódtak a lakosság problémáiról.
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Falufórum és közmeghallgatás

Ó

riási érdeklődés mellett tartottunk falufórumot és közmeghallgatást december közepén Tiszaeszláron és Bashalmon. Ahol a lakosság meghallgatatta, hogy mivel szembesült az újonnan felálló Önkormányzat az átadás alatt és
után. Majd dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő tartott
lelkesítő beszédet. Ezután feltehette a lakosság a kérdéseit és
elmondhatta a problémáit. Köszönjük minden résztvevőnek,
aki megtisztelt minkét a jelenlétével!

Büszkék vagyunk rájuk!
Rácz László rendőrünk és Munkácsi József mezőőrünk tegnap a
Katasztrófavédelemmel közösen egy 10 méter mély kútból mentettek ki egy szerencsétlenül járt kutyát. Gratulálunk az összefogáshoz
és további eredményes munkát kívánunk nekik!

Állattartók Figyelem!

Új taggal bővült a Tiszaeszláron elérhető szolgáltatások
sora. Állatorvosi rendelőt nyitott a Thököly utcai szolgáltatóházban dr. Csurilla Gréta.
Önkormányzatunk ezúton is
gratulál és sikeres gyógyítást
kívánunk neki. A rendelő a jövő
héttől kezdi meg a működését.
A rendelő hétfői, szerdai és
pénteki napokon tart nyitva.
A rendelési nyitvatartás 17.00

és 19.00 óra között lesz. Az
állattartóknak célszerű időpontot egyeztetni, hogy minnél
kevesebbet keljen várakozni!
A rendelőt illetve a doktornőt
az alábbi telefonszámon lehet
elérni:

06 30 339 5758

Új sószórógép

A rendelő címe:
4464 Tiszaeszlár,
Thököly utca 1.

Síkosság menetesítésre új sószórógépet valamint eddig 20
mázsa szóróanyagot (útszóró só) vásároltunk és állítottunk
munkába. A síkosság mentesítést folyamatosan végezzük,
de ennek ellenére előfordulhatnak csúszós szakaszok. Kérünk
mindenkit, hogy óvatosan közlekedjen!

Eszlári Hírmondó 202012.indd 11

A Művelődési Házban tájékoztatót tartott a Tiszavasvári
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a „Tiszalöki Foglalkoztatási Paktum” támogatási lehetőségeiről (bér- és járuléktámogatás).
A tájékoztatón és az azt követő kötetlen beszélgetésen sok helyi
és környékbeli vállalkozó vett részt. Ahol tájékozódhattak, hogy
hogyan tudnák bővíteni a munkavállalóik létszámát a vállalkozásukban. A megbeszélésen sok konkrét igény is megfogalmazódott!
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Megemlékezést tartottunk
a Trianoni Békediktátum
100. évfordulója alkalmából

A

rendezvényen részt vettek és lelkesítő beszédet mondtak
dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, és Vajda László polgármester úrak. Szeretnék megköszönni a részvételt az
általános iskola tanulóinak, továbbá a történelmi egyházak
helyi képviselőinek. Akik a református templomban tartottak
a megjelenteknek imádságot, istentiszteletet és misét. Szeretnék megköszönni minden megjelentnek, hogy velünk együtt
emlékeztek a magyar történelem eme szomorú eseményére!

A BASHALMI ISKOLÁSOK is szép és emlékezetes karácsonyi műsorral lepték meg a település lakosságat tavaky.

Újabb eszközzel bővült az Önkormányzat gépparkja

Szippantó tarálykocsit vásároltunk, hogy ellássuk a szennyvíz elszállítási feladatokat Bashalmon, Máv-Újtelepen és
Tiszaeszláron azokban az utcákban is ahol nem lett kiépítve
a vezetékes szennyvíz hálózat. Továbbá még locsolási feladatokat fog a gép ellátni az önkormányzati kertészet számára.

Pedagógus nap alkalmából az általános iskola pedagógusait köszöntöttük

Tavaly decemberében MIKULÁS HAJÓ kirándulással leptük meg az ovisokat.

Tiszaeszlári HÍREK 2020
FAKIVÁGÁS

A Katasztrófavédelem szakembereivel közösen megvizsgálva és azokkal egyezteve döntöttünk az iskola udvarán évtizedek óta
álló és az utóbbi időben egyre veszélyesebbé váló öreg nyárfa kivágásáról.😪  A  fa  kivágását a  tűzoltóság  nem  tudta  vállalni  ezért 
erre szakosodott külsős szakembereket kellett bevonni. Ezzel egyidejűleg a piactérre az óvoda udvaráról kilógó és ott a közvilágítás és a távközlési kábelbe beleérő ágakat is ugyanezek a szakemberek eltávolították.

Eszlári Hírmondó 202012.indd 10
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Tiszaeszlári HÍREK 2019
Tavaszi szezonzáró bankettet tartottunk!

Megünnepeltük a közmunka keretében végzett tavaszi munkálatok
végét. Ebédre finom sertéspörkölt készült. Az ünnepségen a közmunkások mellett résztvettek a polgármesteri hivatal dolgozói is. A
jó hangulatról zenész és társa gondoskodott. Köszöntőjében Vajda
László polgármester köszönte meg a közmunkásoknak az egész szezon alatt végzett tisztességes munkájukat.

Elkezdtük a közmunkaprogram keretében a közétkezés számára megtermelt zöldségnövények betakarítását. Elsőként a zöldborsó érett
meg a betakarításra. Ennek a feldolgozásában a közmunkások mellett az óvodai dolgozók is kivették a részüket. A zöldségek higiénikus
tárolására rendbe tettük, az évek óta elhanyagolt régi szociális boltot.
A zöldségek fagyasztására és tárolására 3 db új nagyteljesítményű
hűtőládát vásároltunk és állítottunk munkába. Szünidei gyermekétkeztetés!
A nyári szünidő folyamán is ingyenesen biztosítjuk minden gyermek számára akik igénylik, a napi meleg étkezést.
13 év után a településünkön is elérhető a Kormány jóvoltából, az
Önkormányzat által biztosított ingyenes szünidei gyermekétkeztetés!

Az új képviselő-testület megalakulása és eskütétele.
Tavaly mikulás csomagot vittünk az összes iskolásnak és óvodásnak az anyatelepülésen és Bashalmon is. A csomagokat a
polgármester és a szociális bizottság tagjai vitték el és adták
át az intézmények részére.

Jégvarázs 2. 3D-ben! Nagy siker és felejthetetlen élmény volt
az iskolások számára.

Saját készítésű díszekkel az óvodások is kivették a részüket a
falu karácsonyfájának a díszítésében.

Karácsonyi ünnepséget tartottunk a nyugdíjasoknak
arácsonyi ünnepséget tartottunk tavaly a nyugdíjaK
soknak, ahol az iskolások egy csodálatos előadással lepték meg őket.
Majd halászlével, töltöttkáposztával, és mákos- diós bejglivel
láttuk vendégül őket. Nagyon jó hangulatban zajlott az ünnepség. Ezzel szerettük volna megköszönni nekik, hogy éltük munkájával építették és megőrízték nekük a falunkat.

Hosszú idő után sikeresen pályázott az Önkormányzatunk.
Belterületi utak felújítására 30 millió forintot nyertünk a
Magyar Falu program keretében kiírt pályázaton. A pályázaton nyert összegből a falu legrosszabb állapotban lévő útjait
fogjuk felújítani az újfalusi falurészben.

Eszlári Hírmondó 202012.indd 9

JELENTŐS KÁROKAT OKOZOTT a nyári vihar Bashalmon és
Tiszaeszlár környékén is. Bashalmon magán ingatlanok tetejében
illetve a közterületeken álló
fákban okozott kisebb nagyobb
károkat. Villanyvezetéket is szakított le a kidőlő fa. Tiszaeszlár
közelében egy az úttestre kidőlt
nagy nyárfát kellett mentesíteni.
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Új utak átadása

Szúnyoggyérítés

nnepélyesen átadtuk a
Ü
Magyar Falu Program
keretében elnyert összeg-

Az átadó ünnepségen részt
vett és ünnepi beszédet mondott Meleg Gábor alpolgármester mellett, dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselő úr,
Seszták Oszkár a Sz. Sz. B.
Megyei Közgyűlés elnöke, illetve dr. Elek Tamás a Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezetője.
Az utakat megszentelték és
áldásban részesítették a történelmi egyházak helyi képviselői:
– Takács János római katolikus
plébános
– Bacsó János görög katólikus
parókus
– Fórián László református lelkész
A beruházás 29.949.487 Ft
összegből valósult meg, összesen 1725 méter hosszan. Ünnepi
beszédében Vinnai Győző képviselő úr több fontos a településünket érintő bejelentést tett.
Ezek mindegyike kivétel nélkül
jó hír volt és bizakodásra ad
okot a lakóknak.
Köszönjük neki!

020. november 20. ez a
nap ünnep! Ünneplünk
mert a mai nappal két álom
vált valóra. Az egyik álom,
a Tiszaeszlár Újfalusi falurész lakóinak a legszebb álmai
között szerepelhetett. Szinte
hihetetlennek tűnik, hogy ezen
lakókörzet, kátyús, gödrökkel
tarkított, sáros nagyon régen
elhanyagolt útjai megújulhattak. Nem kell többé a gyere-
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Zarándokok érkeztek

elepülésünket is
T
érintette a Tokaj–
Máriapócs zarándoklat
útvonala.

ből elkészült utakat.

2
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A jogszabályi háttér szigorításai miatt lehetetlenné vált a
szúnyogok légi úton való gyérítése, csak földi géppel lehet
elvégezni a védekezést.
A szúnyogok élettani ciklusa
és biológiája miatt ezt hatékonyan egyszeri védekezéssel nem lehet megoldani. Az
országban viszonylag kevés
ilyen eszköz áll szolgálatban, hosszú a várólista. Főleg
a hatékony évente többszöri
védekezésre.
Ezen okokat mérlegelve úgy
döntöttünk, hogy a lakosság
nyugalmát szemelőtt tartva
indokoltá vált egy ilyen gép
beszerzése. Ezzel a döntéssel
elsők között vagyunk a kör-

keknek iskolába menet a sáros
gödröket kerülgetni.
A másik álom, amely valóra
vált először még kissé személyes jellegű volt, de hamar
sokunk álma lett a jelenlévők
közül. Mindnyájan emlékszünk
az egy évvel ezelőtt történt
helyi Önkormányzati Választásokra. Kezdetben csak
álmodoztunk, majd magunkévá téve Madách Imre szavait, mely szerint „mondottam,
ember: küzdj és bízva bízzál”,
megnyertük a választást. Így
lehetővé tettük önmagunk és
a településen élők számára
azt, hogy megalakulásunk óta
először, de reméljük nem utoljára, egy ilyen átadó ünnepségen részt vehessünk.
A bevezető után nézzük
konkrétan az átadandó beruházást:
– A beruházás a Magyar

Falu Program keretében
valósult meg, 29.949.487.- Ft
pályázati összegből.
– Projektmenedzser: Jászai
János, akinek külön szeretném megköszönni, hogy levéve
a vállunkról a terhet, levezényelte hibátlanul a teljes
beruházást.
– A kivitelező a TASI Trend
Kft. volt. Nekik is szeretném
megköszönni a munkájukat.
A beruházással fel lett újítva: a Sziget, a Károlyi, a
Beregszászi és a Csík utcák.
Összesen 1725m hosszan.
Itt említeném meg, hogy az
Önkormányzatunk saját forrással kiegészítve lehetővé
tette, hogy a közeljövőben
az Újfalusi falurész maradék
útjai is megújulhassanak.
Ezek után köszönetet nyilvánítok Magyarország Kormányának, hogy a költségve-

tésből lehetőséget biztosít a
kistelepüléseknek is.
– Köszönöm Vinnai Győző
képviselő úrnak, hogy sok-sok
kemény munkával, folyamatosan és maximálisan támogatja
az elképzeléseinket.
Köszönöm a Megyei
Önkormányzatnak, és személy
szerint Seszták Oszkár elnök
úrnak, hogy áldozatos munkájukkal foganatosítani tudják a
megyében élő emberek elképzeléseit a Kormány felé.
– A teljesség igénye nélkül
köszönetet mondok mindenkinek, aki a beruházás megvalósításában részt vett.
Magyarország, Tiszaeszlár mindenek előtt, a Jóisten
mindannyiunk fölött.
Hajrá Magyarország, Hajrá
Tiszaeszlár!
Meleg Gábor
alpolgármester

nyékbeli
önkormányzatok
között akik rendelkeznek ilyen
géppel.
A szúnyogok írtását a nyár
folyamán többször is elvégeztük, mind a három településrész
összes utcájában!

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSFÁSÍTÁSI PROGRAM keretében 30 db
ezüst hársfát nyert az Önkormányzatunk. A facsemetéket Tiszaeszláron az Aradi utca Tiszalök felőli végén, Bashalmon pedig a Kossuth
téren fogjuk elültetni. Szeretnék ezzel is szebbé és egészségesebbé
tenni a településeinket.

A zarándokakat és a vezetőjüket dr. Orosz Atanáz Miskolci görögkatólikus egyházmegye megyés püspökét Vajda László polgármester, Bacsó
János görögkatólikus parókus,
Meleg Gábor alpolgármester
és Czaga Tamás az általános
iskola igazgató helyettese

fogadta a falu határában. A
zarándokok meglátogatták a
római katolikus templomunkat, majd az Általános Iskolában vendégül láttuk őket ahol
megebédelhettek.

A TISZALÖKI MENTŐÁLLOMÁS dolgozóinak a munkakörülményeiknek a javítására 2 db légkondicionáló berendezés került beépítésre.
A berendezések összesen 500.000 forintba kerültek beszereléssel
együtt. Ehhez nyújtott Önkormányzatunk 200.000 forint anyagi segítséget. Ezzel a támogatással is szeretnénk hozzájárulni és megköszönni
a mentőállomás összes dolgozójának az áldozatos munkáját!

2020. 12. 15. 17:37:09
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Templombúcsú

Augusztust 15-én Nagyboldogasszony napján ünnepeltük az
eszlári templom búcsúját Takács János plébános atyánk vezetésével. Vele együtt misézett Bacsó János tiszaeszlári parókus atya is.

A mi Eszlárunk

Tanévkezdési támogatás
településünkön

Tsült minden tartósan, a
ámogatásban része-

településünkön helyben
lakó óvodás, általános
iskolás, illetve közép és
nappali felső iskolába
járó gyermek, diák.

Függetlenül attól, hogy
valamelyik településünkön
vagy más településen lévő
intézménybe kezdte a tanévet.
A támogatás mértéke:
– óvodásoknak 5000 Ft

iskolásoknak
– á ltalános
10000 Ft
– közép iskolásoknak 15000 Ft
– nappali felső iskolásoknak
20000 Ft
minden gyermek vagy diák
után.
A támogatások igényléséhez
rendelkezni kell minden igénylőnek érvényes lakcímkártyával
(nem ideiglenes) illetve iskolába-, óvodába járási igazolással.
A támogatás 2020.08.27-től
volt igényelhető!

Füstbe ment terv…

em felejtettük el a
N
választási kampány
során felsorakoztatott

ígéreteink közül talán az
egyik legfontosabbat,
hogy a település lakosságának az életét megnyomorító füst „gyártását”
mielőbb megszüntetjük.
Sajnos a 2019-es októberi
választás után már nem volt
lehetőségünk érdemben változtatni a település központját
ész nélkül behálózó, a közintézmények fűtéséért felelős
rendszeren. Így nem maradt
más lehetőség az elmúlt fűtési
szezonban tovább üzemeltettük
azt, próbálkozva hatékonyabban tüzelni vele, hogy minél
kevesebb füsttel terheljük
településünket. Többé kevésbé sikerült is ezt megvalósítani. Az azonban látszott, hogy
valamiféle véglegesebb, és
hatékonyabb megoldásra lesz
szükség. Hiszen a hidegebb és
főleg ködösebb napokon, a falu
közepén, a mindent ellepő sűrű
füst nem csak az itt élők mindennapjait, de a teljes lakosság életét megnyomorította. A
probléma valójában mindenkit
érintett a faluban, mert a falu
központjában találhatóak a
közületek (orvosirendelő, posta, óvoda, iskola, boltok… stb.)
többsége.

Az óvoda új korszerű kazánháza

Sokat számoltunk, és gondolkoztunk a megoldáson. Végül
az átalakítás és a további üzemeltetés költségeit szem előtt
tartva a „korszerű” vezetékes
földgáz fűtés mellett döntöttünk. A korszerűt itt, az újfajta
indukciós, hőcserélős kazánok
jelentik. Ezek gáz fogyasztása manapság már töredéke a
régebbi, 10 évvel ezelőttieknek. A bekerülési költségük is
kedvezőbb, a más hasonlóan

füstmentes fűtési rendszerekhez viszonyítva.
A választás után szembesültünk azzal a megdöbbentő és
érthetetlen ténnyel, hogy az
iskolát üzemeltető Tankerület
semmiféle ellenszolgáltatást
nem nyújt az Önkormányzatnak az Általános Iskola épületeinek a fűtéséért cserébe.
Pedig többször felajánlották,
hogy keressenek megoldást
erre az áldatlan állapotra, amelyet az akkori faluvezetés mindig elutasított, benne a három
jelenleg is képviselőséget (!?)
vállaló régi tagokkal.
Mára szinte kitisztult a faluközpont levegője

Tiszaeszlár Község Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot írt ki a 2021-es évre a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni
kívánó középiskolások részére. A képviselő-testület ezzel egyidőben döntött a
pályázati felhívásban meghirdetett az ösztöndíjpályázatban nem részesülők
felsőoktatási tanulmányokat folytatók egyéb önkormányzati támogatásáról.
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ELKÉSZÜLT A GÖRÖG KATOLIKUS PARÓKUS LAKÁS (PAPLAK) FELÚJÍTÁSA.
Ehhez nyújtott Önkormányzatunk 500.000. Ft anyagi támogatást!☝️
Valamint a közmunkásaink segítkeztek a régi vakolat eltávolításában,
ezzel is segítve a rekonstrukció minnél előbbi befejezését.

7

Most a régen sűrű füstöt kibocsájtó kéményrengeteg

A tavasz folyamán megkerestük
a Tankerületet és rövid tárgyalások után sikeresen megegyeztünk arról, hogy visszaveszik
az Iskola fűtését, sőt a fűtési
rendszer helyreállításának a
teljes költségét átvállalják az
Önkormányzattól. Így ingyen
egy forint költség nélkül megszabadultunk ettől a tehertől!
Ezek után úgy döntöttünk,
hogy saját forrásból egy másik
nagy fogyasztóban az Óvodában is átállítjuk a rendszert a

gázfűtésre. Ennek a költségét
bruttó 3.000.000 Ft-ot saját forrásból fedeztünk.
Ezek a fejlesztések nyomán
érezhetően kb. 95%-al csökkent az Önkormányzat által
kibocsájtott füst mennyisége és
a felhasznált fűtőanyag mértéke.
Mivel ezek az épületek voltak a legmesszebb a fűtőberendezésektől (kazánoktól), és itt
oly nagy mértékű volt a veszteség a „tákolmány” rendszerben,
hogy óriási mennyiségű tüzelőanyag ment el éves szinten
feleslegesen, szennyezve településünk levegőjét. Ráadásul a
fűtőanyag legnagyobb része – a
füst képződését nagyban elősegítő – mindenféle bebálázott
mezőgazdasági melléktermék
volt.
Mára szinte kitisztult a faluközpont levegője. Még a legködösebb napokon sem ül meg
a mindent átjáró füst a központban. Ezzel nagyon sokat tettünk
a falu lakóinak az egészségéért, mert nemcsak a felnőttek,
hanem a falu jövőjét jelentő
gyermekek is napi szinten megfordultak a falu ezen részén.
Meleg Gábor
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A COVID járványról Fontosak az idősek...

Kovács és népművészeti kiállítás

zeptember 25–26-án a
Népművészeti EgyeS
sület Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei szervezete
NEMZETKÖZI és ORSZÁGOS kovácsművészeti
konferenciát, kiállítást és
komplex népművészeti bemutatót rendezett
Tiszaeszláron.

T

alán nem árt áttekinteni
az életünket veszélyeztető, mindent felforgató
vírus betegséggel kapcsolatos lényegesebb tennivalókat.
Ami mindennél fontosabb:
nem szabad pánikba esni, oktalanul félni. Valóban alig kiszámítható, de akik tudnak vigyázni, sokkal kevésbé valószínű,
hogy bajba kerülnek.
Először is: az idős, vagy tartósan beteg személyek kerüljenek minden társaságot, minden elkerülhető érintkezést a
külvilággal. Meg kell gondolnunk minden találkozást, s ha
elkerülhetetlenül fontos a személyes találkozás, viseljük a
jól takaró maszkot. Lehetőleg
minél rövidebb ideig tartson
minden beszélgetés, vásárlás.
nem csak beteg ember terjesztheti a betegséget. Olyan fiatal,
tünetmentes egyének is átadhatják, akik panaszmentesek,
mert az erős szervezetük gyorsan legyűrte a kórt.
Fontos a rendszeres, helyes
táplálkozás. Fontos, hogy a
nagy erőfeszítéseket elkerüljük.
Fontos a vitaminok, elsősorban

a C és D – vitamin rendszeres
fogyasztása. Csak akkor kellene rosszra gondolni, ha valóban lázunk van (38’C felett)
kifejezetten levert, izomlázszerű végtagfájdalmak lépnek
fel. Legyen otthon lázcsillapító, s ne féljünk teljes adagot
lenyelni, mert a fél adag alig
lesz hatásos. Legtöbbször egy
alkalom nem elegendő, s nem
különösebben rossz jel, ha 6-8
óra múlva ismét feljebb megy a
hőmérséklet.
Ha gyanúnk van, hogy „beleestünk a járványba” nem szabad félni, jelentkezzünk háziorvosunknál. Ő hamarosan kérhet laboratóriumi vizsgálatot,
s végszükségben kórházba is
utalhat. Ha otthon betegeskedik
valaki, sok személyt megfertőzhet, sok-sok kellemetlenséget okozva.
Az új védőoltásoktól sem
szabad tartani! Mire hozzánk
eljut, már sok milliónyi embert
beoltottak, s az igazi vírus
betegség összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, mint a ritka,
esetleges oltási reakció!
Ne feledjük: összefogásban
az erő. Együtt sikerül!
Dr. Kovács Attila

r. Vinnai Győző
D
országgyűlési képviselő munkatársai 2020

december első hetében
telefonon keresték fel
településünk 65 év feletti
lakóit.
A
telefonbeszélgetések
alkalmával – a kialakult járványhelyzetre tekintettel –
az idős lakosok egézségügyi
állapota felől érdeklődtek,
valamint arra voltak kíváncsiak, hogy a mindennapi
bevásárlást, gyógyszerkiváltást meg tudják-e oldani. A
válaszokból kiderült, hogy
nagyon sokan családon belül
oldják meg a felmerült problémákat és voltak olyanok is
akik a szomszédok segítségét
vették igénybe.
A legtöbben mégis az
önkormányzat és a görög egyház által biztosított házi segítségnyújtást emelték ki.
Valamennyi ellátott elismerően nyilatkozott a gondozó-

nők áldozatos és segítőkész
munkájáról.
Amennyiben segítségre
szorul keresse bátran önkormányzatunkat a

06-42-277-505
telefonszámon.

Tájekoztatjuk a kedves
Tiszaeszláriakat, hogy minden
60. életévét betöltött nyugdíjas számára december 11-e
péntektől kézbesítik a postások a Nemzeti Népegészségügyi Központ levelét, Müller
Cecília tisztifőorvos aláírásával. A borítékban a tájékoztató mellett egy regisztrációs lap és egy válaszboríték
található, amelynek kitöltésével és visszaküldésével a
nyugdíjasok ilyen módon is
tudnak regisztrálni a koronavírus elleni védőoltásra. A
válaszboríték visszaküldése
díjmentes.
Vigyázzunk az idős szeretteinkre, eddig Ők vigyáztak
ránk, most rajtunk van a sor!

Az eseményt dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr
nyitotta meg, majd a Nyírség
Táncegyesült előadása következett. Az előadást követően
bedszédet mondott Kékedi
László az MMA népművészeti
tagozatának a vezetője.
A megnyitó ünnepséget
követően a megjelent vendégek
megtekinthették a népművészeti kiállítást.

Eközben megkezdődött a
TRIANON 100 konferencia,
amelyet dr. Vinnai Győző és
Buczkó József néprajzszakos
múzeum igazgató előadása színesített az elcsatolásról.
A parkban pedig egésznap
zajlott a kovácsolás bemutató.
Vasárnap kézműves kiállítással és vásárral folytatódik
az eseménysorozat. A kiállított
darabokat nem csak megtekinteni lehet, hanem meg is
vásárolhatóak. Sőt a bátrabbak
saját maguk is kipróbálhatják
és elkészíthetik a népi kézműves tárgyakat.
A kiállítók között a kovácsok
mellett megtalálhatóak a fafaragók, a szövők, a mézeskalácsosok, a kosárfonók, a bőrdíszművesek, a gyöngyfűzők, a
bútorfestők, stb.

Önkormányzat

Római Katolikus Egyházközség hírei

közelgő ünnepek alkalmából
A
nagy szeretettel köszöntöm a
tiszaeszlári lakosokat. Az ünnep

Ez örömünknek is oka.
Örömünket a templomban szentmise
bemutatásával fejezzük ki. A szentmisék
rendje a római katolikus templomban a
következő:

Értünk emberekért
a mi üdvösségünkért
leszállott a menyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből
Szűz Máriától,
és emberré lett.

2020. december 24-én szenteste 16.30
órakor szentmise
2020. december 25-én karácsony első
napján reggel 8.00 órakor
2020. december 26-án karácsony második napján reggel 8.00 órakor

lényegét hitvallásunk így fogalmazza meg:
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2020. december 27. vasárnap reggel 8.00
órakor
2020. december 31-én szilveszter estéjén
nem lesz szentmise
20201. január 1-én újév napján reggel
8.00 órakor szentmise

A betlehemi Jézus öröme és békéje töltse be mindanyiuk életét.
Imádságos szeretettel a római katolikus
lelkipásztorok.
Takács János plébános

Befejező szakaszához érkezett a Tiszaeszlári Református Egyházközség által pályázat útján történő régi Öregek Napközi
Otthonának a felújítása. A felújítás befejezéséhez nyújtott
az Önkormányzatunk 500.000 Ft anyagi segítséget. Ezzel
szerettünk volna hozzájárulni, hogy az egyháztagok mihamarabb birtokba vehessék a felújított és megújúlt épületet.

Önkormányzatunk folyamatosan biztosította az egyszeri
melegétkezést, minden a kényszerszünetben érintett óvodás
és általános iskolai tanuló számára egyaránt!
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öszöntöttük az idén 50.
házassági évfordulóK
jukat ünneplőket. Önkormányzatunk nevében Vajda László polgármester
úr és dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselő
úr köszöntötte az aranylakodalmazókat.

A köszöntők után ajándékokkal és finom ebéddel vendégeltük meg őket. Megköszönve
nekik, hogy példamutató életükkel gyarapították a községünk társadalmát.
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Aranylakodalmaztunk
Név szerint:
Kanyuk András – Tompa Erzsébet Gizella
Hajdu József – Lipták Margit
Tóth Lajos – Tóth Erzsébet
Tőkés Ferenc – Benda Julianna
Pásztor István – Kovács Margit
Tőkés József – Bökönyszegi Ilona
GRATULÁLUNK NEKIK!

1970.05.30.
1970.09.05.
1970.09.19.
1970.10.03.
1970.10.17.
1970.10.31.

A mi Eszlárunk
De voltak olyan dolgok, amiknek a végrehajtását nem engedhettük, hogy a kialakult járványhelyzet befolyásolja, netán meggátolja.
Ezek azoknak a beruházásoknak
az előkészítése (legtöbb esetben
pályázatírás) volt, amik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy
Tiszaeszlárt és vele együtt a többi
település részt is újra egy virágzó,
élhető faluvá tegyük. Közben a
napi feladatokról sem feledkeztünk
meg. Próbáltuk óvatosan, nem tudva „mit hoz a jövő” alapon szépíteni, kicsit fejleszteni a települést.
Mára úgy érezzük meg lett ennek
a „láthatatlan” munkának az eredménye. A rengeteg elnyert pályázat, az év második felétől kezdődő
bátrabb beruházások, a dolgozóink
helyzetének, és a munkakörülményeiknek a nagymértékű javulása,
mind minket igazol. Igazolja, hogy
egyenlőre helyes úton haladunk!
Van egy téma a település életében, ami szinte önálló dologként
van jelen a település mindennapjaiban. Ez a Közmunka Program!
Egy önkormányzat és így egyben
egy falu sikerességét nagyban
befolyásolja, ennek a programnak
a sikeressége. Ebben is kezdők
voltunk, de lelkesen és időt nem
kímélve ástuk bele ebbe a témába
is magunkat. Rengeteg akadályon
kellet átverekednünk magunkat az
év folyamán. Sokat hibáztunk is,
de felismerve és kijavítva a hibáinkat, mindig törekedtünk és ezután
is törekszünk a helyes irány megtalálására. Mára szinte megdupláztuk
a Közmunka Programban résztvevők és munkát találók számát.
Jelenleg a településen mintegy
107 ember talált munka lehetőségre a programnak köszönhetően.
Rengeteg eszközzel (szippantó,
fólia, kisgépek…) gyarapodott az
Önkormányzat eszközállománya.
A régebben itt dolgozók elmondása szerint (mivel nyilvántartás
nem volt) soha nem látott men�nyiségű alapanyagokat termeltünk.
Amiből ingyen, juttatunk úgy a
lakosság, mint a dolgozóink részére is. Ilyen a napokban is zajló
burgonya osztás. Pedig az időjárás
nem volt kegyes az idei évben hozzánk. A több évtizede nem látott
tavaszi aszály megtette a hatását.
Rengeteg erőfeszítésünkbe tellett,
hogy kikeljenek a vetemények.
Volt olyan növény, amire aztán ez
az aszály mérhetetlenül súlyos, és
visszafordíthatatlan csapást mért.
Többek között a temető melletti mák vetemény is a kipusztulás
sorsára jutott. Tovább nehezítette
a dolgunkat a május végétől az

egész nyárt felölelő esős időjárás
is. Nehezen bírtunk úgy a faluban, mint a kertekben, a hihetetlenül gyorsan regenerálódó és növő
gazzal. A közmunkásaink mindent
megtettek, hogy felvegyék a versenyt a természettel. Ezúton is
köszönjük nekik a kitartást!
A sok leaszfaltozott majd a
szennyvíz beruházás folyamán
tönkretett út mellet, az anyatelepülésen és környezetében rengeteg, a
járhatatlanságig leromlott állapotú
úttal találkoztunk. Ezek rendbetételére hamar tervet készítettünk és
elkezdtük a felújításhoz szükséges
források felkutatását. Egyes szakaszokat sikerült a Magyar Falu Program keretében pályázati forrásból
felújítani. Az összes többi nagyon
rossz állapotú utat pedig saját forrást elkülönítve a költségvetésből,
próbáljuk rendbe tenni. Rendbetételük napjainkban is zajlik, és
remélhetőleg a tavasz végeztével
sikerül is befejezni azokat. Így nem
marad egyetlen a lakosság számára
járhatatlan út sem! A 30.000.000.
Ft. elnyert pályázati forrás mellett
mintegy 26.000.000,- Ft saját erőt
felhasználva összesen több mint
56.000.000,- Ft-ot költünk a 2020as évben az infrastruktúra fejlesztésére.
Közben nem feledkeztünk meg
a lakosság napi szintű problémáinak a megoldásáról sem. Tiszaeszlár történetében soha nem látott
mennyiségű segélykérelem, szociális kérés érkezett be az elmúlt egy
évben. Az már most látszik, hogy a
faluban megváltozott közhangulatban, az emberek mára sokkal bátrabban keresik fel a Községházát
a problémáikkal. Bátran kijelenthetjük, hogy a Szociális Bizottság
ülésezett a legtöbbet, szinte heti
rendszerességgel. Rengeteg kérelmet feldolgozva akiknek tudtunk
segítettünk. Több olyan támogatást is bevezettünk, amelyek eddig
a környező településsekkel ellentétben nem voltak elérhetőek a
helyi lakosság számára. Ilyen a
napjainkban is zajló „Szociális
Tűzifa Program” amelynek keretében Tiszaeszlár, Bashalom, MávÚjtelep lakosságát először tudjuk
részesíteni ilyenfajta támogatásban. Másik fontos támogatásunk a
diákok (ovisok), tanulmányaiknak
az anyagi segítése. Egyetlen egy
a településen élő és tanuló diákot
sem hagytunk ki belőle. Név szerint a „Tanévkezdési Támogatás”
és a „Bursa Hungarica” pályázatba való belépés voltak ezek.
A Bursa Hungarica-nál meg kell
említenünk, hogy saját forrással

egy külön rendeletben azokra is
gondoltunk, akik nem részesülhetnek az Állami támogatásban.
Mindeközben különös hangsúlyt fektettünk a lakosság tájékoztatására is. Fontosnak éreztük,
hogy folyamatosan, hitelt érdemlően, és mindenről tájékoztassuk
a lakosságot napi szinten. Ezért
januárban útjára indítottuk az
Önkormányzat Facebook profilját
és megújítottuk a falu honlapját.
Egyedül még ezzel a kiadvánnyal
voltunk adósak, de most pótolva
ezt az adósságunkat is, szeretnénk
minél több fórumon tájékoztatni
Önöket.
Rengeteg pályázatot beadtunk
az elmúlt egy évben, amelyeknek több mint a 90%-a nyertesnek
bizonyult. Ez nagyon sok munkát, energiát és időt emésztett fel.
Szükség is van erre a sok támogatásra a településinken, hiszen
nagy a lemaradásunk. Az év során
elnyert pályázatok a „Utak fejlesztése”, a „Ravatalozó felújítása”, a „Falubusz”, a „Szociális
tűzifa”, a „Konyha felújítása”, a
„Szippantó, Fóliasátor”, a „Bursa
Hungarica” pályázatok voltak.
Összesen így egy év alatt több
mint 170.000.000. Ft, többlet forrás érkezett a falunkba.
A többlet források településünkre kerülésekor külön köszönetet
kell mondanunk dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselőnknek. Ő
az aki hihetetlenül sokat tett az itt
élő lakosokért azzal, hogy minden
lehetséges fórumon megjelenítette
és lobbizott a falunk problémáinak
a megoldásáért. Elfogultság nélkül
mondhatom, hogy igazán szívén
viseli az itt élő emberek sorsát.
Akár azzal is, hogy felhívva telefonon az itt élőket, tájékozódik a
napi problémájukról.
A lakosság személyi és vagyontárgyaiknak a biztonságát is mindig prioritásként kezeltük. Rögtön
megreformáltuk a mezőőrséget,
akiknek a napokban készül el a
bírságolási tömbjük, hogy ezentúl
még hatékonyabban tudjanak fellépni a szabálytalanságokat elkövetők ellen. Elindítottuk a Polgárőrség engedélyeztetési eljárását
is, ez a folyamat is hamarosan a
végéhez ér. Elkezdtük a „fantom”
kamera hálózat valódi, legális térfigyelő rendszerré való átalakítását
is. Sikerült megállapodni a Tiszavasvári Rendőrkapitánysággal az
üzemeltetésben. A rendőrség rendszerébe lesz bekötve, így folyamatosan figyelemmel tudják majd
kísérni az esetlegesen kialakuló
bűncselekményeket, rendbon-
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tásokat. Segítve ezzel is a már
elkövetett rablások, garázdaságok
mielőbbi felderítését. Örömmel
szeretnénk tudatni, hogy a térfigyelő kamera rendszer még ez év
folyamán teljesen legálisan, megkezdi a munkáját!
A teljesség igénye nélkül készült
ez a beszámoló. Említhetném még
a közterületek rendbetételét, a soksok virág kiültetését, a megváltozott közlekedési igények kielégítésére épített számos parkolási
lehetőség kialakítását. Rengeteg
dolgot hajtottunk még végre, és
rengeteg itt le nem írt problémát
sikerült még ezeken felül megoldani. Hisszük azt, hogy helyes az
irány amerre haladunk! Nagyon
sok munka vár még ránk! Viszont
ezt az irányt kell követnünk, hogy
a településeink fejlődve megmaradhassanak, és ne tűnjenek el mint
egy kis „romos, lepusztult” falu.
Akik mindezen a célok megvalósításáért az elmúlt egy évben
dolgoztak és a jövőben is elkötelezetten, nem sajnálva a saját szabadidőjüket, nagy részük teljesen
inygyen, tevékenyen dolgozni fognak, azok név szerint Vajda László,
Meleg Gábor, Soós Zsolt, Kander
Lajos, Kander Zoltán, Benda
Ferenc, Bertók József, Jászai János
személyek voltak. Az utolsó név a
felsorolásban bizonyára még ismeretlen az itt élők számára, de el
kell, hogy mondjuk, hogy Ő az a
személy, aki rengeteg, láthatatlan
háttérmunkát végez azért, hogy a
falu és a lakossága sikeres lehessen, aki szintén szívén viseli az itt
élők sorsát.
Sajnos üröm az örömben, hogy
van még három olyan önkormányzati képviselője is a falunak, akik
az elmúlt egy év folyamán semmit
nem tettek. Azon kívül, hogy eljárnak néha a testületi ülésekre és
felnyújtogatják a kezüket az olyan
dolgokra, amiket mások találnak
ki, és dolgoznak ki a megvalósításig, azon kívül semmiféle önkormányzati munkát nem végeztek
az elmúlt egy év folyamán. Értetlenül állunk ez előtt a passzivitás
előtt, és fogalmunk sincs, hogy
vajon minek indultak a 2019-es
vállasztásokon, és mi volt a céljuk.
A jövőbe tekintve, az utunk
és az elképzeléseink megvalósítását folytatva, továbbra is töretlen
lendülettel haladunk előre, hogy
megvalósítsuk egy virágzó falu és
a „jó érzéssel” benne élő emberek
tervét!
HAJRÁ TISZAESZLÁR! HAJRÁ
MÁV-ÚJTELEP és BASHALOM!
Meleg Gábor alpolgármester
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Rendhagyó „évértékelő” beszámoló

Márton-nap az iskolában

A

2020-as év mindnyájunk
számára örökre bevésődik az emlékezetünkbe.
Talán csak a legfiatalabbak
nem fognak emlékezni eme
furcsa, küzdelmes, rengeteg kihívást, sokak életébe
tragédiát magával hozó,
néha ijesztő, máskor sikerekkel teli esztendőre.

Az év kezdetén valószínűleg
még mindenki reményekkel telve, újult erővel kezdett bele az új
tervek, célok megvalósításába, mit
sem sejtve arról, hogy az emberiség, az országunk és benne a
szeretett falunk számára micsoda
próbatétel következik. A mára már
a közbeszéd napi szinten része lett
szavak hallatán (COVID, koronavírus, járvány, karantén… stb.)
először még megrettenve, majd
„értelmezve” azokat folytattuk a
munkánkat, az életünket és a terveink megvalósítását.
Mi is így indultunk az újonnan megalakuló Önkormányzat
első teljes évének. A 2019-es év,
számunkra még az Önkormányzat helyzetének a megismerésével,
felmérésével telt. Hamar körvona-
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lazódott bennünk a feltárt rengeteg
probléma megoldásának a terve.
Rájöttünk, hogy a problémák és
a hiányosságok hihetetlen nagy
mennyiségű száma miatt ez egy
nagyon hosszú út lesz, és nem
fog menni egyik évről a másikra.
Sorba véve a legfontosabbakat,
szinte tűzoltás szerűen kezdtük el
a munkát. Azt viszont már az elején eldöntöttük, hogy addig nem
zárunk le egy problémát, míg azt
véglegesen nem tudjuk megoldani.
Az öszvér, tákolmány félmegoldások kora, Tiszaeszláron is lejárt!
A hátrahagyott „romok” eltakarítása közben újabbnál újabb
problémák kerültek elő. Az első
és legfontosabb feladatunk volt a
dolgozóink jogviszonyait átnézni
és rendezni. Kiderült, hogy itt sem
volt minden rendben. Rengeteg, a
napi szinten felelőségteljes munkát
végző dolgozó volt „közmunkán”,
mindenféle segélyekkel (ahogy ők
nevezték, pótlás…) kiegészítve a
fizetésüket, létbizonytalanságban.
Nem kis fejtörést okozott nekünk,
ennek a több tucat dolgozónak a
jogi helyzetét rendezni, hogy tisztességesen bejelentett, megfelelő
nyugdíjbiztosítással rendelkező

munkahelyük legyen. Kijelenthetjük, hogy sikeresen meg tudtuk oldani a problémát, és mára
minden dolgozónk rendezett jogviszonyban áll a munkáltatójával
szemben.
A következő súlyos probléma,
amit még tavaly év végén meg
kellet oldanunk, a településeink
hulladékszállítása volt. Az első
intézkedésünk egyike volt, hogy
azonnal leállítottuk az illegális
tevékenységként működő helyi
hulladékszállítást, amiért a Tiszaeszlári Nonprofit Kft.-t több mint
9 millió forintra büntette az illetékes hatóság. Amit természetesen
kifizettünk! Ezek után felvettük
a kapcsolatot az Észak-Alföldi
Hulladékgazdálkodási Kft.-vel, és
rövid tárgyalások után a település
számára egy igen kedvező szerződést kötöttünk. Ez az igen kedvező
szerződés tette lehetővé, hogy a
szemétszállítás díjait csökkentsük.
Mivel ezt a díjat ez előtt sem szedték külön a faluban, ezért mi is
egybe számoltuk és szedtük be, a
kommunális adóval. Így mindenki
szembesülhetett vele, hogy háztartásonként évi 2000 Ft-tal csökkentek ezek a díjak, több millió forin-

tot hagyva a lakosság zsebében
éves szinten. Közben bevezettük a
szelektív, környezetkímélőbb hulladékgyűjtést is.
Nagy feladat volt a fennállásunk első költségvetésének az
összeállítása. Az előző ciklusból
megörökölt hiányos, pontos tény
adatokat nélkülöző könyvelésből
kiindulni felelőtlenség lett volna!
Több év könyvelésének az adatait
átnézve és segítséget kérve külsős
szakemberektől, sikerült összeállítani majd elfogadni egy óvatos,
tartalékokkal teli költségvetést.
Aztán márciusban jött a járvány
és felborított minden addigi pénzügyi, és más dologi tervet. Kutyafuttában, versenyt futva az idővel
le kellett állítani több, az addigra
már előrehaladott állapotban lévő
beruházást és rendezvényszervezést (falunap, majális, kulturális
rendezvények…) is. Erőforrásainkat kezdetben teljesen lekötötte a
kialakult járványhelyzet kezelése.
Ilyen volt, hogy eldöntöttük a falu
teljes lakosságát segítjük egy a
járvány megfékezését is elősegítő
csomaggal. Amit eljuttatunk Tiszaeszláron, Bashalmon és a MávÚjtelepen minden háztartásba.

500.000. forint anyagi támogatást nyújtottunk a helyi Római
Katolikus közösségnek. Az anyagi segítséget a tiszaeszlári
Katolikus Templom belső felújítására, valamint a bashalmi
Kápolna kertjének a felújítására kívánják felhasználni.
Örülünk, hogy segíthettünk!

Iskolánkban minden évben megemlékezünk Szent Márton
életéről. Alsó tagozaton projektnap keretében foglalkozunk
a szegények támogatójával. A magyar és német, valamint
a német népismereti órákon rövid történeteket, filmeket
tekinthettek meg a tanulók, illetve verseket és zenéket hallgattak, Márton-napi rejtvényeket, feladatokat oldottak
meg. Rajz-és technika órákon pedig Márton-napi dekorációkat készítettek az osztálytermekbe, illetve a folyosóra.

Mikulás csomagot vittünk az óvodások és
az általános iskola tanulóinak a részére

A csomagokat Meleg Gábor
és Soós Zsolt alpolgármesterek valamint Kander Zoltán
és Benda Ferenc képviselők
adták át az Önkormányzat
nevében.
Kander Zoltánné óvodavezető és Czaga Tamás igaz-

gató helyettes fogadta a
gyerekek csomagjait, akik
kinyílvánították a köszönetüket az intézmények nevében.
Majd az intézmények dolgozói vendégül látták a testület
jelenlévő tagjait. Köszönjük
nekik!
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Mihály-napi vásár az oviban
Ősszel óvodás gyermekeinknek Mihály-napi vásárt szerveztünk csoport szinten, ahol
megismerkedhettek azzal a népi
hagyománnyal, hogy régen a
pásztorok Szent Mihály napján
hajtották be a legelőről az állatokat a téli szálláshelyre, illetve

sok helyen mulattságokat, bálokat, vásárokat tartottak. Ezt a
régi hagyományt elevenítettük
fel mi is a gyermekekkel, dalokkal, körjátékokkal. Az árusok
pedig mondókákkal, rigmusokkal hívták fel a vásárlók figyelmét arra, hogy portékájuk eladó.

Megérkezett óvodánkba a várva várt Mikulás
Megérkezett óvodánk gyermekeihez a várva várt Mikulás.
Ebben a megváltozott helyzetben a résnyire nyitott ablakon
keresztül köszöntötte kedves
szóval a gyermekeket, akik
dalokkal, versekkel köszönték meg a csomagokat, illetve
azt, hogy eljött hozzájuk és
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megîgérték, hogy továbbra is jó
gyerekek lesznek.
Köszönjük szépen minden
kedves támogatónak, a szülőknek, az örökbe fogadóknak és a
fenntartónak, hogy segítették a
programok létrejöttét.
Kander Zoltánné
mb.intézményvezető

R

endhagyó karácsony az
idei! Szerencsére, már
több mint hetven éve nem
kellett átélnünk ilyen helyzetet, amikor nem gyűlhettünk
össze mindannyian. De ne
csüggedjünk, inkább merítsünk ebből erőt. Ha máshogy
nem lehet együtt lenni, hívjuk fel szeretteinket, ismerőseinket, beszélgessünk el
velük, biztassunk mindenkit, hiszen most még jobban
szükség van az összetartásra,
az összetartozás kifejezésére, mint legtöbbünk életében
bármikor.
Nagyon nehéz év volt a
2020. Az új koronavírus
olyan kihívás elé állította a világot, mint még soha.
Olyan élethelyzeteket kellett
megszoknunk, amire még
nem volt példa.

De ebben a helyzetben is
próbált mindenki helytállni, amennyire csak lehetséges. Itt külön köszönetet kell
mondanom az egészségügyi
dolgozóknak, akik az egész
évben sokszoros terhelés
alatt is emberfeletti munkát
végeztek.
Képviselőként, én is végeztem a munkámat, és ahogy
engedte a vírushelyzet, mindenhová ellátogattam, választókerületem minden településén igyekeztem ottlenni,
amikor csak hívtak.
Ez a jövőben is így lesz.

Ö

Kedves Tiszaeszláriak!
römömre szolgál, hogy
együtt
dolgozhatok
Vajda László Polgármester
Úrral és a képviselő testület
valamennyi tagjával. Az elmúlt esztendőben többször
találkozhattam Önökkel és
elmondható, hogy soha nem
látott fejlődés indult el a településen. A Magyar Falu
Programban több sikeres pályázatot adott be Tiszaeszlár:
útfejlesztés, falubusz beszerzés, temető felújítás, emellett
a Pénzügyminisztérium pályázatán is sikerült elnyerni

egy nagyobb összeget a meglévő konyha felújítására, korszerűsítésére. Fontosnak tartom a helyi civil szervezetek
működését és támogatását is.
Arra törekszem, hogy ez a
fejlődés a jövőben is fennmaradjon. Jó kapcsolat kialakítására törekszem az egyházi
vezetőkkel, a pedagógusokkal, a helyi gazdálkodókkal,
vállalkozókkal, állampolgárokkal remélem ez mindan�nyiunk számára hasznos lesz.
Köszönöm választókerületem minden lakosának, hogy
helytálltak 2020-ban. Jövőre
is folytatjuk a munkát, minden bizonnyal jobb körülmények között, hiszen nem kevés még a tennivaló!
Dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselő

Mindenkinek áldott karácsonyt
és vírusmentes,
boldog új évet kívánok !
2020. 12. 15. 17:36:56
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Karácsony
Jn 1:5; 9-11:
„A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség
nem fogadta be…Az Ige volt az igazi világosság,
amely megvilágosít minden embert: ő jött el a
világba. A világban volt, és a világ általa lett, de
a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött,
de az övéi nem fogadták be őt.”
Kedves olvasó testvérem az Úr Jézus Krisztusban!
Karácsonykor mindig a fényességet, a meghittséget, a szeretet érzését, a boldogságot várjuk és
vágyjuk és próbáljuk minden módon megteremteni. Az idei karácsony másnak ígérkezik, mint
eddig volt. Most a megszokott karácsonyi érzések
megváltoztak. A félelem, a szorongás, a reménytelenség látszik uralkodó érzésnek. Hiányoljuk a
meghittséget és a karácsony emberi közelségét,
melegségét. Pedig azaz első karácsony amire
minden évben emlékezünk nem éppen meghitt,
boldog, szeretetteljes volt. Ha igazán fel szeretnénk idézni azt az első karácsonyt, akkor a legtömörebben János evangéliuma mondja ki az igazságot: „A világosság a sötétségben fénylik, de a
sötétség nem fogadta be…” Milyen igaz. A történetek is ezt támasztják alá. Jézus születésekor a
császár elrendeli, hogy mindenki menjen a szülővárosába, falujába hogy a népszámlálás megtörténhessen. Így egy óriási vándorlás kezdődik el,
és akkoriban nem voltak közlekedési eszközök.
Így József és Mária gyalog indulnak el. Esetleg
szamár teherhordozását lehetett igény bevenni.
Ez már önmagában nem egy boldog helyzet.
Menni sok-sok kilométer mindenfajta veszélynek
kitéve magukat. Időjárás, idegen emberek, rablók
és el sem tudjuk képzelni. Az biztos, hogy nem
várandós nőnek való. Aztán amikor odaérnek
nincs szállás. Elzárkózik mindenki bár látják
Mária állapotát. Aki megsajnálja őket az sem ad
szobát, csak az istállót. Istállóban szülni? Minden
dramatizálás nélkül is el tudjuk képzelni. Senki
sem szeretne ilyen helyet az biztos. Aztán a pásztorok megjelenése, akik hívatlanul „betörnek”
egy nagyon is intim helyzetbe. Érthetetlen dolgokat beszélnek. És még nincs vége.
A Gonosz Heródes, akik mindent megtesz egy
csecsemő megölése érdekében. Közben jönnek
messziföldről gazdag emberek, akik megint csak
furcsa dolgokat beszélnek. Így született meg a
világ királya, Isten Fia. És mi most 2020-ban
panaszkodunk, hogy nem ideális a karácsony.
Nem olyan, aminek mi elképzeljük. Nem olyan
aranyos, érzelgős és meghitt. Ez sincs, az sincs…
Akkor mit mondhatna az Úr Jézus Krisztus? Neki
mi jutott. Ez: „A világban volt, és a világ általa
lett, de a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.” Vajon te
felismered, te befogadod minden megszokott külsőség, fennköltség, nosztalgia nélkül is? Ha igen,
akkor éled meg a karácsony csodáját: Immánuel,
velünk az Isten!  Fórián László református lelkész
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Adventi gondolatok
rof. Dr. habil. Papp Miklós
görögkatolikus lelkész, egyeP
temi tanár, a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskola morálteológia tanszékvezetője.

Az elszegényített advent – biztos, hogy
rossz?
Ezt a karácsonyunkat nem a féktelen vásárlás és zabolátlan ajándékozás
fogja fenyegetni, most elsősorban nem
a fogyasztás és az ünnepi stressz miatt
fogunk izgulni. Most is azt szeretnénk,
hogy Krisztus megszülethessen bennünk,
de most mintha más vonná el a gondolatainkat, fenyegetné a készületünket. Most
sokat gondolunk a járványra, az USA és
az EU politikai történéseire, a templomok és a keresztények elleni merényletekre. Mit is kellene tennünk?
Először is a karantén „elszegényítése”
nem teljesen baj. Ebbe a helyzetbe is
keresztényként kerülünk és keresztényként akarunk ebben is viselkedni. Azt
kutatjuk imáinkban, roráténkban, csöndünkben, mire is jó az ilyen elszegényítés. Talán jót tesz ez a „szegényes”
készülődés, hogy valamit felfogjunk a
pusztába születő Kisded céljairól. Isten
„elszegényítve”, gyermekként, egyszerűen, rejtetten siet elém – ahhoz, hogy befogadjam, nekem is el kell szegényednem
ettől a világtól. Elszegényedni a politikai
vitáktól, a fogyasztás lázától, a munkahelyi buliktól, még kicsit a nagyrokonság
ügyeitől is. Az ember önelszegényítése a tükre Isten önelszegényítésének.
Meglehet, hogy sok összejövetelre, nagy
lelkigyakorlatokra, szép ünnepi programokra most nem úgy kerül sor. Ám Isten
mindig is azoknak tudja gazdagon adni
magát, akik keresik a csöndet, a böjtöt, az
egyszerűséget, a világtól való távolságot.
Szó sincs a világ, az élet, az örömök dualista megvetéséről, hiszen Krisztus éppen
azért jött, mert szereti ezt a világot, szeret
minket – ám kegyelmi gazdagsága zárva
van az önteltek, a zajosak, az aktivisták
előtt. Most ez az elszegényített advent
talán illendőbb a pusztai Kisdedhez.
Az önelszegényítés vonatkozik a gondolatvilágunkra is. Meg kell fontolnunk,
hogy a Logosz, Isten „gondolata” testesül közénk. Minden képzeletet felülmúló
esemény, hogy a teremtmény és az Isten
közötti szakadékot most átlépi Isten, és
a történelmünkben maradandó értelmes
Útitársnak ígéri magát. A Logosz az
emberi értelmet felülmúló bölcsességet kíván megosztani az emberrel, ám
képtelenek vagyunk befogadni, ha nem
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szegényítjük el a saját gondolatainkat, a
saját kis emberi logoszunkat. A Logosz
nem csak érzelmi vallásosságra hív, nem
ezoterikus érthetetlenségre, nem az értelemmel ellenkező fundamentalizmusra,
Jézus sehol sem hív igénytelen, esztelen
szeretetre. Milyen sokat fog beszélni ez a
Kisded majd az okos szüzekről, az okos
intézőről, az irgalmas szamaritánus szakszerű válságkezeléséről! A keresztényeknek életre szóló kihívás, hogy növekedjenek Krisztus gondolataiban. Az elszegényített Kisdedet látva, tudjuk: Isten
nem lehet „csak ennyi” – s ez mintha
máris provokáció lenne az ész számára,
hogy filozofáljon, kutasson, töprengjen.
Kereszténynek lenni nem békés evezgetés az egyszerű gondolatok tükörsima
vízén, hanem állandó önfelülmúlás, megújulás, növekedés. Mindig tudjuk, hogy
a mi gondolataink soha nem egyszerűen az Isten gondolatai. Mindig tudjuk,
hogy „van még” mit belátni, felfogni,
megsejteni. Milyen jót tesz, ha karácsonyi készületünkben a karácsonyra vonatkozó „megszokott” gondolatainktól is
most elszegényedünk, s engedjük, hogy
a Logosz eddig nem sejtett igazságaival
ajándékozzon meg minket! Ehhez belső
csönd, olvasás, imádság a jó keret. Tággá
lenni Isten váratlanságaira is!
A járvány miatt vannak, akik gyászolnak, s azzal a félelmetes ténnyel kell
szembenézniük, hogy szeretett rokonuk
nem ünnepel velük a megszokott módon.
Mások nem családtagot, de talán állást,
munkát, vállalkozást, s ezzel anyagi stabilitást vesztettek, amihez sok-sok családi vita tapad. S mindenkinek hiányzik
a meleg adventi hangulat, a rokonok
örömteli meglátogatása, a templomok
hatalmas közösségei. Mégis meg kell
gondolnunk: az ünnep nem attól ünnep,
hogy minden rendben van életünkben.
Az első karácsonykor mi volt „rendben”? József tanakodott, Mária istállóban
szült, a közösség nem fogadta be őket,
a gyereket üldözik. Az ünnep nem attól
ünnep, hogy minden rendben van, hanem
a legfontosabb van rendben: Krisztus
megszületett! Az ünnep Krisztus születése miatt ünnep – akár gyászolok, akár
elváltam, akár szegény lettem, akármilyen gondom is van. Talán az ünnep
formája, külsőségei hiányozni fognak,
de az ünnep igaz tartalma változatlanul
érvényes: Isten Logosza, szeretete, irgalma közénk született, hogy mindenféle
élethelyzetünkben gondoskodó Útitársunk legyen. Elvehetetlenül.
Görögkatolikus hírek

Elkezdtük a falu közterületeinek a rendbetételét
„Számos új parkolási lehetőséggel bővült a település”

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Magyar Falu
Program keretében „Tanya és falugondnoki buszok beszerzése” című pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így
önkormányzatunk 12.499.999 Ft értékű vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az elnyert támogatásból egy 9
személyes Ford Transit új kisbusz beszerzése valósulhat meg.

Csökkentettük a
lakosság közterheit
Változott az éves helyi kommunális adó mértéke! A 2020ban alkalmazandó éves díjak
a 2019. december 31-ig 70.
évet betöltöttek esetében 4.300
Ft/év (eddig: 6.300 Ft/év), a
2019. december 31-ig 70. évet
be nem töltötteknél 8.500 Ft/
év (eddig: 10.500 Ft/év) díjra
mérséklődnek. A díjak tartalmazzák az éves hulladékszállítási díjat is!
Indoklás: Mivel a településünkön nem volt és ezután sem
lesz külön hulladékgyűjtési díj,

ezért ez beépítésre kerül a kommunális adó díjába. Az újonnan
kötött eddigieknél kedvezőbb
hulladékgyűjtési szerződés
lehetővé teszi a kommunális
adó mérséklését”

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a település az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések” pályázaton, 91.082.105
Ft központi költségvetési támogatásban részesül. A pályázaton elnyert összeg az önkormányzati konyha felújítására lesz
felhasználva, amely kiegészül az Önkormányzatunk saját
4.793.795 Ft forrásával. Így összesen 95.875.900 forintból
újjúlhat meg a konyha épülete és felszerelése!
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Minden lakosnak

E

lkészült a bashalmi temetőhöz vezető új út beruházásának az
első fázisa. A beruházás anyagi költségét az Önkormányzatunk saját forrásból, önerőből finanszírozza.

áldott, békés

Elültettünk 30 hársfát

karácsonyi ünnepet

Elültettük az Agrárminisztérum Ország Fásitási Programjának keretében nyert 30 hársfát.

A

és eredményekben

hársfák elültetésében és a településeink szebbétételében
örömmel segítkeztek dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr és Görömbei Vilmos a SZ.-SZ.-B. megyei agrárkamara elnökhelyettese, Vajda László polgármester és Meleg Gábor
alpolgármester mellett. A faültetés közben megtekintették a
vendégeink a bashalmi kápolnát és a kriptát.

gazdag boldog

ÚJABB PÁLYÁZATOT NYERTÜNK!

Temető és ravatalozó felújítás keretében 16.105.800 forintot nyert az
Önkormányzatunk a Magyar Falu Program által. Az elnyert összegből
a tiszaeszlári temetőben lévő ravatalozó újulhat meg.

új évet kíván !
Tiszaeszlár
Község
Önkormányzata

SZOCIÁLIS TŰZIFA PROGRAM. Fennállása óta először pályázott
az Önkormányzatunk a Szociális Tűzifa Programban. A pályázaton
sikeresen 11.521.440 forintot nyertünk tűzifa vásárlására. A pályázati
pénzből vásárolt tűzifát a településeinken élő lakosság, tűzifával való
ellátásának a támogatásra fogjuk fordítani.

Eszlári Hírmondó 202012.indd 1

2020. 12. 15. 17:36:46

