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A múlt hónapban a Tiszavasvári Önkormányzati 
Tűzoltóság dolgozóit egy illető a szomszédságában lévő, 
égő házhoz riasztotta. A tiszavasvári tűzoltók kiérkeztek 
néhány percen belül a helyszínre, azonban ott tüzet, füstöt, 
vagy bármiféle, lángokra utaló nyomot nem találtak. A 
bejelentés miatt riasztott tiszavasvári tűzoltók öt perc alatt 
érkeztek meg a helyszínre, majd további húsz percet vett 
igénybe a terület körbevizsgálása és újabb több mint tíz 
perc után érkeztek vissza állomáshelyükre a félrevezetett 
szakemberek, tehát egy szándékosan megtévesztő 
bejelentés miatti felesleges vonulás fél óra plusz időt 
jelentett a tűzoltók számára. Miért fontos ez?
Egyrészt a komoly összegű vonulási költséggel rendelkező 
tűzoltógépjárművek ilyen esetben feleslegesen vonulnak, 
másrészt pedig elvonják az egységet egy olyan esetleges 
eseménytől, amely valóban gyors és azonnali tűzoltói 
beavatkozást igényelne, s talán a túlélést jelentené 
valakinek. Gondolhatunk egy közlekedési balesetre, vagy 
egy zárttéri tűzre, ahol néhány másodperc is sokat számít, 
ha emberéletről van szó. A telefonbetyár súlyos büntetésre 
számíthat, amiért szándékosan megtévesztő jelzést adott 
le a segélyhívó központba, hiszen az szabálysértésnek 
minősül. A szándékosan megtévesztő jelzés az, amikor 
valaki szándékosan, szórakozásból, vagy önérdekből 
hamis, nem létező káreseményről tesz bejelentést. A 
Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság állománya 
2019. évben összesen 252 vonulást teljesített a működési 
körzetén belül, ebből 32 (!) esetben bizonyult a bejelentés 
szándékosan megtévesztő jelzésnek. Az ilyen eseteket 
a katasztrófavédelem minden esetben jelzi a területileg 
illetékes rendőrkapitányság felé, amely eljárást indít az 
ügyben. A hamis bejelentést tevőt akár 150.000 forintig 
terjedő összegű bírsággal sújthatja a hatóság, emellett 
a tűzvédelmi törvény értelmében köteles a tűzoltással, 
műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan 
keletkezett költségek megtérítésére is.

Németh Zoltán
Tűzoltóparancsnok

Az idén is megrendezésre került a II. Tiszavasváriért 
Jótékonysági Bál. A kiosztható, pályázható összeg 
több mint 1.620.000.- Ft. Köszönjük a támogatásokat! 
Bővebben a következő számban.

Átadásra került a közel 140 főt foglalkoztató családi 
vállalkozás, a Quick 2000 Kft. új, 350 millió Ft-os 
összértékű gyártócsarnoka, bővített raktárépülete, valamint 
a tavalyi évben beszerzésre kerülő nagy értékű gyártógépek. 
Az ünnepségen jelen volt Rákossy Balázs, Európai Uniós 
Források Felhasználásáért Felelős Államtitkár, Román 
István, Sz-Sz-B megyei Kormánymegbízott, Dr.Vinnai 
Győző, térségünk Országgyűlési Képviselője, Szabó 
István, a Sz-Sz-B. Megyei Közgyűlés alelnöke és Szőke 
Zoltán Tiszavasvári Város polgármestere.

Szinte még meg sem száradt az aláírás a Kis Kör-
karéj Néptáncegyüttes 3 párosa oklevelén, akik „most” 
értek haza friss, ropogós 2. helyezett éremmel és 
egy kiemelkedően szép somogyi népviseletért járó 
különdíjjal a XXII. Vécsey-Vásárhelyi Országos Kamara 
Néptánc és Népdaléneklési Versenyről. Felkészítő tanáraik 
és koreográfusaik: Szűcs Nóra és Györki Zsolt! Köszönet 
a szép eredményért és további sikereket kívánunk!!!

150.000 FT BÜNTETÉST IS 
FIZETHET A FELELŐTLEN 

TELEFONÁLÓ
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Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol

Az elmúlt egy hónapban ismét merültek 
fel olyan témák a városlakók körében, 
amit szeretnének megkérdezni a 
polgármester úrtól, amiben szeretnének 
tiszta képet látni. Mindjárt az első: - 
Magánház elől, közterületen lévő fát hogy 
lehet kivágni, kivágatni – amit a tulaj 
ültetett valamikor, de már vagy veszélyessé 
vált, vagy már nagyon beárnyékol? – Ez 
az utóbbi időben jelentkezett a városban, és 
problémaként merült fel, hogy 
Tiszavasváriban közterületen fákat vágtak 
ki, ritkítottak önhatalmúlag, amivel 
jogszabályt sértettek. Ugyanis a 
közterületeken lévő kivágásra szánt fák 
esetében minden alkalommal a jegyzőhöz 
kell fordulni, Ő adhat erre engedélyt. De 
ezt megelőzi, hogy az önkormányzat 
munkatársai kimennek, és megvizsgálják 
ennek lehetőségét. Mert ha a fa beteg, vagy 
esetleg közműveket veszélyeztet, akkor 
erre engedélyt fognak adni. Ugyan ez 
vonatkozik egyébként a közterületi 
faültetésére is. Ott is meg van határozva, 
hogy milyen típusú fákat, és hova lehet 
elültetni. A tavalyi évben meghirdettük a 
„Zöldülj Tiszavasvári” programot. Az 
egész városra készült egy terv ezzel 
kapcsolatosan, és amikor folyt a tervezés, 
akkor ütköztünk mi is falakba, hogy ahova 
szeretnénk fákat ültetni – nem lehet, mert a 
fa gyökérzete a közműveket érintené. Ez 
lehet telefonkábel, gázvezeték, vízvezeték, 
szennyvízvezeték, stb. Elég nehéz olyan 
területet találni, ahova a fásítást meg lehet 
valósítani. Minden esetben azt kérem a 
lakosságtól, hogy jelezzék az önkormányzat 
felé a fakivágási igényüket, és megfelelő 
engedélyek birtokában valósítsák azt meg, 
és lehetőleg gondoskodjanak a kivágott fa 
pótlásáról. De ezzel kapcsolatban a 
közeljövőben részletes tájékoztatást 
szeretnénk adni a TV-ben, a Vasvári 
Hírmondóban illetve az önkormányzat 
internetes felületein. – Mi van olyankor, 
ha valaki úgy gondolja, hogy titokban 
csak kivágja azt a bizonyos fát? Számíthat 
retorzióra? – Amennyiben az 
önkormányzatnak tudomására jut, akkor 
minden esetben eljárást kell 
kezdeményezni, mivel közterületen álló fát 
„tulajdonított el”, vagy okozott kárt. Erre 
jogszabály van! – Következő kérdés: A 
Szabolcs-vezér úton az iskola felé a járda 
már évek óta járhatatlan, főleg esős 
időben. Mikor lesz megcsinálva? – Sajnos 
azt kell mondanom, hogy nem csak a 
Szabolcs-vezér úton, hanem a város más 
területén is elég sok rossz minőségű járda 
van. Ezek felújítása folyamatos. A 
közmunkaprogram keretében készülnek 
járdalapok, és ezek kerülnek beépítésre. 
Tehát: nem csak a Szabolcs-vezér úton, 
hanem a város egész területén tervezzük a 
járdák felújítását. A kormányzat felé 
szeretnénk ismét támogatási igénnyel élni, 
amiből Tiszavasvári egész úthálózatát és 
járdáját, valamint csapadékvíz elvezetését 

fel akarjuk újítani. Ennek eredményétől 
függetlenül amint azt már említettem, a 
közmunkaprogram keretében az 
elhasználódott járdák felújítását a jó idő 
beálltával elkezdjük. De jelzésként már 
érkezett hozzánk igény erről a Szabolcs-
vezér úti szakaszról, ami eléggé a 
városközpontban van, így természetesen 
szükségeltetik a felújítása. – Akkor végül 
is nem pályázatfüggő a járdák felújítása 
– amint azt hallhattuk? – Saját erőből is 
újítunk fel, de nagyban segít egy sikeres 
pályázat. – A következő kérdés nem tudom 
mennyire polgármesteri kompetencia: a 
Petőfi út végén a Stop táblánál miért nem 
ellenőriznek többet a rendőrök? 
Rendszeresen nagy sebességgel jönnek ki 
autók innen a 36-os főútra. – Ez tényleg 
nem az én kompetenciám! Tudunk jelzéssel 
élni a rendőrség felé, de az ellenőrzés 
helyét és idejét Ők döntik el! – A következő 
kérdésfeltevő megállapításából: lehet 
tudni, hogy a Széles-Keskeny út lakói 
merre mennek haza, mert az úton 
eldobálva mindenfelé ilyen-olyan papír, 
műanyag palack, és üveg található. Mit 
lehet tenni ez ellen? – A szemetelés, a 
szemét kérdése folyamatosan porondon 
van a városban, viszont én nem csak a 
roma lakosságot nevezném meg 
szemetelőnek, hiszen ha szétnézünk egy 
szombat este után a Szentmihály téren, az 
Attila téren, a Polgármesteri Hivatal előtt, 
vagy a volt áruház-sor előtt, vastagon áll a 
szemét. Én egyet értek abban, hogy van 
egy viselkedési forma a lakosság egy 
rétegénél, aki az elfogyasztott étel, ital után 
nem a táskájába, zsebébe teszi a szemetet, 
hanem „véletlenül” kiesik a kezéből. 
Először is a fejekben kellene rendet tenni, 
ami nagyon-nagyon hosszú folyamat, ami 
viszont a mi hiányosságunk, amit már a 
tavalyi évben is és az idén is szeretnénk 
pótolni, az a hulladékgyűjtő edényeknek a 
sűrűbb kihelyezése a város közterületein.– 
Ez az én kérdésem lenne: a közterület 
felügyelőnek van-e joga számon kérni azt 
a háztulajdonos, aki gumival, ronggyal, 
műanyaggal, stb. tüzel a kazánban, 
kályhában? -  Ez magában is egy speciális 
terület, és azt hiszem, legközelebb megér 
majd egy áthatóbb beszélgetést. Bár, az 
utóbbi időben egyre ritkábban, de sajnos 
még most is tapasztalható, hogy emberek 
– nem törődve a környezetvédelemmel, a 
szomszédokkal – olyan anyagokkal 
fűtenek, ami fojtó, zavaró légkört teremt. 
– Köszönöm, és most jöjjön egy nagyobb 
lélegzetvételű dolog: a képviselőtestület 
elfogadta Tiszavasvári város idei 
költségvetését. Ha jól emlékszem, akkor 
tavaly valami 230 millió hiánnyal 
kezdődött az év. Hogy sikerült az idei 
kalkuláció? – Ha már említetted a tavalyi 
költségvetést: első körben 448 millió 
forintos hiánnyal indultunk! Megfutottuk a 
második kört, és sikerült 205 millió 
forintra, tehát több mint felére lefaragni ezt 

az összeget. Mivel nem tervezhetünk 
hiánnyal, így működési támogatásként kell 
az ilyet beállítni a költségvetésbe. Tudott 
dolog, hogy évközben vannak 
megtakarítások és egyéb lehetőségek, hogy 
évvégére ne legyenek gondok. Azt hiszem 
ezt is sikeresen megoldottuk. Oly’ annyira, 
hogy saját erőből különféle felújításokra is 
tellett. Az idei év költségvetésének 
tervezése elindult a januári hónapban. A 
pénzügyi bizottság vezetője el is mondta, 
rég volt arra példa, hogy ilyen hatékonyan, 
ilyen gördülékenyen, ilyen jó hangulatban, 
és ilyen rövid idő alatt elkészüljön! Máskor 
vitáktól sem mentesen zajlott egy ilyen 
egyeztetés, de most - köszönet minden 
kollégámnak és résztvevőnek – nagyon 
komolyan vették ezt a feladatot, és nagyon 
profi módon vezényelték le úgy, hogy 
mindent átbeszéltek, a fontos fejlesztések, 
felújítások benne maradtak a 
költségvetésben. Mindenki megkapta azt a 
pénzt, ami a biztonságos működéshez 
szükséges, vagy ettől még egy picit többet 
is. És úgy, hogy a halasztható fejlesztéseket, 
felújításokat háttérben hagytuk, így a 
költségvetésünk 160 millió forint hiánnyal 
került elfogadásra. Persze ez is csak 
idézőjeles hiány, hiszen támogatásból vagy 
egy jó gazdálkodásból az idén is sikerül 
jóra jönnünk. Bátran kijelenthetem, hogy 
egy jobb költségvetési kondícióval 
vághatunk neki az idei gazdasági évnek. 
Még annyit ezzel kapcsolatosan el kell 
mondanom, hogy az elmúlt évekéhez 
képest az idén igen komoly támogatásokhoz 
juthatnak a civilszervezetek. Akiket ki kell 
emelnem: a Városi Fúvószenekar. 
Csodálatos munkát végeznek – ezt 
tapasztalhatják a városlakók is. Elmondták, 
hogy több, mint tíz éve nem kaptak egy 
forint támogatást sem. Most 1 millió 
forintot tudunk biztosítani költségvetési 
keretből, támogatásra számíthatnak még a 
polgármesteri keretből, valamint a civil 
alapból is, amit a báli bevételből tudunk 
biztosítani. 2020-ban 1 millió forinttal 
több, azaz a másfél millió helyett 2,5 millió 
forintnyi támogatást kap a tűzoltóság, vagy 
a polgárőrségnek is megduplázzuk a 
támogatását, vagy az Olimpiai Baráti Kör 
is plusz támogatásban részesül. Vagyis 
ebben a plusztámogatásban minden civil 
szervezet érintett. Egyedül a sportegyesület 
kapott kevesebbet, de ez a működését nem 
veszélyezteti. Egy átszervezés lesz 
márciustól, ahol más módon, 
hatékonyabban, jobban szeretnénk 
működtetni tiszavasvári sportéletét. Ebbe 
minden jelenlegi és a jövőben működő 
sportág beletartozik. – Még mindig 
költségvetés! Ami a visszajelzések alapján 
megmosolyogtatta a TV nézőket az egyik 
képviselő felvetése alapján, az a 9 ezer 
forintos átutalás, amit kormány közeli 
újság kapott? -  Próbálok komolyan 
válaszolni egy komolytalan képviselői 
kérdésre, vagy felvetésre. Nem könnyű! 

Úgy gondolom, aki kérdést tesz fel testületi 
ülésen, az legyen felkészült. Sajnos ezt az 
utóbbi néhány hónapban nem tapasztalom 
bizonyos képviselő részéről. De, hogy 
válaszoljak a kérdésre: a Tiva-Szolg. Kft a 
temetkezésben teljes körű szolgáltatást 
végez. Az elhunyt hozzátartozói kifizették 
a Kelet-Magyarországban megjelenő 
gyászjelentést nálunk, amit természetesen 
nekünk tovább kellett utalni! Ez nem 
mutyi, vagy titkos pénz átutalása kormány 
közeli médiákhoz, ez a szolgáltatás része! 
Erről ennyit! Talán túl sokat is beszéltem 
erről a dologról. Ez egy kérdést sem 
érdemelt volna, ha a képviselő úr felkészül 
a témában (is). Ezek után mindenki saját 
maga törjön pálcát e felett! Egyébként a 
város költségvetése nyilvános. Aki szeretne 
elmélyülni benne, az megtalálhatja a 
honlapunkon, érdeklődhet a körzete 
képviselőjétől, vagy a televízió YouTube 
tárhelyéről visszanézheti a testületi vitát. 
Bátran állíthatom, hogy a város rendben 
van pénzügyi szempontból. Küzdünk 
továbbra is a pályázatokért, a 
támogatásokért. Jó irányban mozdultunk el 
ilyen szempontból is. – Volt olyan felvetés, 
hogy a választások előtt hangoztatott 
támogatási pénzekből, fejlesztésekből mi 
valósul meg? Ez csak ígérgetés, vagy 
beetetés volt, ahogy ilyenkor ez lenni 
szokott? Ezért javaslom, hogy 
horderejének nagyságától fogva 
legközelebb áldozzunk erre időt. Viszont 
amiről most csak néhány szót kellene 
ejteni: hogy sikerült a II. Tiszavasvári 
Civil Bál? -  Mivel a Vasvári Hírmondó 
legközelebbi számában erről bővebb 
tájékoztatást szeretnénk adni, ezért csak 
tényleg a lényeget említve: Nagyon jól 
sikerült, és nagyon jó eredménnyel zártunk. 
Nagyon jó fogások voltak a vacsoránál, 
kiváló volt idén is a zene, és ezáltal a 
hangulat is nagyon jó volt. A tiszta bevétel 
1 487 346.-Ft volt, ami 250 00.-Ft-tal több, 
mint az előző évi. Bíztatok minden 
civilszervezetet, hogy a hamarosan 
megjelenő pályázati kiírást figyelje, hiszen 
ezt a pénzt a civilek működésének 
támogatására szeretnénk fordítani - csak 
úgy, mint tavaly. Még egyszer nagyon 
köszönöm mindenkinek a segítségét, 
támogatását, aki valamilyen formában 
hozzájárult a bál sikeréhez. Nagy öröm 
számomra, hogy egy valódi lokálpatrióta 
közösség kezd kialakulni Tiszavasváriban. 
– Most ha cinikus lennék, akkor 
megkérdezhetném, hogy ez egy kormány 
közeli lokálpatriotizmus, ami kezd a 
városban kialakulni? - Nincs kormány 
közeli városi lokálpatriotizmus, csak 
Tiszavasvári lokálpatriotizmus van. Én a 
báli köszöntőmben is azt mondtam, hogy 
akik itt vagyunk, akik részt veszünk ezen 
az eseményen, azt Tiszavasváriért tesszük 
vallástól, nemtől, politikai hovatartozástól 
függetlenül. – Köszönöm!

Fülöp Attila

Az elmúlt időszakban több kérelem is 
érkezett a jegyzői építésügyi hatósághoz 
hatósági bizonyítvány kiállítása iránt 
rendeltetésmódosítás kapcsán. A 
kérelmek alapján egy olyan problémára 
figyeltünk fel, amit hamarosan orvosolni 
kívánunk. A jegyzői építésügyi hatóság az 
építési tevékenységek körébe nem tartozó, 
hatáskörén kívüli kérdések tekintetében 
hatósági bizonyítványt nem állíthat 
ki, így csak az építési tevékenységgel 
megvalósult változás ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetéséhez 
adhat ki hatósági bizonyítványt. Ez a telken 

építmény meglétére vagy hiányára, 
illetve meg lévő építmény jogszerűségére 
vonatkozik. Azaz amennyiben valaki 
például üzletet lakássá kíván átminősíteni 
és erről hatósági bizonyítványt szeretne, 
arra a jegyzői építésügyi hatóság már 
nem jogosult. Módosítani kívánjuk 
azonban a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendeletünket, amelyben 
a polgármester településképi bejelentési 
eljárás keretében határozatot állíthat 
ki a rendeltetésmód váltás tudomásul 
vételéről. Nem hatósági bizonyítványt, 
mert arra a jogszabály nem ad lehetőséget, 

de – amennyiben a kérelem és annak 
mellékletei megfelelnek a jogszabályban és 
az önkormányzati rendeletben foglaltaknak 
– tudomásul vételről szóló határozatot 
adhat ki a polgármester. Ilyen hatáskör 
telepítésére törvény adhat felhatalmazást 
az önkormányzat, így a képviselő-
testület részére. Ez a felhatalmazás 
jelenleg a településképi bejelentési 
eljárás keretében engedi orvosolni a fenti 
problémakört. A felhatalmazás 2016-
tól, mióta a településképi rendelet 
megalkotására kötelezettségük van 
az önkormányzatoknak már létezett, 

viszont csak lehetőség. Tekintve 
azonban, hogy más mód nincs ezen 
rendeltetésmódosítások ingatlan-
nyilvántartáson történő átvezetésére, 
ezt a folyamatot elindítottuk. Jelenleg a 
jogszabályok szerint kötelező hatóságok 
véleményezik a tervezetet, amelyet 
elkészítettünk. Ezt követően kerülhet 
testület elé. A véleményezési határidő 21 
nap, a rendeletet akár rendkívüli testületi 
ülésen is megtárgyalja a testület. Szíves 
türelmüket kérjük!

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

RENDELTETÉSMÓDOSÍTÁS A POLGÁRMESTER HATÁSKÖRÉBEN
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Tiszavasvári Város 
Önkormányzata legutóbb 
a 2015-2019-es évekre 
vonatkozóan rendelkezett 
gazdasági programmal. 
A gazdasági program az 
önkormányzat fejlesztési 
elképzeléseit tartalmazza. 
Áttekintve a korábbi – 2015-
ben elkészített - tervet 
örömömre szolgál, hogy az 
abban foglalt 5 évre szóló 
fejlesztési elképzelések nagy 
részének megvalósítása 

a 2019-es évtől végre megindulhatott, vagy meg is 
valósult. Szemezgetve ezekből az alábbi eredményeket 
emelném ki: (Az idézett szakaszok az 5 éves gazdasági 
program részei. Alatta az eredmények olvashatóak.)
- „Önkormányzati fenntartású intézmények felújítása és 

energetikai korszerűsítése, a megújuló energiaforrások 
felhasználásának erősítése napelemes, illetve 
napkollektoros rendszerek telepítésével.”

2019-től mentett pályázat keretében elértük, hogy 
az energetikai korszerűsítés pályázatunk meg is 
valósulhasson. A műszaki tartalom átgondolásával, 
eredményes közbeszerzést folytattunk le, így 6 
intézményünkre kerülhettek fel a napelemek.
- „Ipari park kialakítási lehetőségének megvizsgálása 

pályázati lehetőség bevonásával különösen a tiszavasvári 
0301/25; 0301/24; 0301/16; 0301/22; 0301/21; 
0301/20; 0301/19; 0301/18 hrsz-ú ingatlanokon, illetve 
területvásárlással. Segíteni kell a potenciális ipari 
területen már működő cégek közműfejlesztéseit.”

Szintén a 2019-es év eredményeként tudhatjuk be, 
hogy egy újabb pályázat nyert támogatást, így 180 
millió forint értékben kerül kialakításra az ipari park 
Tiszavasváriban. A befektetőkért lobbizunk.
- „A részben kiépített térfigyelő kamerarendszer további 

bővítése van folyamatban a funkcióbővítő város 
rehabilitációs pályázat keretében, illetve helyi vállalkozók 
felajánlása segítségével. Ennek megvalósítását követően 
is keresni kell a lehetőségeket és forrásokat a rendszer 
további bővítése érdekében.”

Önkormányzatunk 2019. évben javaslatcsomagot 
dolgozott ki és juttatott el a minisztériumhoz, melynek 
részeredményeként 30 millió forint egyedi kormányzati 
támogatásban részesült térfigyelő rendszer fejlesztésre. A 
megvalósítás folyamatban van.
- „A közösségi területeket, zöldfelületeket fejleszteni 

szükséges, kiemelten a szegregátumok területén. Ezeken a 
városrészeken felzárkóztató programok megvalósítására 
is gondot kell fordítani.”

Szintén egyedi kormányzati támogatásból 2 db 
kézilabdapálya épült a szegregátum területén 20 millió 
forint értékben. 
- Szociális város rehabilitációs projektek előkészítése, az 

akcióterületek kijelölésével és a fejlesztési irányvonalak 
meghatározásával.

A 2019-es évben támogatást nyert legnagyobb projektünk 
a „Zöld város” projekt, mellyel megújul a Találkozások 

háza lapos tető szerkezete, belső terek felújítása, tükrös 
terem-, kamara terem felújítása, szellőző rendszer 
felújítás,  piactér, strand felé vezető út mellett parkoló, 
kézilabdapálya a teljesség igénye nélkül. A látványtervet 
már bemutattuk, hamarosan a közbeszerzés is kiírásra 
kerül és kezdődhet a munka. 
- „A vagyongazdálkodás terén fokozott figyelmet kell 

fordítani az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok, 
épületek állagmegóvására. Mivel az Önkormányzat 
a felújításhoz saját forrásokkal nem rendelkezik, 
a beruházási, felújítási munkálatok elvégzéséhez 
folyamatosan keresni kell a különböző pályázati 
lehetőségeket.”

„Jelenleg folyamatban van a Városi Sportcsarnok felújítása 
TAO támogatás segítségével, amihez további források 
biztosítása szükséges. Vállalkozói támogatás segítségével 
további sportlétesítmények felújítása a középtávú cél.”
„A további állagromlás megelőzése érdekében szükséges a 
Családok Átmeneti Otthonán a tetőszigetelés cseréje, belső 
felújítások végrehajtása.”

2015-ben ezek elképzelések voltak. Mindez 2019-től 
már nem csak terv, hanem meg is valósul! 2018 őszén 
azzal szembesültem, hogy mind az önkormányzati 
tulajdonú közfeladatot ellátó épületeink (Találkozások 
háza, Kornisné Központ Hősök úti telephelye, 
központi egészségügyi rendelő, szakrendelő fejlesztési 
területeként megjelölt volt idősek átmeneti otthona, volt 
családok átmeneti otthona épülete, Sportcsarnok), mind 
a bérlakások állagmegóvása nem tűr halasztást, mivel 
hosszú évek óta az alapvető karbantartási munkálatok 
is elmaradtak. Ez alatt értem akár a lapos tetők 
csatorna rendszerének avartalanítását, ami konkrét 
károkat okozott, mivel több épületünk évek óta beázik, 
több esetben a plafon szakadt le. Nem is említem a 
tényleges karbantartási, felújítási munkálatok teljes 
hiányát. Minden igényt felmérünk, minden problémát 
feltérképezünk és keressük rá a megoldást. Példaképp 
említeném a hivatal melletti honvédségi lakásokat 
ahol a lépcsőház nyílászáróit fogjuk cserélni. De 
beszélhetünk a Minimanó óvoda felújításáról is, ami 
egyedi kormányzati támogatással valósul meg, és veszi 
kezdetét az idei évben a kivitelezés. Meglepő helyzet 
volt szembesülni a Találkozások háza problémáival, 
mivel ott nemcsak a külső vakolat omladozik, a klíma, 
a szellőztetőrendszer sem működik, a függönyemelő 
rendszer teljes cserét igényel, több helyiség beázik, 
teljes tetőszigetelésre van szükség, belső nyílászárók 
cseréjére. Ezt is megoldjuk a „Zöld város” projekt 
keretein belül. A tervek elkészültek.  Sajnos ugyanez a 
helyzet a sportcsarnokban, amire pályázatot nyújtunk 
be megoldva a várva várt tetőszigetelést, hogy ne 
ázzon a meccsek közben a padló, illetve reményeink 
szerint felújítjuk az öltözőket, kicseréljük a belső 
nyílászárókat, és napelem kerül kihelyezésre. Ez 
utóbbiak még a műszaki felmérés eredményétől függnek. 
A központi orvosi rendelő felújítása már megtörtént. 
A Hősök úti ingatlant teljes mértékben indokolt 
kiváltani.

Az Esély Otthon pályázatunk kapcsán 7 db 
önkormányzati lakást újítunk fel.
Sajnos szinte nincs olyan épületünk, ahol ne kellene az 

alapoktól felújítanunk.
- „Tiszavasvári Városban halaszthatatlanul fontos a belvíz- 

és csapadékelvezető rendszer problémájának kezelése. 
A „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése című”, 
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0035 azonosítójú pályázat 2015. 
év elejére megvalósult. A Tiszántúli Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatósággal konzorciumban valósultak 
meg a Hortobágy főcsatorna rekonstrukciós munkái, a 
Vöröshadsereg úti csatorna rekonstrukciója és a „Kállói 
1-es mellékág” csatorna építése.”

2020-ban módosítjuk a Helyi Építési Szabályzatunk, 
hogy megkezdődhessenek a Keleti főcsatorna 
karbantartási munkálatai is, ami szintén segíti a belvíz- 
és csapadékelvezetést az adott területen.
- „A Kossuth L. u. – Ifjúság u. csomópontjában a 

gyalogátkelőhely kialakítása különösen fontos, főként a 
gyermekek iskolába jutásához szükséges úttesten történő 
biztonságos átkelés érdekében.”

„Szükséges a Gépállomás u. felől érkező nagy létszámú 
gyalogos forgalom számára egy korláttal ellátott járda 
kialakítása a főút mellett a Sportcsarnok oldalában a 
meglévő gyalogosátkelőig.”
Ezt a két pontot összevonnám, mert bár sok ellenérzést 
keltett a Kossuth úti átkelő megvalósítása, az idei 
évben megkezdődik a kivitelezés és meglátjuk a 
végső költségeket.  Többször hangsúlyoztam, hogy 
a tervezett költség nagyságrendileg tervezett, 
több forrást igénylünk, hogy ne érjen meglepetés. 
Senkinek nem célja a túlköltekezés, a többi pályázati 
projektünknél is látható, hogy mentett projektekről 
van szó, így az esetek többségében több évvel ezelőtti 
árakon vagyunk kénytelenek megvalósítani az 
elképzeléseinket. A végleges számadatok is nyilvánosak, 
az önkormányzatnál megtekinthetőek. 
A Kossuth úti átkelő magában foglalja a két oldalon 
elhelyezkedő pihenőt, teljes földmunkával, útalappal, 
aszfaltozással, a nyílt csapadékelvezető lezárásával, 
táblákkal felfestéssel, tervezési költségekkel. Az idei 
évben betervezésre került Gépállomás úti járda 
kiépítése is. 
-„Városunkban a Sportcsarnok, a csónakázó tó és környéke 
– akár az országos sportrendezvényeknek is - megfelelő 
helyszínt biztosít a sportoláshoz kedvet érző lakosoknak.” 
Az idei évben megépül a csónakázó tó mellett is az új 
jogging park.
-„Kezdeményezni kell a Tiszavasvári közigazgatási 
területén kívül eső, Hajdúnánásra vezető útszakasz 
burkolatának javítását egészen az M3 autópálya felhajtóig, 
az illetékes közútkezelőnél.” 
Dr Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr munkáját 
dicséri, de mindenképp megemlíteném, hogy ezt a 
fejlesztési tervet is kipipálhatjuk, mert ebben az évben 
megkezdődik a nánási út teljes útburkolattal történő 
felújítása. Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy a 
költségvetési „hiány” jelentős csökkentése mellett érjük 
el ezeket az eredményeket, tervezünk be karbantartást, 
pályázati önerőt, saját erős felújítást! Erről is beszélni 
kell. Láthatóak a fejlesztések, nyilvános a költségvetés 
mindenki megtekintheti.

Tiszavasvári Város Polgármestere

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA:
2020. április 20-22. (hétfőtől-szerdáig) naponta 8-16 óra között

HELYSZÍNE:

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Fülemüle Zöld Óvoda

(4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.)

Az óvoda felvételi körzete: Tiszavasvári Város közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány,

- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok,
- a gyermek TAJ kártyája

Az óvoda az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosítja:  a   sajátos 
nevelési igényű gyerekek közül aki: tanulásban akadályozott (enyhe mentális retardá-
ció), integráltan nevelhető látás-, hallás-, mozgás- és beszédfogyatékos, az aktivitás és 
figyelem zavarával küzd, pervazív fejlődési zavarral küzd és az illetékes szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható, a járási/tankerületi szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermek, kiemelten tehetséges gyermek. Az értesítést a felvételi eljárás eredmé-
nyéről az óvodavezető 2020. május 22-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvé-
nyes képviselőnek. A szülő a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati 
kérelemmel fordulhat Tiszavasvári Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda 
vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, 
a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a 
szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyerme-
ket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

TISZAVASVÁRI ÚJRAGONDOLVA
SOK ÉVES AZ ELMARADÁS, 1 ÉVÜNK VOLT ÚJRATERVEZNI

„A fejlesztés nemcsak terv, benne van a költségvetésben.”

HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
A TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNYBE a 2020/2021-es NEVELÉSI ÉVRE
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A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól 
szóló önkormányzati rendelet módosítása

A képviselő-testület 11/2019. (III.29.) rendeletével 
alkotta meg a fiatalok ösztönző és lakhatási 
támogatásairól szóló rendeletét. A rendelet alapján 
már két alkalommal kerültek kiírásra az ösztönző és a 
lakhatási támogatásra vonatkozó pályázatok. Jelenleg egy 
lakhatási támogatásra vonatkozó pályázati kiírás van 
folyamatban, melynek beadási határideje 2020. március 
1. A második alkalommal kiírt ösztönző támogatásokra 
jelentősen magasabb számú pályázat érkezett be.  Az 
ösztönző támogatáson belül eddig 5 típusra lehetett 
pályázni: 
•	 ingázók támogatása,
•	 Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló 
támogatása,
•	 Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső 
támogatása,
•	 Tiszavasváriban lakó hiányszakma 
képviselőinek helyben tartása,
•	 Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló 
vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő fiatalok 
támogatása
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ingázók 
támogatására és a hiányszakma képviselőinek 
helyben tartására nyújtották be a legtöbb pályázatot. 
A lakásvásárlók, illetve lakást építők támogatására is 
nagy volt az érdeklődés. A gyermekét egyedül nevelő 
munkavállaló és az álláskeresők támogatására viszont 
csekély számú pályázat érkezett. A gyermekét egyedül 
nevelő pályázatra benyújtott pályázók közül a többség 
nem rendelkezik a rendeletben előírt hiányszakmával, 
emiatt került elutasításra a pályázatuk. Mindezek miatt a 
testület a „gyermekét egyedül nevelő munkavállaló” 
támogatás és a „Tiszavasváriban lakó és regisztrált 
álláskereső” támogatást megszüntette, törölte a 
rendeletből. Ezzel egyidejűleg növelte az „ingázók” 
és a „Tiszavasváriban hiányszakma képviselőinek 
helyben tartása” megjelölésű ösztönző támogatásokra 
meghatározott támogatható létszámot.

A többi ösztönző pályázati típus esetén a 
támogatásban részesülők száma az alábbiak 
szerint alakulna:

Támogatás 
megnevezése

korábbi 
támogatható 
létszám

módosítás után 
támogatható 
létszám

ingázók támogatása 14 fő 19 fő
Ti s z a v a s v á r i b a n 
lakó hiányszakma 
k é p v i s e l ő i n e k 
helyben tartása,

15 fő 24 fő

l a k ó é p ü l e t e t 
vásárló vagy építők 
támogatása

5 fő 5 fő

A lakóépületet vásárló vagy építők támogatása 
változatlan létszámban támogatható.

A központi háziorvosi ügyelet ellátására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának elfogadása

A jelenlegi szolgáltató a Rojkó-Med Kft., akivel a 
központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződés 
határozott idejű, 2020. június 30. napján lejár. Az 
orvosi ügyeleti rendszer átfogó átalakítási szándéka 
napirenden van a kormány részéről. Részletekről még 
nincs információ, tekintettel azonban arra, hogy már 
2*6 hónapos időtartamra került meghosszabbításra a 
Rojkó-Med Kft.-vel a központi orvosi ügyeleti ellátásra 
vonatkozó feladat-ellátási szerződés, indokolt egy 

hosszabb tartamú szerződés megkötése. Nem vagyunk 
könnyű helyzetben, ugyanis önerőből költséges fenntartani 
és működtetni az ügyeletet. Azonban az sem lehet cél, 
hogy több évre elkötelezzük magunkat, mikor tudomásunk 
van a kormányzati szándékról. Mindezek miatt 1 éves 
időtartamra kerül kiírásra a nyílt közbeszerzési eljárás. 

A felhívás alapján a közbeszerzési eljárás 
tárgya:

Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község felnőtt -, 
és gyermek háziorvosi körzeteire kiterjedő illetékességi 
területére vonatkozó központi háziorvosi ügyelet (felnőtt 
és gyermek) ellátásban érintett lakosság (2019. január 1. 
állapot szerint) 14281 fő +5% (Tiszavasvári 13222 fő, 
Szorgalmatos 1059 fő). A szolgáltatást munkanapokon 
18:00 órától következő nap 7:30 óráig, hétvégén és 
munkaszüneti napokon 8:00 órától, következő nap 
8:00 óráig kell ellátni. Ajánlatkérő csak az ügyeleti 
központot, mint helyiségeket biztosítja és valamennyi 
60/2003 ESzCsM rendeletben foglalt tárgyi feltétel 
biztosítása Ajánlatevő kötelezettsége. A felhívás a 
www.tiszavasvari.hu honlapon megtekinthető.

Kompár László 2019. évi tevékenységével 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási jelentés

Tiszavasvári Város Önkormányzata a köztisztasági 
feladatok ellátása céljából közbeszerzési eljárást folytatott 
le a 2017. évben, melynek eredményeként 2017. december 
1.-2022. november. 30. közötti időszakra, azaz 5 évre 
szerződés megkötésére került sor az Önkormányzat és 
Kompár László egyéni vállalkozó között hulladékszállítás, 
- ártalmatlanítás, és –kezelés feladatellátásra. A jelentésből 
olvasható, hogy a hulladék nagy része az Erdő, Keskeny 
és Széles utcákról kerül beszállításra, amely a 8 
helyszín 44 %-át teszi ki. A konténerek kihasználtsága 
100 %-os. Az Erdő-, Keskeny-, Széles-, Víz-, Kun 
Béla-, Bereznai utca konténer csoportokat rendszerint 
kommunális (háztartási) hulladékhoz hasonló 
tartalom jellemzi. esetenként azonban nagy mennyiségű 
zöldhulladék is jelentkezik bennük. A Bereznai- és Kun 
Béla utcákon PET palackok, nagydarabos lombhulladékok 
kerültek elhelyezésre olyan mennyiségben és úgy, hogy 
a kommunális hulladék már nem fért bele a konténerbe. 
A Erdő, Keskeny és Széles utcákon alkalmankénti, 
konténer utáni feltakarításkor jellemzően nagy 
mennyiségű föld, több alkalommal építési-bontási 
hulladék és zöld hulladék is belekerül a konténerbe, 
így a kommunális hulladék már nem fér azokba bele. 
Összességében elmondható, hogy a konténerek nem 
rendeltetésszerű használatából több problémánk 
adódik. Az önkormányzat tízmilliós nagyságrendben 
költ mind illegális mind a fent megjelölt formában 
hulladékszállításra.

- A közterületi konténer rendeltetése nem a 
háztartások hulladékának összegyűjtése. 

- A nem rendeltetésszerű használat a város egész 
területén jellemző. Sok esetben nem ismert a lakók előtt 
a közkonténerek tényleges rendeltetése! (Előfordul, 
hogy kukával rendelkező személy a kukája tartalmát 
a közkonténerbe üríti, ahelyett, hogy a kukásautót 
megvárná.)

- A közterületi konténeres szállítást a jövőben 
ezért az önkormányzat átgondolja, és szigorúbb fellépéssel 
kíván élni azokkal szemben, akik illegálisan helyeznek 
el szemetet önkormányzati tulajdonú területen. (A nagy 
mennyiségű sitt és egyéb építési hulladék elhelyezése 
valószínűsíti a szemétürítés jogszerűtlen gyakorlatának 
kialakulását a településen. Az önkormányzatnak egyelőre 
informális tudomása van az illegális elhelyezés gyakorlott 
módszereiről.)

- Felméri továbbá annak lehetséges megoldási 
módjait, hogy akik nem rendelkeznek hulladékgyűjtő 
edénnyel hogyan szoríthatóak rá erre.

A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 
azonosítószámú „Iparterület kialakítása 
Tiszavasváriban” című pályázat tervezési 
szerződésének utólagos jóváhagyása

A pályázattal kapcsolatban 2019. július 19-én született 
támogatói döntés, a megkötött Támogatási Szerződés 
2019. szeptember 19-én lépett hatályba. Azóta a 
pályázattal kapcsolatban megtörtént a szerződéskötés a 
projekt marketing tevékenységekre, folyamatban van a 
telekalakítás, valamint a TIGÁZ Zrt.-hez megküldésre 
kerültek az igénybejelentések. A testületi ülésen a 
tervezői szerződés került elfogadásra, így hamarosan az 
elkészült műszaki tartalom alapján kiírásra kerülhet a 
közbeszerzés.

Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági 
ingatlanok haszonbérbe adása

A Képviselő-testület 2020. január 30-án tűzte napirendre 
az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok 
hasznosításáról szóló előterjesztést.

A mezőgazdasági ingatlanok haszonbérbe 
adását az alábbiak indokolják:

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő mezőgazdasági 
ingatlanok jelentős részét a Képviselő-testület 
196/2010. (X. 28.) Kt. számú határozatával 2010-ban 
visszavette a haszonbérlőktől, tekintettel arra, hogy 
az önkormányzati földeken az Önkormányzat maga 
kívánt mezőgazdasági tevékenységet végezni. E döntés 
alapján egyes mezőgazdasági földek 2010-2014. közötti 
időszakban a Városi Kincstár használatába kerültek, 
majd 2014-től az Önkormányzat végezte az ingatlanok 
művelését szakirányítói szakértő bevonásával. 
Tekintettel azonban arra, hogy a mezőgazdasági 
tevékenység során a keletkezett haszon összege kevesebb, 
mint az Önkormányzat részére kifizetett összes állami 
támogatás, ezért az önkormányzat megvizsgálta 
annak lehetőségét, hogy az elkövetkezendő években 
haszonbérbe adás útján hasznosítsa a mezőgazdasági 
ingatlanait. A pályázati felhívásban szereplő ingatlanok 
nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében 
történő haszonbérbe adására ingatlanonként kerül sor. 
A pályázati felhívás a www.tiszavasvari.hu honlapon 
megtekinthető. Az induló licitár a vagyonrendeletben 
meghatározott 63.000 Ft/ha/év + ÁFA összeg.

A Kornisné Liptay Elza Szociális és 
Gyermekjóléti Központ intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat 
kiírásáról, valamint az intézményvezetői 
pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak 
megválasztásáról

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 
Központ (a továbbiakban Kornisné Központ) 
intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felmentéssel megszüntette. A Kornisné Központ 
intézményvezetői feladatait jelenleg az intézményvezető 
helyettes látja el. Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka 
felmentése miatt a megüresedett intézményvezetői 
(magasabb vezetői) beosztás betöltésére pályázatot kell 
kiírni, mely kötelezettségének a testület eleget tett.

                                                                                                                                     TVÖ

Képviselő-testületi fontosabb döntések (2020. február 27.)
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Sok a felháborodott bejelentés, a kóbor 
kutyák kapcsán a városban, ami érthető. 
A helyzet elkeserítő. Mi is látjuk, próbálunk 
is ellene tenni. A jelenleg rendelkezésre álló 
„eszköz”, hogy szerződéses viszonyban 
állunk egy ebbefogóval. Nem tudjuk 
elégszer hangsúlyozni, hogy a környéken 
található gyepmesteri telepek olyan 
leterheltek, hogy árajánlatkérésünkre 
vagy nem reagálnak, vagy nemleges 
választ adnak. Ezen kívül nagyon sok 
telep bezárt, így a jövő a saját gyepmesteri 
telep létesítése. Akkor sem zárhatjuk 
azonban teljesen ki ezt a jelenséget, minden 
telepnek van egy befogadó képessége. 
Az idei évi közmunkaprogramban 
már szerepel a gyepmesteri telep 
is, az alapokat elkezdjük, egy jól 
felszerelt telep kiépítése azonban 
hosszú folyamat. Jelenleg keressük a 
meglévő mellett a további forrásokat 
a fejlesztésre. A környező települések 
kifejezték csatlakozási szándékukat. 
Az előzetes engedélyek megvannak, a 
helyszín tekintetében a hatóságokkal 
a tárgyalásokat lefolytattuk. Kapunk 
számon kérő telefonokat mi a 
kötelezettsége az önkormányzatnak, mit 
kell csinálni a közterület-felügyelőnek, 
kinek a felelőssége, ha kutyaharapást 
szenved el valaki. Szeretnénk tájékoztatni 
a lakosságot, hogy sajnálatos módon az 
önkormányzathoz eddig bejelentett 
kutyaharapásokat kizárólag gazdával 
rendelkező ebek okozták. Előfordul az is, 
hogy a tulajdonos megpróbálja letagadni 
kutyáját. A feljelentést megtesszük 
kutyával veszélyeztetés miatt, mivel 
a felelős eb tartói magatartást ki 
kell kényszeríteni! Minden állatnak 
van tulajdonosa, legfeljebb engedi 
elkóborolni, esetleg maga rakja ki az 
utcára. A felelős az, aki az állatot kirakja 
az utcára! Kollegáink igyekeznek 
mindent megtenni, ami tőlük telhető. 
Sokszor erőn felül. A közterület-
felügyelő a legutóbbi esetben puszta 
kézzel próbált segítséget nyújtani. Kérdés 
mi az elvárható magatartás. Ezeknek az 
embereknek nem kötelességük a kutya 
befogása. A hozzáállásuk azonban 
példaértékű. Volt, hogy napokig kerestek 
egy kutyát és próbálták orvosi segítséggel 
olyan módon nyugtatózni, hogy egyáltalán 
megközelíthető legyen. Nem egyszerű 

feladat! Minden bejelentésre azonnal 
tájékoztatjuk az eb befogót, aki azonban 
nem tud azonnal a helyszínre érkezni. A 
szerencsétlen helyzetre tekintettel jelenleg 
mégis mi magunk próbáljuk nyugtatóval 
ellátva meghatározott helyen tartani az 
állatot, amíg az eb befogó kiérkezik. 

VESZETTSÉG, MINT FŐ 
VESZÉLY

A kutyaharapás egyik veszélye 
a veszettség, a másik a harapáson keresztül 
a szövetekbe jutó kórokozó baktériumok, 
leggyakrabban gennykeltők. Ha nincs 
oltási könyv, illetve ismeretlen a kutya, 
az orvosok az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat felé jelzik a 
történteket, ott szervezik a veszettség 
elleni oltást is. Amennyiben azonban 
ismert a kutya, tehát van érvényes 
oltási könyv, akkor az oltás elkerülhető. 
Tetanuszt (pontosabban tetanusz 
elleni védőoltást) már rutinszerűen kap 
minden kisbaba, a kutyatámadáshoz is 
hasonló, fertőzésveszélyes sérülések 
esetén emlékeztető oltást adnak be 
az orvosok. A legfontosabb, azonban 
amire felhívjuk a figyelmet, hogy 
kutyaharapás esetén azonnal 
keressenek fel orvost! A háziorvos 
pontos tájékoztatással tud élni a beteg 
felé, ezen kívül felveszi a kapcsolatot 
az állatorvossal. Fontos, hogy pontosan 
tudjuk melyik kutya harapta meg az 
adott személyt, mert az állat állatorvosi 
segítséggel ez esetben karanténba 
kerülhet a veszettség megfigyelése 
végett. Erre azonban csak akkor van 
szükség, ha oltási kiskönyve nincs az 
állatnak. Kóbor állat esetén azonban 
feltétlenül szükség van az elkülönítésre. 
Ha az állat valamilyen módon kárt tett 
az emberben, először megvizsgálják, 
hogy egy éven belül megkapta-e a 
szükséges oltásokat. Amennyiben nem 
volt oltva egy éven belül veszettség 
ellen, akkor úgy tekintik, hogy a 
fertőzésveszélye fennáll, és eszerint 
kezelik a megtámadott személyt. A 
jelenleg is hatályos egészségügyi rendelet 
értelmében ilyenkor a veszettség elleni 
oltást is megkapja a személy.

TVÖ

Egy évvel ezelőtt, amikor megtörtént 
a kinevezésed, csináltunk egy 
bemutatkozó beszélgetést, de ekkor 
még túl sok konkrétumot nem tudtál 
mondani – érthető okokból. Inkább 
csak az elképzelésekről, a Kft. majdani 
működéséről beszélgettünk. Azóta eltelt 
egy év. Lássuk, milyen feladatokon vagy 
túl és hogyan képzeled, képzelitek a 
jövőt?

Igen, valóban egy riport erejéig 
mutatkoztam be 2019 márciusában 
a lakosságnak, amikor még a három 
önkormányzati cég összevonása 
kapcsán próbáltam feltérképezni a 
feladatokat, és kezdtem el felépíteni az új 
szervezetrendszert. A Tiva-Szolg Kft óriási 
céggé nőtte ki magát, legalábbis ami a 
feladatokat illeti, hiszen a városüzemeltetési 
feladatokon túl a közfoglalkoztatásért, 
piacüzemeltetésért, temető üzemeltetés- és 
fenntartásért, temetkezési szolgáltatásért, 
ifjúsági tábor működtetéséért, 
gyermekétkeztetésért, valamint a védőnői 
szolgálat működtetéséért és a Központi 
Orvosi Rendelő üzemeltetéséért is felelős. 
További kihívásaink is lesznek, mivel most 
nyújtottuk be a pályázatunkat a Kacsás tó 
üzemeltetésére. Az elvi döntés megvan 
a cég fő szerve, a testület részéről. Az 
üzemeltetési terv elkészítése során szoros 
együttműködésben vagyunk a Tiszavasvári 
Horgász Egyesülettel. Az mindenképpen 
jó, hogy van bizalom az önkormányzat és 
az önkormányzati működtetés felé. Sokak 
számára fontos a tó, és az Önkormányzat is 
fontosnak tartja ennek működtetését. 

Most nézzük a Tiva-Szolg. működését: 
az átszervezés óta milyen eredményeket 
tudtok felmutatni? Azt gondolom sikerült 
„maroknyi” csapattal költséghatékonyabb 
módon felállítani a cég szervezetét. 
Zökkenőmentesen megtörtént mindenhol a 
feladatátvétel. Azt többször hangsúlyoztuk, 
hogy három cég apparátusa az összevonás 
kapcsán mindenképp szűkül. Ha csak 
a kiszervezett tevékenységeket – 
könyvvizsgáló, felügyelő biztosság 
– nézzük alapvetően. Kihasználjuk 
a cég által adott lehetőségeket is. Az 
egyik feladatunkat segítjük a másikkal. 
Értem ez alatt például az önkormányzati 
tulajdonú területek közfoglalkoztatottakkal 
történő rendbetételét végezzük. Ezzel 
önkormányzati projekteket is segítünk. 
Ilyen volt a több éve húzódó szociális 
otthon kerítésének a kivitelezése, melyhez 
minimális költséggel tudtunk segítséget 
nyújtani. Minden területen fejleszteni 
szeretnénk. A temető tetőszerkezetének 
felújítása megtörtént, az ifjúsági táborban 
a vizesblokk teljes cseréjét tervezzük az 
éven, a piacfelújítás szintén az idei év 
feladata, több önkormányzati pályázati 
projektet segítünk. Több éves lemaradást 

pótolva már a tavalyi évben elkezdtük a 
kátyúzást hideg aszfalttal, melyet ez évben 
is folytatunk, közel 9 millió Ft. értékben. 
A zúzott kővel történő útjavításokat is 
folytatjuk melyhez 1700 tonna zúzottkő 
áll rendelkezésünkre. Óriási köszönet illeti 
a kollégáimat, akik ebben a folyamatosan 
alakuló szervezetben maximálisan végzik 
munkájukat. Eredményként élem meg, hogy 
megújulhatott az önkormányzati géppark 
is. Az elmúlt évben azzal szembesültünk, 
hogy habár jelentős javítási költségek 
merültek fel a gépjárműpark kapcsán, 
nagyon rossz műszaki állapotban vannak a 
járműveink. Azt is láttuk, hogy mind a cég 
mind az önkormányzat gépparkja elavult. 
Az elmúl közel tíz évben ezen a téren 
nem történt semmilyen fejlesztés, amivel 
megoszthatóak lettek volna legalább éves 
szinten a költségek. Pont ahhoz a ponthoz 
érkeztünk, hogy – bár nem mi választottuk 
ezt a helyzetet – fejleszteni kellett. 
Elmondható, hogy végre üzemképes, 
megbízható gépjárművekkel dolgozunk. 
Köztudomású, hogy cégünk a közfeladat 
ellátása mellett vállalkozási tevékenységet 
is végez, ezért mérlegelve a lehetőségeinket 
a legköltséghatékonyabb megoldást 
választva a tartós bérlet mellet döntöttünk. 
Tudni kell erről a konstrukcióról, hogy 
a bérleti díjból az Áfa visszaigénylésre 
kerül, az olyan kötelezően fizetendő díjak, 
mint kötelező biztosítás, súlyadó, casco, 
cégautó adó, szervizszolgáltatás, téli-nyári 
gumi biztosítása, szerelése a bérleti díjban 
benne van. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
mindemellett a működési támogatási 
igényünk az önkormányzat felé csökkent. 
A temető két járművét is ki kívánjuk 
váltani egy új gépjármű beszerzésével, 
mely a szolgáltatás, feladatellátás 
színvonalának emelését hozza. Lépésről 
lépésre haladunk, nagyon sok feladat vár 
még ránk. Az Önkormányzattal nagyon 
jó a kapcsolat, szorosan együttműködünk 
a kitűzött célok elérésében az 
Intézményekkel is, és összehangoljuk a 
feladatokat a költséghatékony működés 
érdekében. Szeretnék köszönetet mondani 
a vállalkozásoknak, akik hozzáállásukkal 
segítik munkánkat és a város érdekeit 
szem előtt tartva zökkenőmentes 
kapcsolatot ápolunk. Szeretnék továbbá 
köszönetet mondani a város lakosságának 
a jelzéseikért, melyekkel nagyban segítik 
munkánkat, és köszönet a türelmükért is. 
Azon dolgozunk, hogy széppé, élhetővé 
tegyük városunkat, melyben minden 
egyes lakosnak megvan a szerepe. A 
kisebb-nagyobb hibák, problémák jelzése 
közelebb visz minket a megoldáshoz. A 
legfontosabb azonban, hogy óvjuk, tartsuk 
tisztán és őrizzük együtt közös értékeinket. 
– Köszönöm! További sok sikert és 
gördülékeny működést kívánok – hiszen a 
városnak is ez az érdeke!

(KÓBOR)KUTYAHARAPÁS SZŐRÉVEL
AHOL MOST TARTUNK

Egy éve a Tiva-Szolg. élén
Dr. Groncsák Andrea
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F E L H Í V Á S
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 

labor/vérvételi helyre történő előjegyzés megváltozik 2020. 
március 01. napjával.
Vérvételi előjegyzés:

- személyesen a Kabay János Egészségügyi Központ 
(Központi Orvosi Rendelő) információs pultjánál 

7.00 órától 14.00 óráig
- telefonon a 06 30/819-1994 számú telefonszámon 

7.00 órától 14.00 óráig

Megértésüket köszönjük!
Tiva-Szolg Kft.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Tiszavasvári Üzemigazgatóság

4440 Tiszavasvári, Ady Endre út. 8 1 emelet
Telefon: 42/275-425, fax: 42/275-425

E-mail: tiszavasvari@hbvsz.hu
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA MEGVÁLTOZOTT 

NYITVATARTÁSI RENDJE
hétfő - kedd: 08:00 - 1530

szerda - csütörtök: 08:00 - :12:00
péntek: szünetel

Telefon/Fax: 06-42/275-425
E-mail: tiszavasvari@hbvsz.hu

Vízhálózat és rendszer hibabejelentés: 06-42/372-547
Szennyvízhálózat és rendszer hibabejelentés: 06-30/303-6123

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
munkatársai gyanúsítottként hallgatták ki 
azt a 39 éves tiszavasvári nőt, aki 2020. 
február 09. napján az éjszakai órákban-
Tiszavasváriban található társasház 
lépcsőházába bement és onnan 4 darab 
cipőt tulajdonított el. 

Letartóztatása mellett folytat 
büntetőeljárást rendőrkapitányságunk az 
ellen a 22 éves tiszavasvári férfi ellen, aki 
2020. február 01. napján a délutáni órákban 
Tiszavasvári, Dobó Katalin utcán található 
ingatlan melléképületéből kerékpárt és más 
műszaki cikkeket tulajdonított el, majd 
az esti órákban ismételten megjelent az 
ingatlanon, ekkor már a lakóházba ment be 
ahonnan újabb értéktárgyakat tulajdonított 
el.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
büntetőeljárást folytat egy 22 éves fiú és 
két társa ellen, akik a rendelkezésre álló 
adatok alapján 2020. február 13. napján 
bementek Tiszavasvári, Széchenyi utcán 
található ingatlan udvarára és onnan fa 
gerendát tulajdonítottak el.    

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatunk nyomozást két 
19 éves fiú ellen, akik 2020. január 25-én 
délután Tiszavasváriban odamentek egy 
13 éves lányhoz, hogy a kezében lévő 
pénzt elvegyék tőle.. Az egyik fiú ráfogott 
a lány pénztartó kezére, és megpróbálta 

azt kivenni belőle. Mivel a férfi nem 
tudta a sértettől elvenni a pénzt, ezért 
elengedte, majd a társa a földről felvett 
egy követ, megdobta vele a gyermeket, 
majd elmenekültek a helyszínről. A 13 
éves lány könnyű sérülést szenvedett. 
A bejelentést követően a rendőrök 
azonnal megkezdték az adatgyűjtést és az 
ismeretlen elkövetők felkutatását, melynek 
eredményeként rövid időn belül elfogták 
és a rendőrkapitányságra előállították a 
feltételezett elkövetőket. A rendőrök a két 
19 éves férfit gyanúsítottként kihallgatták, 
majd bűnügyi őrizetbe vették.

Gyanúsítottként került kihallgatásra 
az a 33 éves férfi, aki 2020. január 07. 
és január 11-e között az éjjeli órákban 
társával ablakbetörés módszerével bement 
a Tiszavasvári, Madách utcán található 
lakóházba és onnan élelmiszereket, szeszes 
italt, tisztítószereket, gépi szerszámokat, 2 
db mobiltelefon tulajdonítottak el. 

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
lopás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat nyomozást egy 39 
éves helyi lakos ellen. A rendelkezésre 
álló adatok szerint a gyanúsított 2020. 
január 23-án a délelőtti órákban társával 
drótkerítés kivágás módszerével bement 
Tiszavasvári, Polgári úton található Kacsás 
Horgásztó területére és onnan csaptelepet 
és mosogató tálcát tulajdonítottak el.

A Magyarországon immár 13. alkalommal 
került megrendezésre a Házasság hete 
országos rendezvénysorozat, február 
9. és 16. között az ország több pontján 
civil szervezetek, egyházak szerveztek 
változatosabbnál változatosabb programot 
házaspároknak, jegyespároknak, s miden 
érdeklődőnek. Az idei szlogen pedig: 
„Csapatjáték szerelemmel”.

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesületében 8. alkalommal, február 9-én 
délután családias hangulatban ünnepelte 
egyesületünk a házasság napját. A fiatalok 
rövid műsora után a kerek évfordulót 
ünneplő házaspárokat köszöntöttük, 
majd kezdetét vette egy vidám, interaktív 
házaspáros vetélkedő. A programot 
kötetlen beszélgetéssel és az ünnepi torta 
elfogyasztásával zártuk.  Egyesületünk 
képviseltette magát négy hazai 
nagyvárosban a házasság hete alkalmából 
rendezett ünnepségeken. Köszöntők, a 
kerek évfordulót ünneplő házaspárok 
ajándékozása, egyházi áldás várt 
bennünket. Nyíregyházán egy valódi tirpák 
lakodalmas, Pécsen zene s az „Örökbe 
fogadjuk egymást” interaktív előadás, 
Debrecenben egy valódi nagycsaládos 
bál várta a tiszavasvári nagycsaládosokat. 
A Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetsége idén nyolcadik alkalommal 

rendezte meg a hagyományos családi napját 
Budapesten, az Országházban, melyen 
Tiszavasváriból 11-en vettünk részt. 
Amíg a gyerekek a Parlament folyosóin s 
kisebb termeiben mesefoglalkozásokon, 
kézműves- és néptáncprogramon 
ügyeskedtek, addig a felnőttek a Kárpát-
medencei Magyar Családszervezetek 
Összetartozás Konferenciáján hallgatták 
az előadókat a Felsőházi teremben, 
majd kerekasztal beszélgetés zajlott a 
nemzeti összetartozásról, a családpolitikai 
intézkedésekről és az aktuális megoldandó 
problémákról. A programsorozat 
zárásaként a Házasság hete arcai, Semsei 
Rudolf és Dobay Eszter köszöntötte a 
2020-ban jubiláló házaspárokat.

Szeretnénk gratulálni, s még sok-
sok együtt töltött boldog házas 
éveket kívánni a NOE Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete minden idén 
jubiláló házaspárának.

Februári programjaink az EFOP-
1.3.5-16-2016-00738- „Az önkéntesség 
erősítése a nagycsaládosok körében” 
pályázat keretei között valósultak meg.

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

támogatjuk.  Adószámunk: 18807503-1-15

Köszönjük szépen!

Rendőrségi hírek

„Csapatjáték szerelemmel”, avagy
„ A házasság bőrönd? ”

Kedves Szülők!
A Tiszavasvári Diáksport Egyesület nevében azzal a kéréssel 

fordulunk Önökhöz, hogy a

személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák gyermekük 
sportolási lehetőségeit.

Adószám: 18807204-1-15

Támogatásukat előre is köszönjük.

„Olyan a házasság, mintha bőrönd lenne, 
útra készen várna, s minden ott van benne.”

                                              Aranyosi Ervin
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Ebben a tanévben két 
napos rendezvénnyé vált 
intézményünkben a farsangi 
népszokások felelevenítése. 
Vidám, egyedi, humoros, parádés, 
vagány és látványos jelmezek 
felvonultatásával, fergeteges 
hangulatú farsangi karnevállal 
búcsúztatták a Tiszavasvári 
Kabay János Általános Iskola 
diákjai a telet február 14-én, 
pénteken délután. A Városi 
Sportcsarnok lelátói mind megteltek 
vendégekkel, hisz rengeteg testvér, 
szülő, nagyszülő volt kíváncsi 
a maskarások bemutatkozására. 
Az egyes évfolyamok, osztályok 
olykor tetszetős, olykor mulatságos 
zenés- táncos koreográfiával is 
színezett jeleneteket adtak elő. A 

zenéről a szervezők gondoskodtak, 
míg a szülői munkaközösség 
lelkes tagjai sok-sok finomsággal 
kedveskedtek a vendégseregnek. 
Volt ott finom szendvics, farsangi 
fánk, és hűsítő szörp is. A kora 
esti órákban a Diákönkormányzat 
tombolahúzása fokozta a hangulatot, 
mely meglepetésekből többen is 
részesültek. A nagyszabású, igazán 
színvonalas rendezvény a tantestület, 
a szülők és a diákok közös munkáját 
dicsérik. Köszönjük
A karneváli hangulat levezetése 
képpen szintén jó hangulatban telt a 
karnevált követő legkülönlegesebb 
télbúcsúztató tanítási nap is az 
iskolában. 2020. február 17-én, 
hétfőn, a maskara napon egyéni 

jelmezekbe öltözve ültek az 
iskolapadban kicsik és nagyok. 
Együtt tanulhattunk és idézhettük 
fel a tavaszi évszakváltás 
néphagyományait hercegnőkkel, 
focistákkal, bohócokkal, Roxforti 
varázslótanoncokkal, kis 
boszorkányokkal és számtalan 
szebbnél-szebb, ötletesebbnél-
ötletesebb jelmezbe öltözött 
diákkal ezen a vidám hangulatú 
télűző napon. Reméljük, hogy 
farsangolási programjainkkal, és 
kreatív jelmezeseinkkel hatékonyan 
biztattuk a tél elvonulását és a tavasz 
beköszöntését. Az eseményekről 
készült beszámoló és fotók a 
tiszavasvari-iskola.hu oldalon 
megtekinthetők. 

Az idei februári vizsgaidőszakban feszített tempóban- szinte minden munkanap- zajlottak 
a szakmai vizsgák a Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiumában. Összesen 6 szakmában, nappali és felnőttoktatásban egyaránt adhattak 
számot a tudásukról a tanulók. Újdonság volt a képzések között, a mellékszakképesítés 
megszerzése február hónapban. Iskolánkban a következő OKJ-s szakmákat jelenti: 
Közszolgálati ügykezelő, Férfi fodrász,- borbély, Irodai informatikus. Ezeket a mellék 
szakképesítéseket a végzős szakgimnazisták szerezték meg most, úgy, hogy majd a májusi 
sikeres érettségi vizsgák után kapják meg a szakmai bizonyítványukat. Felnőttoktatásban 
Asztalos, Központifűtés,- és csőhálózat rendszerszerelő, Szociális gondozó és ápoló 
szakmákban, mely képzéseink gyakorlati képzőhelyei a tiszalöki Hot & Cold Therm 
Kft. Szakképzési Center és a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 
Központ voltak. Nagy örömünkre szolgált, hogy szinte kivétel nélkül minden vizsgát 
illetően keresték iskolánkat a térség munkaadói állás 
lehetőséget biztosítva a végzett szakembereknek. 
A felnőttoktatásban a legtöbben már munkahellyel 
rendelkeznek, a megszerzett bizonyítvány előrelépést, 
a jelenlegi munka megtartását szolgálja. Nagyon jó 
gyakorlatnak bizonyult, a felnőttoktatásban, hogy a 
résztvevő azon a helyen szerezhette meg a szakmai 
gyakorlatot ahol egyébként is dolgozik. Reméljük a 
következőkben is folytatni tudjuk azt a munkát, mely 
enyhíteni tudja az egyre inkább jelentkező szakképzett 
munkaerőhiányt és biztatok mindenkit, hogy 
keresse iskolánkat újabb, esetleg jobban megfizetett 
szakképzettség megszerzése érdekében. A feltételeink 
adottak és a munkaadók visszajelzései bizonyítják, 
hogy kiváló szakképzés zajlik az intézményben. Fotók 
a vizsgákról az iskola honlapján és Facebook oldalán: 
http://vpkszk.sulinet.hu, https://www.facebook.com/
tkszk

Szabó Zoltán igazgató

Itt a farsang áll a bál… - Télbúcsúztató Kabay-s 
programok

Keresztféléves képzésekkel 
járultunk hozzá a munkaerőhiány 

csökkentéséhez

T Á J É K O Z T A T Á S
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2020. március 01.-jén hatályba 
lépő változással összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom az állampolgárokat:
−	A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 38. § (1) bekezdése alapján általános 
szabálysértési hatóságként a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei 
járnak el. A járási hivatalok szabálysértési hatásköre fenti időponttól megszűnik.

−	Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 
362/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 6.§ b) pontja alapján a Kormány jogi segítségnyújtó 
szolgálatként c) pontja alapján áldozatsegítő szolgálatként a fővárosi és megyei 
kormányhivatalt jelöli ki. A járási hivatalok áldozatsegítési és jogi segítségnyújtási 
hatásköre fenti időponttól megszűnik.

−	A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
2. § alapján a Kormány általános fogyasztóvédelmi 
hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt 
jelöli ki. Fenti időponttól a járási hivatalok 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatásköre megszűnik.
Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali 
eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról 
szóló 2019. évi CXXVII. törvény 2020. március 01. -én 
hatályba lépő változással összefüggésben az alábbiakról 
tájékoztatom az állampolgárokat:
−	 A bírósági polgári nemperes eljárásokban 
alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági 
nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 
22/A. § alapján a kapcsolattartásra vonatkozó határozat 
végrehajtása iránti eljárás a kapcsolattartással érintett 
gyermek belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi 
tartózkodási helye szerint illetékes járásbíróság 
hatáskörébe tartozik. Az eljárásra a kapcsolattartásra 
jogosult lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerinti bíróság is illetékes.

Aratóné Perjési Mariann
hivatalvezető-helyettes
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A könyvtár egyik legfontosabb feladata az 
olvasóvá nevelés, amit a mai kor modern 
technikai vívmányai igen csak megnehe-
zítenek. A cél elérése érdekében iskolánk 
könyvtárosa, Vereczkei Róbertné érdekes, 
figyelemfelkeltő programokat szervez a 
tanulók számára. Novemberben már 3. 
alkalommal vehettek részt diákjaink az 
Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szerve-
zete (IASL) által hirdetett nemzetközi 
könyvjelzőcsere- programban, ahol a szer-
vezők külföldi iskolákat véletlenszerű-
en párosítanak egymáshoz. A párt alkotó 
iskolák diákjai saját, egyedi könyvjelzőket 
készítenek egymásnak. A 11. a osztály ta-
nulói önként vettek részt a projektben, akik 

nagy izgalommal készítették el a könyv-
jelzőket cserepartnereink, a horvát diákok 
számára. Február 14-én, Valentin napon a 
gimnázium dolgozói és tanulói vakrandin 
vehettek részt. A könyvtárosunk által kivá-
lasztott könyvek díszcsomagolást kaptak, 
amiből az érdeklődők „vakon”, tetszésük 
szerint választottak. Eredményes napot 
zártunk, hiszen a rendszeresen olvasó di-
ákok mellett olyanok is érdeklődtek és 
kölcsönöztek, akik nem vagy csak ritkán 
olvasnak. Az eseményekről készült vala-
mennyi fotó megtekinthető az iskola web- 
és facebook oldalán.

VMG-VRné

Kérjük adója 1%-val segítse a
Gimnazistákért Alapítvány működését!

Adószámunk: 18795701-1-15

Óvodai közösségünk életében újabb 
közös tervek, célok mozdították meg 
és buzdították összefogásra a szülőket, 
barátokat, ismerősöket. A közeljövőben 
szeretnénk óvodánk udvari filagóriáját 
felújítani, kibővíteni. Az anyagi forrás 
előteremtése, nem könnyű feladat, így 
jött az ötlet, a szülői közösség részéről, 
hogy szervezzünk jótékonysági bált. 
A rendezvény résztvevői, városunk 
vállalkozói, ehhez járultak hozzá 
részvételükkel, felajánlásaikkal a február 
8.-ai mulatság során. Óvodánk vezetője, 
Cs. Nagy Balázsné köszöntője után, egy 
megható produkció következett. Lelkes 
apukák és kislányaik felejthetetlen, szívet 
melengető nyitótánca csalt könnyeket, 
sok jelenlévő szemébe. Még a felkészítő 
pedagógusokat (Pethéné Újhelyi 
Mariann és Dorkó Judit) is olyannyira 
meglepte a siker, hogy csak el-elcsukló 
hangon tudtak gratulálni az emléklapok 
kiosztása közben. A már Tiszavasváriban 
is működő Phoenix Fusion Tánciskola, 
pár hónapja kezdő, helyi növendékei 
mutatták meg az eddig tanultakat. Aranyos 
produkciójukat, nem csak a résztvevők, 
hanem a szüleik is megtekinthették, majd 
a gratulációkat fogadva bíztatták azokat, 
akik a táncoktatás felől érdeklődtek, saját 
csemetéik részére. A kezdő növendékek 
után, a profi hajdúnánási csapat vette fel a 
kezdő alakzatot, bemutatva, hogy az évek 
alatt milyen profi szinten lehet elsajátítani 
a tánctudást, ha megfelelő szakmai háttér 
irányítja a fiatalokat. A vacsora a Tiva-
Szolg Nonprofit Kft. dolgozóit dicséri. 

Ízekben és kiszolgálásban nem volt hiány, 
ahogyan a mennyiség is olyannyira volt 
bőséges, hogy már azok is a mozgalmas 
táncra vágytak, akik egyébként nem táncos 
lábúak. A szokásos menün kívül, vadpörkölt 
is tálalásra került, egy adakozó kedvű 
apuka Vezendi Csaba felajánlásaként. 
Czifra György húzta a talpalávalót, 
egészen hajnalig, a bálozó közönségnek 
igen jó hangulatot kerekítve. A mindenféle 
zenei stílusban jártas muzsikus, csak 
a tombola idején pihent meg, bár a 
mulatozók akkor sem biztosították neki, 
hiszen gratulációikkal és kívánságaikkal 
bombázták. Természetesen mindegyiknek 
eleget tett, hozzájárulva a felejthetetlen 
hangulathoz. Külön köszönet Kozma 
Péternek (Marci Fotó), a sok-sok kiváló 
minőségű fotóért, melyekből helyszínen 
nyomtatva, bálozóink örök emléket 
választhattak maguknak. Szerintem, 
mindenki nevében kijelenthetem, hogy 
nagyon jól éreztük magunkat, a 2020-as 
év talán legjobban sikerült jótékonysági 
bálján. Aki bármivel hozzájárult, hogy 
célunkat, a gyermekek még színvonalasabb 
nevelését megvalósíthassuk, annak 
ezúton is köszönjük a közreműködését! 
Természetesen mindig vannak újabb 
lépések, hogy egy igazán nagy cél 
megvalósulhasson, így máris megkérek 
mindenkit, hogy figyeljék felhívásunkat, 
hogy a következő rendezvényünket, még 
nagyobb volumenben, még nagyobb 
megelégedésre szervezhessük!

Nagy László 
Szülői Közösség tagja

A Magyarországi Magiszter Alapítvány az EFOP 1.4.4-17-2017-0135 számú BARI SHEJ-
NAGY LÁNY -FATA MÁRÉ Van más út is…  megmutatjuk ! című pályázat keretén 
belül 30 lány számára biztosít programokat hat mentor segítségével . A projekt fő célja, 
hogy egyrészt közvetlen segítséget nyújt az iskolai teljesítmény javításában és közvetett 
segítséget a diákok személyiségfejlesztésében, önértékelésük alakításában, önbizalmuk 
növelésében, identitás-tudatuk kialakításában valamint rávilágít és segít megértetni velük 
kulturális hovatartozásukat 

Hosszú távú célunk
- A hátrányos és halmozottan hátrányos, elsősorban roma lányok alacsony iskolai 

végzettségének megakadályozása. 
- Az ebből fakadó hátrányos munkaerő- piaci pozíció, megváltoztatása, hogy minél 

korábbi életkortól támogassuk az iskolai és munkaerő- piaci esélyeik növelését.  
- Visszaszorítsuk a korai iskolaelhagyást.
-  Csökkentsük az iskolai lemorzsolódást, a társadalmi leszakadást. 

Rövid távú célunk
- Reális önértékelés kialakítása 
- A tanuláshoz való motiváció erősítése
- A pályaorientáció elősegítése 
- Tehetséggondozás, fejlesztés 
- A szülők szemléletének változtatása 
- Szülői gyermeknevelési ismeretek bővítése 

A pályázat keretén belül szülői klubbot működtetünk. Pszichológia tanácsadást végzünk 
A csoportfoglalkozások  gyakorlati témákról szólnak, amelyek széles körben ölelnek fel 
olyan témákat, melyek előkészítik a reális önértékelést, a későbbi pályaválasztást.  Családi 
napokat szervezünk. Tánc és illemtan foglalkozásokat tartottunk. Több mozi és színház 
előadást tekinthettünk meg. Terveink között szerepel, hogy nyáron közös táborozáson 
veszünk részt.

Cziaky Zoltánné 
mentor

Már hagyomány, hogy erre a dalra kezdődik a Magiszter Óvoda farsangi vigassága, a 
maskarások felvonulása. A rendezvényünknek a Városi Sportcsarnok adott helyet. Kö-
szönjük a vezetőségnek és a dolgozóknak a segítőkészségüket, valamint a Polgárőr Egye-
sület tagjainak a rendezvényünk biztosítását. Óvodai dolgozóink és a gyerekek most is 
kitettek magukért vidám műsorukkal, ötletes jelmezeikkel. Gratulálunk nekik!

Magiszterovi

A szakképzés idén szeptemberben életbe lépő változásaihoz iskolánk, a Nyíregyházi SZC 
Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma már ebben a tanévben 
meg kezdte a felkészülést a gyakorlati képzési igények magasabb szintű kielégítésének 
biztosításával. 2019 szeptemberében kialakításra került egy új varróműhely 12 ipari 
varrógép, 1 szélező és 1 ipari vasaló beállításával. Így a meglévő varrodánk mellet egy új 
környezetben az előző évekhez képest kétszer annyi női szabó tanuló gyakorlati képzését 
tudjuk ellátni.
 
2019 decemberében értesültünk róla, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrum támogatásának köszönhetően közel 30 millió 
forint értékű infrastrukturális és eszközfejlesztést valósíthatunk meg. Ennek keretében a 
forgácsoló műhelyünk eszközparkját 1 új hagyományos esztergagép beszerzésével, 

a hegesztő műhely oktatási kapacitását 8 nagyteljesítményű hegesztőgép és 1 hegesztő 
szimulátor üzembe állításával bővítettük.
 Az automatizált gyártási folyamatok oktatásához vásároltunk egy CNC programcsomagot, 
amely 10+1 munkaállomáson használható CNC szimulátor szoftvert tartalmaz, illetve 
a napokban érkezik egy új megmunkáló központ. (CNC forgácsoló gép). Értékben 
és feladatban legjelentősebb az infrastruktúra fejlesztés, amely 4 tanműhelyünk 
villamoshálózatának teljes átalakítását és belső rekonstrukcióját tartalmazza. 

Infrastrukturális és tárgyi fejlesztések 
a tiszavasvári szakképzésben

Olvasóvá nevelés a Váci Mihály 
Gimnázium könyvtárában

Van más út is…… megmutatjuk!

„AAA, a farsangi napokra…”

Lurkó-Kuckó Jótékonysági bál!
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Kultúra - szórakozás

Kedves Tagtársak!

Egyesületünk február 
29.-én megtartotta éves 
rendes közgyűlését. 
Az Elnökség, a 

Gazdasági Vezető és a bizottságok elnökei 
beszámoltak a 2019 év eseményeiről 
és eredményeiről. A tagság legjobban 
a 3. napirendi pontot várta: a Kacsás tó 
üzemeltetésének kérdései.
A meghirdetett határidőre 1 pályázat 
érkezett be. Az Elnökség bemutatta 
a költség-bevétel viszonyokat arra az 
esetre, ha a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 
pályázata nem lenne megfelelő. Kétféle 
őrzési megoldás is felmerült, de mindkét 
megoldás komoly anyagi kockázatot 
hordozott magában az Egyesület 
számára. Végül a Közgyűlés a Tiva-Szolg 
Nonprofit Kft. pályázatát fogadta el olyan 
paraméterekkel, hogy a kért első éves 
bérleti díj elengedése helyett a bérleti díj 
átütemezésébe egyezett bele, így 3 éven 
belül kell azt kiegyenlítenie. Valamint 
szükséges a jegyrendszert kibővíteni éves 
sporthorgászbérlettel, éves ifi bérlettel, 
nyugdíjasoknak szóló területi engedéllyel, 
valamint üdülős nyári bérlettel. 
Sajnos dr. Groncsák Andrea, a Kft. 
ügyvezetője pár nappal a közgyűlés 
után arról tájékoztatta az Elnökséget, 
hogy a Tiva-Szolg Kft mégsem tudja 
vállalni a tó üzemeltetését, mert nem látja 
biztosítottnak a befektetendő összeg éven 
belüli megtérülését. Mivel önkormányzati 
cég, veszteségesen nem üzemeltetheti.
Az Elnökség folyamatosan azon dolgozik, 

hogy a tó áprilisban kinyisson. Ebben a nem 
várt helyzetben rendkívüli megoldásokra 
lesz szükség, de meg fogjuk oldani. Egy 
lelkes csapatnyi tagtárs hetek óta azon 
dolgozik, hogy rendbe rakja a tó környékét, 
a szigeteket, beindítsa a vízutánpótlást. 
Most már elkezdte a Vízügy megemelni 
a szintet a Keleti-főcsatornában, így 
reméljük, hogy hamarosan beindul a 
feltöltődés. A kidőlt, bedölt fákat, letört 
ágakat már eltávolították, a partszakaszon 
a gaz le van nyírva, a horgásztanya és 
környéke ki van takarítva.
Ez úton is köszönetet mondok az 
Egyesületért és a Kacsás tóért munkálkodó 
tagoknak (névsorban): Alacs Attila, 
Ferenczi László, Gáll Sándor, Holoda 
István, Kovács László, László Zoltán, 
Mászlai György, Máté István, Sárbogárdi 
János, Siető Bertalan, Szemán Tibor, 
Vámosi József, Vámosi Viktor, Veres 
Norbert, valamint nem utolsó sorban 
azoknak is, akik még csak nem is 
horgásznak, mégis segítettek: Bódor 
János és Lukács István. Kiemelten 
köszönjük a Tiszavasvári Tűzoltóságnak, 
hogy szivattyút és tömlőt biztosít a 
munkálatokhoz.
További friss információkért kérjük, 
hogy figyeljék az online híradásokat az 
Egyesület honlapján és Facebook oldalán: 
www.tv-horgasz.info és www.facebook.
com/KacsasHorgaszto/ , valamint a Városi 
Televízió műsorán, képújságján.

az Elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök

Február 18-án egy különleges utazás 
részesei lehettek azok, akik részt vettek 
Bosák Károlyné Nóri képes útiélmény 
beszámolóján. Nóri nagyon szerencsés 
helyzetben volt, hiszen 2 és fél hónapot 
tölthetett Szingapúrban. Az ott szerzett 
élményeit, tapasztalatait, fotóit osztotta 
meg a nagy létszámú  közönséggel.
Kreatív olvasóink is szorgalmasan 
készülnek már a húsvétra.  20 db horgolt 
nyuszit a Mini Manó Óvoda ovisainak 
készítettek a gyerekek legnagyobb 
örömére.

Az EKIK  Vasvári Pál Múzeum 
Munkatársainak szervezésében 2020. 
február 21-én 10 órától Kiszebáb égetésre 
került sor a Szentmihály téren. Bár az 
időjárás inkább a téli arcát mutatta, de 
bízunk benne, hogy sikerült elűzni a 
telet, s elégetni minden rosszat. Mint 

ahogy a népi hiedelem tartja: „Ezzel a 
népszokással varázsoljuk be a tavaszt, s 
kívánjuk, hogy mindnyájan jó egészségnek 
örvendhessünk!” A meglepetés sem maradt 
el, hiszen Munkatársaink saját készítésű, 
frissen sütött fánkkal kedveskedtek a közel 
300 fő résztvevőnek. 

Alkaloida „Lombik” Horgász 
Egyesület

BELESZERETTEM ÁZSIÁBA

KISZEBÁBÉGETÉS A SZENTMIHÁLY 
TÉREN

FÖLDTULAJDONOSOK!
Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszalök, 

Tiszadada körzetéhez tartozó 
szántóföldet vásárolnék 1-500 HA-ig
Érdekel hitellel terhelt, végrehajtás 

bejegyzéssel, hosszú távú 
bérletszerződéssel lekötött földterületek 

is megvásárolunk!
Hívjon bizalommal, megegyezünk!

+36 20 974 6173

XVI. Öhönforgató Verseny és Néptánctalálkozó
Május 23-án, szombaton ismét forognak a bográcsok, tizenhatodik alkalommal kerül 

megrendezésre az Öhönforgató verseny és Néptánctalálkozó a Városi Strand területén.
Várjuk azoknak a baráti társaságoknak, munkahelyi közösségeknek, civil 

szervezeteknek a jelentkezését, akik szeretnének részt venni a főzőversenyen.
A csapatok számára kijelölt főzőhelyet, vízvételi lehetőséget, belépési karszalagot és 

az első 30, min.10 fő/csapat számára sörpadgarnitúrát biztosítunk. 
Jelentkezési határidő:  május 8. (péntek)

Részvételi szándékukat személyesen a Találkozások Házában a jelentkezési lap 
kitöltésével jelezhetik.

Fődíj: 50.000,-Ft értékű utalvány          II. hely: 30.000,-Ft (utalvány)
III. hely: 20.000,-Ft (utalvány)

Csapatok részvételi díja: 500,-Ft /fő    Információ: 42/520 – 000
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Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Lakatos Elif  Liliána  /2020.01.29./
Lippai Attila Lukács 
Balogh Kevin 
Rézműves Kemál Ádám 
Jónás Zoé Anna 
Róka Dávid Károly 
Lakatos József  Alex
Horváth Ágnes Csenge  
Kórik Csenge Zoé
Ábri Zsombor Máté 
Balogh Mária Hanna
Pente Kristóf  Bence 
Sebők Zsófia Dóra 

Akiktől búcsút vettünk:
Glonczi Attila /2020.01.30./ - Víz u. 
Oláh Andrásné sz. Griff-Tóth Juliánna 
 /2020.01.31./ - Szoc.Otthon
Tóth Árpád /2020.01.31./ - Kabay János u.
Kiss Sándor - Bessenyei u. 
Nagy Sándor László - Kossuth u. 
Csecsődi Lajos - Február 1.u.
Rostás Gyuláné sz. Szabó Sára  - Széles u. 
Kiss Lajosné sz. Cserés Juliánna  - Táncsics 
Mihály u.
Bak Imre - Hankó L. u. 
Magyar Jánosné sz. Szabó Mária - 
Gépállomás u.
Wanger Györgyné sz. Kenyeres Ibolya - 
Vasvári Pál u.  
Róka Lajos - volt  Vásártér u.   
Nagy Balázs - Szorgalmatos
Mihály Istvánné sz. Farkas Margit - 
Somogyi Béla u.

Akik házasságot kötöttek
Csomós Ágnes  – Kuncsik Mihály 
Kiss Anita  – Szemán Mihály 

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS

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

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

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

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

Bulizni akartok a haverokkal, vagy családi 
rendezvényt tartani, de nincs hol?
Hívjatok, és 3 különböző lehetőséget tudok 
kínálni! Érd.: 06 30/953-1306

Tiszavasvári, Táncsics út 10.sz. alatti családi 
ház nagy telekkel eladó! Érd.: 06 70/622-
7078

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

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

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

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

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

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

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

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

Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-
es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és 
csatornacsonk, 12m2-es melléképület. Ár: 
megegyezés szerint. Érd: 42/275-170, 06 
30/470-8881

Tiszavasvári Vasvári  Pál 152 sz. alatti 
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x 5m) 
gazdasági  épülettel, amelyben állattartás  
nem engedélyezett, de lakó épületnek 
átalakítható. Ipari  árammal, szennyvízzel, 
vízzel. Irányár 3 200 000.-Ft. Érdeklődni:  06 
30/983-2461

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

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

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

Szolgáltatás

Egyéni vállalkozóként épület-és 
szerkezetlakatos munkát vállalok, egyéni 
igények szerint: trapéz lemezkerítések, 
fémszerkezetű épületek, kiskapuk, 
nagykapuk, előtetők, fémszerkezetek 
szerelése, javítása, hegesztéssel, 
csavarkötéssel.  Tel.: 70/322-3546

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

Munkalehetőség

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

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

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

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

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

Ipari karos lemezolló eladó! 30/4949-939

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

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

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

Polgármesteri Hivatal általános 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:    8:00 - 12:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:    8:00 - 12:00
   13:00-17:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:    8:00 - 12:00
Tel.: 06 42/520-500
Polgármesteri fogadónap:
Minden hónap első hétfőjén
2020.04.06. hétfő  8:00 - 12:00
Elektronikus levélcím:
titkarsag@tiszavasvari.hu 
Jegyzői fogadónap:
Minden páros naptári hét szerdáján
08.00 órától 12.00 óráig
2020.03.18. szerda  8:00 - 12:00
2020.04.01. szerda  8:00 - 12:00
Elektronikus levélcím:
jegyzo@tiszavasvari.hu 
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Posta Nyitva tartás:
Hétfő:  08:00 - 16:00
Kedd:  08:00 - 16:00
Szerda:  08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek:  08:00 - 15:00
Szombat: 08:00 - 11:00
Vasárnap Zárva
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515;  06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6. 
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható! 
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es 
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser 
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre, 
illetve a mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:

06 42/372-311  
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható. 
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó 
számot
Tiszavasvári Kormányablak 
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:  7.00 - 17.00
Kedd:  8.00 - 16.00
Szerda:  8.00 - 17.00
Csütörtök: 8.00 - 18.00
Péntek:  8.00 - 15.00
Állatorvosi ügyelet:
Március 14-15:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Március 21-22:
Dr. Csurilla Gréta   0630/339-5758
Március 28-29:
Dr Erdélyi Béla 0630/324-2750
Április 04-05:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
Április 10-11:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023
Április 12-13:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Gyógyszertári Ügyelet:
Március 12-18:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Március 19-25:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Március 25-Április 01:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Április 02-08:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Április 09-15:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:  8.00 - 12.00
  13.00 - 15.30
Kedd:  8.00 - 12.00
Szerda:  8.00 - 12.00
  13.00 - 15.30
Csütörtök: 8.00 - 12.00
Péntek:  8.00 - 12.00
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.  
Telefon: (42)520-510, Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu  
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelő

Üzemeltető, egészségügyi szolgáltató:
Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Rendelésekre történő jelentkezések 
formája:
személyesen, telefonon (42/520-080) 
illetőleg
ERODIUM rendszeren keresztül.
Telefonon előjegyzés kérhető:
Hétfő-Csütörtök:8.00-12.00,13.00-16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

Rendelési idő:
Belgyógyászat: 
(előjegyzés és beutaló szükséges)
Szerda:  
páratlan héten  16.30 - 20.30
páros héten   12.00 - 16.00
minden héten   08.00 - 12.00
Csütörtök:  8.00 - 14.00
Péntek:   8.00 - 12.00
Sebészet:
Kedd:   14.30 - 19.30
Csütörtök:  15.00 - 18.00
Szülészet-Nőgyógyászat:
(előjegyzés szükséges)
Kedd:         terhesgondozás 13.00 - 15.00
    nőgyógyászat    15.00 – 20.00
Csütörtök: terhesgondozás 13.00 - 15.00
                  nőgyógyászat     15.00 – 20.00
Fül-Orr-Gégészet:
(előjegyzés és beutaló köteles)
Hétfő:   16.00 - 21.00
Csütörtök:  15.00 - 20.00
Szemészet:
(előjegyzéses szakrendelés)
Péntek:  8.00 – 16.00 
(látótérvizsgálat) 8.00 - 10.00
Bőrgyógyászat:
Kedd:   12.30 - 17.30
Urológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő:  8.00 - 14.00
Reumatológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő:   16.00 - 21.00
Szerda:   12.00 - 17.00
Röntgendiagnosztika, Teljes körű 
ultrahang diagnosztika:
(előjegyzéses és beutaló köteles)
Szerda:   16:00-20:00
Csütörtök:  16:00-20:00   
Fogászati röntgen:
Hétfő:   13:00-16:00
Kedd:   08:00-12:00
Szerda:   08:00-11:00      
Csütörtök: 08:00-12:00
Péntek:   10:00-13:00
Vérvételi helyiség:
Vérvétel:  7.00-9.00
Leletkiadás: 11.30-13.00  
Labor:   7.00-13.00
06 30/819-1994

Anyakönyvi Hírek
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K é p v i s e l ő i 
fogadóórák

Tamás Viktor: +36 30 3265394
Fogadóóra: minden hónap első keddje 
16-17 óráig Vasvári Pál terem
Szurkos Szilvia:  +36 30 3058143
Fogadóóra: minden hónap második 
keddje, 16.30-18.00 Vasvári Pál teremben
Balázsi Csilla: 42/520-120 e-mali: 
csilla@csip.hu Cím Tiszavasvári Gombás 
András u. 23/c Fogadóóra: minden hónap 
második szerdája 15-17 óra
Szabó Zoltán: +36 70 1980057; szabo.
zoltan0829@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap első hétfője 
17.00-18.30 között. Vasvári Pál terem. 
Bakné Répási Ágnes: bakne.r.agnes@
gmail.hu
Fogadóóra: minden hónap második 
keddje 16.00 - 17.30-ig a Vasvári Pál 
teremben
Ráduly Zsolt: +36 30  2198461
Fogadóóra: minden hónap első szerdája 
16.00-17.30-ig Vasvári Pál teremben
Volosinóczki Béla: +36 30 2132327 
Fogadóóra: minden hónap első keddje 
16-17-ig Vasvári Pál teremben
Balogh Sándor: +36 70 5466851
Fogadóóra: minden hónap második 
szerdája 17.00-18.00-ig Vasvári Pál 
teremben

FELHÍVÁS!
Veszettség elleni eboltás

2020-ban!
március 21. szombat 08:00-10:00 Gombás András u. – 

Kabay János u. kereszt.
március 22. vasárnap 08:00-10:00 Madách u. – Széles u. 

kereszt.
április 18. szombat 08:00-11:00 Piac tér, Állatorvosi 

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

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

kereszt.
április 25. szombat 11:30-12:30 Deák Ferenc u.- Vasvári 

Pál u. kereszt.
április 26. vasárnap 08:00-11:00 Szorgalmatos, Iskola 

parkoló
április 26. vasárnap 13:00-15:00 Dankótanya, Józsefháza

Pótoltás:
május 16. szombat 08:00-13:00 Piac tér

május 17. vasárnap Szorgalmatos, Iskola parkoló
Összevezetett oltás ára : 4000 Ft, oltás háznál: 4500 Ft

Oltás Állatorvosi rendelőben, egész évben 4000 Ft
oltási könyv pótlása: 500 Ft,  mikrochip: 4000 Ft

A veszettség elleni oltás a 164/2008 FVM rendelet 
szerint 3 hónapos kortól kötelező!

Dr. Magyar Károly
06-70-570-0904

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
BAK IMRE temetésén megjelentek, és 

fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet szeretnénk mondani 
mindazoknak, akik részt vettek halottunk 
Csecsődi Lajos temetésén, sírjára virágot, 

koszorút hoztak és fájdalmunkban 
részvéttel osztoztak.

A gyászoló család.

Kis visszatekintés:
1997. március hónapban indítottam el a 
Kempo Jujitsu stílusirányzat oktatását, 
tanítását Tiszavasváriban. Egy olyan 
önvédelmi rendszert, melynek gyakorlása 
magabiztosabbá, határozottabbá teszi 
az egyént. Nagyon jó jellemformáló, 
hiszen nem a mások, ha nem önmagunk 
legyőzése a cél. Emlékszem, amikor 
elkezdődött a foglalkozás a Vasvári 
Pál Általános Iskola tornatermében 
28 főt számláltunk. Létszámunk 
minden évben változott, jelenleg 16 fő 
gyakorolja a harcművészetet. A lelkes 
kitartóknak az időjárás sohasem okozott 
akadályt az edzések látogatásában. A 
rendszeres, szorgos munka az évek 
folyamán meghozta gyümölcsét. Aki 
azért jött, hogy erősebb, egészségesebb 
legyen, jobb mozgáskultúrával 
rendelkezzen, megtalálta a számítását. 
Meg kell említenünk a csapat korábbi 
eredményeit, amikre büszkék vagyunk. 
Bak Imre 3 Danos mester, aki a 
magyar bajnokságon, nemzetközi 
bajnokságon önvédelmi kategóriában 
3. helyezést ért el. Benicsák Norbert 
3 Danos mester, országos magyar 
bajnokságon 3. helyezést, nemzetközi 
versenyen, önvédelmi kategóriában 1 
helyezést ért el. Tóth Miklós 2 Danos 
mester Light Contact kategóriában, 
Nemzetközi Kempo versenyen 1-3 
helyezést ért el. Nagy Roland 1 
Kyu országos magyar bajnokságon, 
önvédelmi kategóriában 4. helyezett. Az 
eredmények eléréséhez természetesen 
sok kitartó munkára volt szükség, 
amit a versenyzőink bebizonyítottak, 
hogy meg lehet csinálni. A Kempo 
Jujitsu nem versenysport, de bizonyítja 

hatékonyságát bármilyen versenyeken. 
Számomra nem a versenyzés, a 
versenyeredmények begyűjtése a cél, 
ha nem minden tagunk egészséges 
életmódra nevelése, a szabadidő hasznos 
eltöltése, a harcművészet és a budo 
szellem megismertetése, alkalmazása, 
elsajátítása.
Stílusunkról néhány gondolatot:
A Browne Budo Ryu Kempo Jujitsu 
egy teljes harcművészeti stílus irányzat, 
amely a leghatékonyabb technikákat 
tartalmazza, mint a Karatéban is 
megtalálható rúgásokat, ütéseket, 
blokkokat és támadásokat. Az Aikidóbol 
feszítéseket és csuklódobásokat. 
A Judobol dobásokat, fojtásokat és 
földharcot. Kiváló hatékonyságú utcai 
elemeket a Jujitsuból és a Kempo gyors 
kéz támadásait, a bot, kés és pusztakezes 
technikákat az Escrimából. A Kempo 
az ököl jogát jelenti, a világ különböző 
területéről ered. A páncélos lovagok, 
katonák harcművészete volt, mivel sok 
lágyék részre irányuló 
technikát alkalmaz, 
mert azokat nem tudták 
kellőképpen védeni. 
Alapító nagymestere 
Hanshi Peter Browne, 
9. Danos mester a 
s z e m é l y v é d e l e m 
s p e c i a l i s t á j a . 
M a g y a r o r s z á g o n 
k i z á r ó l a g o s 
stílusképviselő: Shihan 
Szilágyi Ferenc 6. 
Danos mester, a 
Magyar Kempo Jujitsu 
Egyesület Közhasznú 

Szervezet elnöke. Az egyesületet 
1993-ban alapítottuk, jelenleg 46 
tagot számlál. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a gyermek, és ifjúsági 
korosztály képzésére, táboroztatásra, 
szemináriumokon, világtalálkozón 
való részvételre. Célunk, hogy minél 
többen ismerjék meg, sajátítsák el a 
harcművészeti technikákat. Mindenki 
képes rá, hogy önmagát fejlessze, 
csak meg kell találni a lehetőséget, és 
élni kell vele. Az egyesület edzéseire 
szeretettel vár minden 6. életévét 
betöltött, harcművészet iránt érdeklődő 
fiatalt. Ha még mindig nem hiszed, hogy 
ez az erőteljes és hatékony önvédelmi 
rendszer jó számodra, miért nem jössz le 
és veszel részt az edzésen.
Edzések helye: Tiszavasvári, 
Találkozások Háza, Időpontok: Hétfő-
Csütörtök: 18.00-19.00
Ne feledd, hogy minden igazi tréning 
hatékony! Ahogy edzel, úgy harcolsz!.

Szilágyi Ferenc elnök
06-20/228-9342 

Kempo Jujitsu, mint önvédelmi rendszer már Tiszavasváriban is
Tanulj praktikus, hatékony Harcművészetet!

A farsangi vigasságokból a zeneiskola sem maradhatott ki, február 
21-én farsangi hangversenyt rendezett. Már hetekkel ezelőtt 
megkezdődött a lázas készülődés: jelmezek készítése, próbák és 
tánctanulás. Rendhagyó hangverseny mindez a Hankó László Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola életében, hiszen a hangszertudás mellett 
színészi vénáikat is megcsillantják a növendékek és a tanáraik a 
színpadon. Az koncert folyamán találkozhattak tengerészekkel, 
orvossal, hercegnőkkel, kalózókkal, udvari bohóccal az érdeklődők. 
Az egyedi produkciók különlegesebbnél-különlegesebb meglepetést 
és szórakozást okoztak a nézőknek, melyet a tapsviharokból lehetett 
megállapítani. A hangverseny után táncos mulatság, jelmez verseny 
és tombolasorsolás következett, ahol kicsik és nagyok egyaránt 
jól érezhették magukat.  A rendezvény megvalósításában jócskán 
kivették részüket a lelkes szülők, akiknek ezúton is köszönjük 
szépen a támogatást valamint a segítséget!  S  ne feledjék, jövőre is 
majd jön a farsang, áll a bál!!!

ZENEISKOLAI FARSANG
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„Kilencven év nyomja vállát,
melyet cipelni már oly nehéz.

De Ő egy hős, aki mindent legyőz,
mert nagyon,de nagyon erős!”

Örömteli eseményen vehettünk részt 2020.február 06-án, a Kornisné Központ 
„C”épületében. Születésnapra szólt a meghívó, özv. Papp Jánosné Margitka nénihez. 
Margitka néni szép gyerekkort mondhat magáénak, hiszen magángazdálkodó szülei, 
húgával és öccsével szeretetben nevelték.1948. novemberében kötött házasságot Papp  
Jánossal. A föld szeretetét már családjából hozta magával, így a helyi termelőszövetkezet 
kertészetében kezdett el dolgozni. Három gyermekük született: János, Margit és József, 
akiket férjével boldogságban neveltek. Nagy törést jelentett életében férje elvesztése 
1974-ben. Ezt követően a szociális otthonban talált munkahelyet, melyet nagyon 
megszeretett és nyugdíjba vonulásáig dolgozott az idősek között. Ám nyugdíjas évei 
sem teltek egyhangúan. Három lány és négy fiú unokája született, akiket szeretgethetett, 
óvhatott,”terelgethette”őket. A nyaralások alkalmával lehetősége nyílt arra is, hogy 
a család életében fontos „értékeket”átadja nekik. Még nagyobb öröm volt számára a 
tizenhárom dédunoka érkezése. Folyamatos jelenlétükkel megszépítették idős napjait. 
Szájtátva hallgatták a meséket, történeteket, imádságokat. 2014-ben, gyengülő egészségi 
állapota miatt úgy döntött, beköltözik a szociális otthonba. Hamar beilleszkedett a 
mindennapi életbe, gyorsan a lakóközösség aktív tagja lett. Napjai beszélgetéssel, tv-
nézéssel telnek. Gyermekei, unokái rendszeresen látogatják. De a legnagyobb boldogság 
is kopogtat már szobája ajtaján, hiszen első ükunokája érkezését várhatja jó egészségben. 
Születésnapján tisztelettel és szeretettel köszöntötte Szőke Zoltán polgármester úr és 
dr. Kórik Zsuzsanna jegyzőasszony. Gyermekei mellett az intézmény vezetői és ápolói 
kívántak számára még sok-sok boldog évet. Isten éltesse még sokáig Margit néni!

Mentálhigiénés csoport

KÍVÁNUNK BOLDOG 90 ÉVES 
SZÜLETÉSNAPOT!

Boldog 80. születésnapot, jó 
egészséget és hosszú boldog 

életet kíván Losonczi Gábornak 
családja!

Most látható a természetben
Virágot bontottak a téltemetők
Amikor olvadni kezd a hó a tél végén, akkor 
bújnak ki a talajból a téltemetők. Előbb a szeldelt 
leveleik jelennek meg, majd a sárga virágok. A 
tiszalöki Arborétumban már javában nyílnak, 
mint megannyi földre hullott napocska. Ez a 
növény kora tavasszal nyílik, szinte együtt a 
hóvirággal és valóban temeti a telet. Hazánkban 
nem őshonos, hanem a Földközi-tenger 
mellékéről hozták be több évszázaddal ezelőtt 
és aztán elvadult. Nagyon szépen beleépült a 
hazai növényvilágba és nem lett gyomnövény, 
mint annyi más jövevény faj. Annak idején a 
kastélyparkok jellegzetes tavaszi virága volt. 
Hazánkban meglehetősen ritka, ezért is védett. A 
természetvédelmi értéke: 5000 Ft.

dr Legány András

2020. április 1.-jén, szerdán véradást 
szervezünk a Találkozások házában. 
A véradókat szeretettel várjuk 8.00 – 
14.00 óra között. Kérünk mindenkit, 

aki csak tud, jöjjön el!
Adj vért és ments meg 3 életet!


