Veresmarti

Hírközlő

Szabolcsveresmart Község kiadványa 2021. július -2. évfolyam 3. szám-

„ Süt a Nap, szép virágot nyit a boldog július,
Most születnek a villámok, ott, ahol az ég borús.
Kicsi méhek, ti a füvek halkan zörgő fiai,
Legyetek a nyárhoz hűek, ajtajához hajlani!...”
- Gulyás Pál –
Szabolcsveresmart Község Polgármestere, Képviselőtestülete, és
a Szerkesztőség, a település minden lakójának , kellemes nyarat,
jó pihenést kíván a nyári hónapokra.
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Településünkön történtekről
Tisztelt Szabolcsveresmarti lakosok!
Településünk szinte felélénkült az utóbbi hetekben, hónapokban. A koronavírus
járvány oltottsági arányának megfelelően, engedményeket kaptunk a különböző
rendezvények, szervezési feladatok elvégzéséhez. Települési szinten, igyekszünk
kellemesebb környezetet teremteni a lakosság számára.
Az elmúlt hónapokban történtekről röviden:
o Elkészült az „Irány a pálya” óvoda udvar, mely a kicsiknek nyújthat majd
örömet.
o Elkészült a Jókai út zúzott kővel történő borítása.
o 2021. június 24-én légi szúnyoggyérítés történt.
o 2021. június 28-án földi szúnyogírtás történt.
o Megnyert pályázatunk a közfoglalkozatottak számára ideiglenesen
használt lakóépület felújítása.
o 2021. augusztus 31.-ig megtörténik a Dózsa György út felújítása.
o Önkormányzatunk pályázott diák munkára, melyet ebben az évben 9 fő
vesz igénybe.
o Két fő tanuló végzi a 170 órás adminisztrációs gyakorlatát,
o A nyári táborok idején az 50 óra közfeladatban ellátott tevékenységben is
részt vesznek helyi középiskolás tanulóink.
o Elkészült az orvosi rendelő előtt, és szolgálati lakás melletti terület
parkosítása.
o Áthelyezésre került a Rozsálypusztán lévő buszváró, úgy hogy megfelelő
módon kiszolgálja a várakozókat.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy településünkön a szúnyogírtás folyamatos és a
különböző generációk közösségi életének visszaállítása is zajlik. Nem egyszerű
ilyen hosszú idő után nyitásról beszélni, inkább visszavezetésről, megújulásról
beszélünk.
Kérek mindenkit a „szabadságtól” függetlenül mindenki vigyázzon magára és
embertársára.
Kívánok mindenkinek boldog nyaralást, és kellemes, szabadon eltöltött nyári
élményeket!
Üdvözlettel: Vincze Károly
polgármester
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Iskolánkban történtekről
A március 8-án elrendelt digitális oktatásra való átállás az alsó tagozatos tanulóinknak 2021.
április 19-én, a felsősöknek május 10-én ért véget. Visszatérhettünk az iskola falai közé, ahol a
védekezési protokoll betartása mellett folytatódhatott a jelenléti oktatás. Nem a megszokott
módon, de megtarthattuk programjaink egy részét, mely ek gyerekek, szülők és pedagógusok
számára is sok vidám percet szereztek.
A Fentarthatósági témahét 2021. április 19-23. között került megrendezésre intézményünkben.
Témánk ebben az évben: Fenntartható Föld használat. Fontos, hogy már iskolás korban
megismerjék a gyerekek a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen
kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért. A hét során megismerkedünk az
erdők és a klímaváltozás kapcsolatával, eleget tettünk az „Öltözz zöldbe!” kihívásnak makkot
ültettünk, melynek növekedését a nyári szünetig figyeltük. Kiszámoltuk ökológiai lábnyomunk
nagyságát, kézműves foglalkozást tartottunk a Föld napján és nagyokat sétáltunk községünk
egyedülálló természeti környezetében.

2021. május 28-án tartottuk iskolai Gyermeknapunkat. Több helyszínen változatos
feladatokkal, ügyességi játékokkal, kvíz kérdésekkel, választható szabadidős tevékenységekkel
(csocsó, billiárd, asztalitenisz, xbox, just dance) készültünk a gyermekek szórakoztatására. A
játékok szünetében jégkrémet kaptak tanulóink, melyet a Kisebbségi Önkormányzatnak
köszönhetünk, hazafelé menet pedig egy-egy chips volt az útravaló, melyet Szabolcsveresmart
Község Önkormányzata biztosított számukra. Köszönjük a finomságokat a gyerekek nevében!
A rendezvény nagyon jól sikerült, a gyerekek és a tanárok is élvezték a kötetlen, felszabadult
közös programot.

2021. június 4. Nemzeti Összetartozás napján, iskolánk 4. osztályos tanulói rádiós műsorral
emlékeztek meg a Trianoni békeszerződésről. Köszönjük a felkészítést Nagy Etelka és Dolhai
Zsolt pedagógusoknak. 2021. június 11-én a régi hagyományokat megőrizve került
megrendezésre a Madarak és fák napja. Hét állomáson, változatos feladatokkal várták
pedagógusaink az osztályok tanulóit.
Szabolcsveresmart Község negyedévenkénti kiadványa - VERESMARTI HÍRKÖZLŐ
3

A feladatok megtervezését Jakabné Bacskóczky Georgina tanárnőnek köszönjük.
A körtúra az iskolától indult, a Kurta Kocsma lejárónál tértünk le a tópartra, ahol az irányt a
napelem park felé vettük. Nagyon kellemes volt sétálni a tóparton a fák árnyékában a már-már
nyárias melegben. Az osztályok kísérésében és a feladatok megoldásában néhány szülő is
segített, akiknek itt szeretnénk megköszönni a segítségüket.

2021. június 19-én eltérve az eddigi szokásrendtől iskolánk hátsó udvarán tartottuk ballagási és
tanévzáró ünnepségünket. Búcsút vettünk 16 végzős tanulótól, és értékeltük az elmúlt tanév
eredményeit, eseményeit. Ebben a tanévben is komoly munkát tudhatunk magunk mögött:
kitűnő tanulóink mellett dicséretben részesültek a jeles és jó tanulmányi eredményt elérő
tanulók, és azok a tanulók is, akik iskolánk közösségi, kulturális életéért tevékenykedtek.
A 2020/2021-es tanévben kitűnő lett:
1. osztály: Káté Franciska, Nagy Eszter, Lakatos Dorina Sanel, Tutkovics Zoltán
2. osztály: Lakatos Áron
3. osztály: Rácz Lajos

Ballagóink névsora:
Berényi Albert, Horváth Dávid, Lakatos Iván, Székely Levente, Jónás András, Simon Rikárdó,
Balogh Márk, Nagy Ákos
Dienes Nikoletta, Nagy Rozália, Godek Csenge, Kovács Szilvia, Vincze Tália, Nagy Laura, Oláh
Boglárka, Peczek Vivien
Osztályfőnök: Lippai Szilvia
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Június 23-án a jó tanulmányi eredményt elért gyerekek jutalomkiránduláson vettek részt. 8 felső
tagozatos tanuló a Cinemaqva Film és Naturparkban (Kisvárda) és 4 alsós tanuló a Move Planet
Tematikus Családi Élményparkban (Vásárosnamény) szórakozhatott a Kisvárdai Tankerületi
Központ jóvoltából. A gyerekek utaztatását köszönjük Szabolcsveresmart Község
Önkormányzatának és Kopaszné Katona Tünde pedagógusnak.

Egyéb híreink:
-

Áprilisban lezajlott az első osztályosok beiratkozása intézményünkbe. A 2021/2022-es
tanévet 22 első osztályos tanuló kezdi majd meg szeptember elsején. Osztályfőnökük
Taráné Vincze Judit tanítónő lesz. Várjuk őket szeretettel!

-

Intézményünk pedagógusa, Mártháné Tácsik Edit tanárnő a tanév során nyugdíjba
vonult. Munkája elismeréseként a Kisvárdai Tankerületi Központ Közösségfejlesztő
Pedagógus kitüntetésben, az Emberi Erőforrás Minisztériuma pedig Pedagógus
Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesítette. Az Ő szavaival élve: „szívem összes
melegével” köszönöm meg hozzánk való jóságát, pozitív hozzáállását, megújulni képes
személyiségét. Kívánok jó egészséget, hogy még sok éven át színesítse meg óraadó
pedagógusként a gyerekek, és a kollégák életét.

-

2021. június 28. -2021. július 2. között Erzsébet napközis tábort valósítunk meg két
csoportban, 87 gyerek részvételével. A programok között – a teljesség igénye nélkültűzoltó bemutató, táncház, ugrálóvár, kézműves foglalkozás, mozilátogatás, egész
napos kirándulás, hajókázás is vár a résztvevőkre.

És ezek után kezdődhet a …

Tara Andrea intézményvezető
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Óvodásaink mindennapjairól
Még mindig korlátozásokkal, különféle szabályokkal, mégis már szinte teljes létszámmal
indítottuk a májusi hónapot. Az anyák napját hagyományos módon, tehát szülői jelenléttel, a
pandémia miatt nem tarthattuk meg. Így minden csoport külön-külön készített videofelvételt
az édesanyák köszöntése alkalmából, ami feltöltésre került a Facebook-zárt csoportba.
Természetesen ajándékot ugyanúgy készítettek, mint korábban.
Május első hetében a GENERALI- SZIMBA
pályázatnak köszönhetően közlekedésbiztonsági élményprogram valósult meg
óvodánkban. A programon felül közlekedésbiztonsági eszközcsomagot is biztosítanak
a gyermekeink számára,
az eszközök együttes értéke 150.000 Ft.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Európa legnagyobb környezetvédelmi kampányához csatlakozva, „Klímabarát
közlekedés mindenkiért!” címmel rajz-, fotó-és csoportos kreatív pályázatot hirdetett. Erre a
pályázatra küldtük be az ügyes kezű gyermekek munkáit, melyek Bodnár Mónika
óvodapedagógus irányítása alatt készültek. Május hónapban kaptuk készhez az emléklapot.
A Magyar Paralimpia Napja -2021Lélekmozgató program
kiemelkedő szintű megvalósításáért,
óvodánk, elismerő oklevélben és- 50.000 Ft értékben
DECATHLON ajándékkártyában részesült.

Gyermeknap

„……de jó lenne, ha minden nap gyereknap lenne!”

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is megrendezésre került az óvodában a hagyományos
gyermeknap. A gyerekeket óvodába érkezéskor már a lufikkal, szalagokkal díszitett udvar
várta. A délelőtt folyamán színes programok zajlottak. Az ünnepelt gyerekek több programból
választhattak, élményeket szerezhettek, vidáman tölthették a délelőttöt. Kézműves
foglalkozás, bohóc, csillámtetoválás, arcfestés, ugrálóvár szórakoztatta őket.
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Nem maradhatott el a nap folyamán a sütemények, jégkrém, pizza, üdítők fogyasztása sem,
ami szintén a nap hangulatát erősítette. Jókedvűen, kellően, de egészségesen elfáradva
fejeztük be a vidám délelőttöt.

BALLAGÁS
Minden gyermeknek és szülőnek az életében
vannak felejthetetlen események,
ilyen gyermekünk óvodai ballagása is.
3 év tele jóval, néha kevésbé jó emlékkel,
sok nevetéssel és kevesebb sírással.
22 nagycsoportos gyermek intett búcsút
június 11-én az óvodától.
Az idei ballagás kicsit más volt óvodánkban, mint eddig.
Az ok mindenki előtt ismert sajnos.
Azonban nem szerettük volna, ha a gyermekeknek,
szülőknek, és az óvoda dolgozóinak
lezáratlan korszak maradt volna ez a három év.
Hisz a hosszú évek során erős érzelmi kötődés alakult ki
az óvoda felé mind a gyermek, mind a szülő részéről.
Bár mindenki lelkében másképp dolgozza fel az átmeneteket,
valamilyen szintű lezárást, búcsúzást megérdemel ez az időszak.
Így hát elballagtunk a 22 iskolaéretté vált óvodásunktól.
A nagy napon, csinosan felöltözve, vidám énekszó kíséretében
vonultak az óvodától a Falu-ház hátánál a szabadban
felállított színpadhoz, és a meghatódottan
várakozó szülők elé vonult a kis csapat.
A ballagó gyerekek egy frappáns, szép műsorral készültek.
Tánccal nyitották meg az ünnepséget, majd eljátszották,
„A tücsök és az egérke lakodalma” című mesét.
A búcsú versek és dalok után a gyerekek elköszöntek „kis fészküktől”.
Minden kedves ballagó óvodásunknak nagyon sikeres iskolakezdést,
sok piros pontot, és eredményes tanulást kívánunk!

Kiss Ágnes megbízott óvodavezető
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Közérdekű Információ
Dr. Pokol Zita új háziorvosunk bemutatkozása
Tisztelt Szabolcsveresmarti lakosok!
Dr. Pokol Zita belgyógyász szakorvos vagyok. Mint arról korábban már értesülhettek, dr.
Tölgyesi Dávid Béla háziorvosuk távozását követően, a település háziorvosi feladatainak
ellátását, a továbbiakban én fogom biztosítani.
Egy rövid bemutatkozással szeretnék megalapozni egy remélhetően hosszú távú, jó
kapcsolatot.
1978. szeptemberében Debrecenben születtem. Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni
Egyetem Orvostudományi Karán végeztem, 2004-ben általános orvosként diplomáztam. 2005től a nyíregyházi SzSzBMK Jósa András Oktatókórház Haeamatológia Osztályán dolgoztam.
2010-ben belgyógyász szakorvosi szakképesítést szereztem. 2015-ben a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz kerültem, mint ellenőrző-szakértő főorvos, mely
feladatkört 2021 májusáig láttam el.
Jelenleg Nyíregyházán élek családommal. Két gyönyörű gyermek édesanyja vagyok, férjem
aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvosként dolgozik a nyíregyházi Jósa András
Kórházban.
Bízom abban, hogy bizalmas, jó kapcsolatokat sikerül kialakítanom leendő munkatársaimmal
és betegeimmel. Legjobb tudásom szerint igyekszem feladatomat ellátni a szabolcsveresmarti
lakosok megelégedésére.
Köszönöm a település vezetőjének, Vincze Károly Polgármester Úrnak, dr. Kósáné dr. Fuder
Laura Jegyző asszonynak és a Képviselőtestületnek a megelőlegezett bizalmat, valamint az
eddig nyújtott segítséget!
dr. Pokol Zita

VERESMARTI HÍRKÖZLŐ - Szabolcsveresmart Község Hírlapja

4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80.
Tel./Fax: 06-45/630-204
Tel:06-20/596-9194
E-mail: hivatal@szabolcsveresmart.t-online.hu
Honlap: www.szabolcsveresmart.hu

Segítsük egymás munkáját! Vigyázzunk egymásra!
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„ÁSÓ, KAPA, NAGYHARANG”
Örömmel tudatjuk a lakossággal esküvői híreinket.

Serflek Magdolna és Kántor Ferenc
2021. április 17-én ígértek örök hűséget egymásnak.
Vincze Zsanett és Birke Gergő Attila
2021. május 28-án kötöttek házasságot.
Hamza Andrea és Nagy István
2021. június 25-én fogadtak egymásnak örök hűséget.
Sok boldogságot kívánunk az ifjú házaspároknak!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gyászhíreink

„ Boldog nyugalmat, és örök emléket.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
id. Leleszi Béla
2021. április 12-én 88 éves korában
elhunyt.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Tácsik Miklós
2021. április 20-án 87 éves korában
elhunyt.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Vaszilkó Sándorné
szül: Harcsa Anna
2021. április 25-én 86 éves korában
elhunyt.
Őszinte részvéttel tudatjuk, hogy
Szakács Bertalanné
szül: Csáki Piroska
2021. május 6-án 61 éves korában
elhunyt.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Hudák Mihály
2021. június 2 -án 70 éves korában
elhunyt.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Leleszi Sándorné
szül: Bodnár Julianna
2021. április 20-án 89 éves korában
elhunyt.
Őszinte részvéttel tudatjuk, hogy
Lakatos László
2021. április 21-én 70 éves korában
elhunyt.
Fájó szívvel tudatjuk,hogy
Tóth János
2021. április 27-án 72 éves korában
elhunyt.
Fájó szívvel tudatjuk,hogy
Ladányi Pálné
szül: Bodnár Erzsébet
2021. május 31-én 81 éves korában
elhunyt.

Szabolcsveresmart Község negyedévenkénti kiadványa - VERESMARTI HÍRKÖZLŐ
9

A Faluház és Könyvtár működéséről
Kedves Szabocsveresmarti lakosok,kedves szülők és kedves gyerekek!
Az Ifjúsági Napok heti programjai

Dátum
Július 19.
Hétfő

Július 20.
Kedd

Július 21.
Szerda

Július 22.
Csütörtök

Július 23.
Péntek

Idő
13

Tevékenység

00-1800

13-15
15-16
16-17
17-18
13 00 -1800
13-14
14-16
16-17
17-18

Karaoke verseny
Koktél készítés gyümölcsökből
Vizibomba csata
Xbox párbaj
Kézműves foglalkozás
Táncház társas tánc I.
Darts viadal
Ki vagyok én? Ki vagy Te?
Önismereti társismereti játékok

Dátum

Idő

Tevékenység

Augusztus
23.
Hétfő

13 00-18 00
13-14
15-16
16-17
17-18

Augusztus
24.
Kedd

13 00-18 00
13-15
15-16
16-17
17-18

Augusztus
25.
Szerda

800-1800

Augusztus
26.
Csütörtök

13 00-18 00
13-15
15-16
16-17

800-1800
Kirándulás
MOVIE PLANET Vásárosnamény
Kísérő is jelentkezhet!
A kirándulás ára: 3.500.- Ft/fő
13 00-1800
13-15
15-16
16-17
17-18
13 00- 18 00
13-14
14-15
16-18

Vígjáték filmvetítés a
nagyteremben
Csocsó csata, pingpong párbaj
Sorverseny
„Just Dance” a nagyteremben
Tisza parti csoda világ
Séta a Tiszáig
„Nótázzunk együtt” a
gyermekekkel

A tábor díja 500 Ft / fő . A kirándulásokra a
beiratkozáskor jelezni kell a szándékot
szervezés miatt.

Augusztus
27.
Péntek

Aug.28.
szombat

Activity vetélkedő
Sorverseny a pályán
Horgász verseny
Ország, város, fiú, lány….
Szólánc játék
Táncház társastánc II.
Pingpong bárbaj
Dzsenga dzsungel
Alkoss kedvedre!
Kézműves foglalkozás pet
palackból

Kirándulás
Nyíregyháza –Sóstó Állatkert
Kísérő is jelentkezhet!
A kirándulás ára: 3.500.-Ft/fő
Xbox párbaj
Karaoke verseny
Csupa csoki ízes csoda
pici palacsinta sütés
Társas játék vetél

17-18
13 00- 1800
13-14
14-15
15-16

Csocsó csata
Fodrász és smink verseny
Foci kupa

16-17

Lángos készítés

17- 18

„Nótázzunk együtt” a
gyermekekkel

1900-2400

Nyárzáró Discó- party
25 év alattiak számára

Ízelitő a nyári progjamjainkból
Július 3.
Július 12.
Július 19.
Július 23.
Augusztus 19.

Szabolcsveresmartért Alapítvány Bálja
Roma Nemzetiségi Erzsébet -tábor
Szabolcsveresmarti Ifjúsági Napok 1.turnus
„Nótázzunk együtt” Nótaest a nyugdíjas klub tagjaival
Néptánc felvonulás , 17 órától táncház a felvonulókkal
21 órától RETRÓ DISCÓ DJ KOPIVAL

Augusztus 20. Falunap
Augusztus 23. Szabolcsveresmarti Ifjúsági Napok 2.turnus
Augusztus 27. „Nótázzunk együtt” Nótaest a nyugdíjas klub tagjaival
Augusztus 28. Nyárzáró Discó a gyerekeknek ( Kizárólag 25 év alattiaknak szervezzük)
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Szabolcsveresmartért Alapítvány
2021.július 3-án megtartottuk az első Alapítványi bálunkat.
A bálunkra meghívott vendégek:
Göncz Sándor vállalkozó az XL bútor Kisvárda igazgatója,
Major Tamás Kisvárda Város Önkormányzatának képviselője
a KKC ügyvezető igazgatója,
Major Attila a Várda Labdarúgó SE igazgatója,
Kantár István a Harmónia festékbolt tulajdonosa,
Bagin László Rétközberencs polgármestere,
Szoboszlai József Újdombrád polgármestere.
Ezen vendégeken kívül még 130 fő volt helyi vagy környékbeli, akik jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket.
Alapítványi bálunk nyitó táncát Rézműves Izsák a Délibáb Alapfokú Művészeti
Iskola nívódíjas táncpedagógusa és partnere Csikós Hanna mutatta be.
Köszönet a konyha dolgozóinak, a büfében segítőknek ,és Feskó Csabának ,aki a
hangulatért volt felelős. Köszönet Váradi Lászlóné Áginak a szép dekorációért.
Alapítványuk ez év májusában került bejegyzésre. Célunk a Szabolcsveresmart
község intézményeinek, szervezeteinek és a magánszemélyek támogatása,
megsegítése az alapító okiratban részletesen megfogalmazott célok elérése
érdekében.
A Szabocsveresmartért Alapítvány alapító tagjai:
Vincze Károly polgármester,
Bódi Sándor alpolgármester
Gere Barnabás képviselő
Dolhai László képviselő
Bereczki Miklósné képviselő
Tara Andrea képviseló
Vinczéné Szabó Jolán képviselő
A kuratórium elnöke : Kiss Ágnes
Kuratóriumi tagok : Nagy Róbertné, és Gere Barnabás
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Köszönet a rengeteg tombola felajánlásért mindenkinek. A tombola sorsolás fődíja
egy előltöltős mosogép volt, melyet a képviselő testület és az a alapítványi
kuratóriumi tagok ajánlottak fel.
Nem rendhagyó volt a fődíj megnyerése, ugyanis az önzetlenül adakozó Göncz
Sándor nyerte meg. Viszont ő árverésre bocsájtotta a megnyert fődíjat, melyből a
befolyt összeget az alapítvány javára felájanlotta. Köszönjük e nemes gesztust!
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