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Vasvári Hírmondó

Mint ahogy azt már meg-
szokhattuk, hóeséskor 

mindig kitör egyfajta hisztéria a 
hóeltakarítás minősége miatt. 
Legutóbb sem volt ez másként, 
hiszen néhány napon keresztül 
elég rendesen kaptunk az égi 
áldásból. 

A városban felgyülemlett hó-
mennyiséget azonban nem 
mindenki ítélte vészesnek, így 
sokan nem is takarították el 
az utakról, járdákról. Egyfajta 
káosz van a fejekben annak 
megítélésében, kinek is a fel-
adata az utak síktalanítása. 
A helyi közutak vonatkozásá-
ban az önkormányzat a Városi 
Kincstárt bízta meg ezzel a 
feladattal. A Kincstár három 
helybeli alvállalkozóval (Lo-
sonczi és Losonczi Kft., Tisza-
melléki Mélyépítő Kft., Hüse 
Mihályné vállalkozó) kötött 
szerződést a munkálatok elvég-
zésére. Több esetben merült fel 
munkájuk minőségével vagy 
éppen hiányával kapcsolatban 
kifogás. 
A Kincstárnál jelenleg 10 köz-
foglalkoztatott dolgozik, a busz-
megállók, közterületek takarí-
tását ennyien végzik jelenleg. 
Újabb közfoglalkoztatottakkal 
történő szerződéskötésre leg-
közelebb csak márciusban lesz 
lehetőség, akkor 35-en kapnak 
munkát. A Kincstár további 
108 személy foglalkoztatását 
tervezi ebben a formában. Ese-
tükben a tényleges munkába 
állás a közfoglalkoztatotti pá-
lyázatok kiírásának függvé-
nye. 
A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén a síktalanítással kapcso-
latban felmerült problémákkal 
is foglalkozott. A hatékonyabb, 
eredményesebb munka eléré-
se érdekében dr. Fülöp Erik 
polgármester kérte a Városi 
Kincstár vezetőjét, hogy az al-
vállalkozókkal szemben legye-
nek határozottak, a leszerző-
dött munka maradéktalan és 

kifogástalan elvégzését minden 
esetben kérjék számon. Újabb 
havazás esetén a Kincstár fo-
gadjon fel hómunkásokat, biz-
tosítsa számukra a szükséges 
eszközöket, és teremtse meg a 
feltételrendszerét annak, hogy 
intenzív havazás esetén telefo-
nos ügyelet segítségével tehes-
senek bejelentéseket a lakosok, 
illetve az ügyeleten szükség 
esetén jelentkezhessenek a hó-
eltakarítási munkálatokra. 
A síktalanítás azonban nem 
kizárólag önkormányzati fel-
adat. A lakosságnak szintén 
van ezen a téren kötelezettsé-
ge. Az érvényben lévő rendelet 
szerint: 

 az ingatlan előtti, illetve az ●●

ingatlan megközelítését szol-
gáló járdák, járdaszakaszok 
(járda hiányában egy méter 
széles területsáv), lépcsők, 
síkosság mentesítéséről az 
ingatlan tulajdonosa, hasz-
nálója folyamatosan köteles 
gondoskodni (ez természete-
sen az üzletekre is vonat-
kozik). 
 a járdáról letakarított havat ●●

a közút és a járda között úgy 
kell elhelyezni vagy eltávolí-
tani, hogy sem a gyalogos-, és 
gépjárműforgalmat, sem pe-
dig a járda melletti víznyelők 
működését ne akadályozza, 

és a hó megcsúszás veszélye 
kizárt legyen.
 hórakást tilos elhelyezni:●●

a.) útkereszteződésben;
b.) útburkolati jeleken;
c.)  tömegközlekedésre szolgá-

ló jármű megállóhelyén,
d.)  közszolgáltatási felszerelési 

tárgyra (pl.: gázcsap, vízel-
záró csap) és egyéb közérde-
kű létesítmény (pl.: közvilá-
gítási lámpaoszlop) köré;

e.)  kapubejárat elé, annak 
szélességében.

 síkosság elleni védekezéshez ●●

a környezetkímélő anyagok 
használhatók (homok, salak, 
zeolit). Konyhasó használata 
zöld területen és közvetlen 
környékén tilos.
 havat, jeget a háztető közte-●●

rület felé eső oldaláról csak 
olyan időszakban szabad le-
tisztítani, amikor a forgalom 
csökken. A tisztítás idején a 
járdát le kell zárni és a járó-
kelőket figyelmeztetni kell az 
elhaladás veszélyére.

Kérjük Önöket, hogy mások 
és saját biztonságuk érdeké-
ben tartsák be az alapvető 
közösségi együttélés szabá-
lyait és felelős, példaértékű 
magatartásukkal segítsék a 
felnövekvő nemzedéket is a 
társadalmi normák elsajátí-
tásában.

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár jövőjével kapcsolatosan 
dr. Fülöp Erik Polgármester levelet intézett Orbán Vik-
tor Miniszterelnökhöz és dr. Czomba Sándor Foglalkoz-
tatáspolitikai államtitkárhoz január utolsó hetében. 
A Miniszterelnöknek írt levél szövegét a 3. oldalon 
olvashatják.

S.O.S. ALKALOIDA

Évértékelő közgyűlést 
tartott a Polgárőrség, 

amelynek keretében az 
egyesület elnöke, Simon 
István beszámolt a tavalyi 
év tevékenységeiről. 

A polgárőrök 6404 órá-
nyi szolgálatot teljesítet-
tek 2013-ban, gépkocsival 
10234 km-t tettek meg. Az 
előző évhez képest jelen-
tősen csökkent szolgálati 
óráik száma, mert a tör-
vényi változások miatt 
több városi rendezvényt 
nem biztosíthattak. Jár-
őrszolgálatot 357 polgár-
őr teljesített tavaly. Fog-
tak el tolvajokat, szabály-
sértőket figyelmeztettek, 
rendőri intézkedést kér-
tek, kóbor kutyákat je-

lentettek be. Szolgálatot 
teljesítettek a piacon, 
biztosították a sportren-
dezvényeket, az önkor-
mányzati kifizetéseket, a 
Halottak Napját és a kü-
lönböző rendezvényeket. 
Idén szeretnék növelni 
a polgárőrök létszámát, 
amihez várják az érdeklő-
dők jelentkezését. A belé-
pési szándékot bármelyik 
polgárőrnél lehet jelezni. 
Terveik között szerepel a 
járőrszolgálat folyamatos 
fenntartása, minőségi ja-
vítása, a rendőrséggel kö-
zös szolgálatok számának 
növelése, valamint a pol-
gárőrök szakmai képzése 
a jogszabályismeret és a 
gyakorlati végrehajtás, 
tökéletesítés terén. Az illegális szemétleraká-

sok megakadályozása és a 
lakosságra háruló anyagi 
terhek könnyítése érde-
kében az önkormányzat 
úgy határozott, április 
1-től összegyűjti az épí-
tési törmeléket újrahasz-
nosítás céljából. Jelenleg 
a sitt 6000 Ft/tonna áron 
adható le a nyíregyházi 
hulladékgyűjtőben, ami 
igencsak megterheli a 
családi kasszát. Április-
ban a lakosság ingyene-
sen helyezheti el az erre 
a célra kijelölt helyen az 
építésből származó, ve-

szélyes anyagokat nem 
tartalmazó bontási, épí-
tési hulladékot, melyből 
a későbbiek során útalap 
készül a település azon 
részeire, ahol nincs szi-
lárd útburkolat. A rész-
letekről következő szá-
munkban olvashatnak 
bővebben. 

Őrségben a polgárok
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VERES CSABA
vállalkozónak, aki a 

városban kihelyezésre 
kerülő információs táb-
lákat ingyen készítette 
el, immáron nem első 
alkalommal. Önzetlen 

segítségét és nagylelkű 
felajánlását köszönjük.
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Sikeres hónapot zártak 
a rendőrkapitányság 

munkatársai a bűnügyi fel-
derítések terén. Többnyire 
lopás, garázdaság, betörés 
miatt kellett intézkedniük, 
ám igazán nagy fogásokról 
is hírt adhatunk ezúttal. 

A kedélyeket borzoló 
trafikrablás elkövetője 
és felbujtója is 
rendőrkézre ke-
rült, ráadásként a 
házkutatás során 
kábítószergyanús 
anyagot is talál-
tak náluk. 
A 19 éves felté-
telezett elkövetőt 
egy 30 év körü-
li férfi bujtotta fel. Az 
országos adatok szerint 
az utóbbi fél évben 230 
trafik ellen követtek el 
támadást. Naponta át-
lagosan 8–9, dohánybol-
tokkal összefüggő bűn-
cselekmény történik az 
országban. 
Szintén kiemelkedő jelen-
tőségű eredmény az a 7,6 
kg-nyi, az előzetes adatok 

szerint ópium tartalmú 
anyag, amelyet a 27 éves 
L. Krisztián gépkocsijá-
ban találtak meg. 
A nyomozók feltételezik, 
hogy a tiszavasvári fia-
talembernél lévő nyolc 
csomagnyi kábítószer 
egy nagyobb droghálózat-
hoz köthető. Városunk-
ban sajnos napi szintű 

problémát jelent 
a kábító- és tudat-
módosító szerek 
használata, ter-
jesztése. 
A fogyasztók és 
terjesztők a leg-
különbözőbb tár-
sadalmi rétegek-
ből kerülnek ki, 

a legszegényebbek és a 
leggazdagabbak egyaránt 
megtalálhatóak közöttük. 
A rendőrkapitányság, a 
Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum, valamint szoci-
ális, egészségügyi, peda-
gógiai szakemberek ösz-
szefogásával közös küz-
delem indul a helyi drog- 
és kábítószer fogyasztók, 
illetve terjesztők ellen. 

Rendőrkézen

Simon István elnök tárgyjutalomban részesíti Sándor József 
polgárőrt

Szeretettel  
várom meglévő 

és leendő  
ügyfeleimet  
a Mesterek  
Házában. 

Telefon: 06-20/546-42-93
Bóz Erika manikűrös

ERIKA
MANIKŰR

Hóhelyzet

Az idei választás eredménye-
képpen sok minden megválto-
zik a parlamentben: 386 kép-
viselő helyett csak 199 lesz, 
közülük 106-an egyéni válasz-
tókerületből, 93-an pedig az 

országos listákról juthatnak 
be. Újdonság, hogy az idei 
választás csak egyfordulós 
lesz, azaz április 6-án min-
den eldől.

Részletek a 2. oldalon

Választhatunk

Nem akarnak szülni
Példaértékű az a szemléletfor-
málás, amelyet a védőnők ér-
tek el a halmozottan hátrányos 
helyzetben élő nők körében a 
városban. Az önkormányzat a 
tavalyi évben egy kihagyhatat-
lan egészségügyi ajánlat elfoga-
dásával élt, melynek keretében 
több száz nem kívánt terhesség 
ellen védelmet nyújtó spirált 
vásároltak azzal a szándékkal, 
hogy azok a sokgyermekes nők, 
akik nem szeretnének többé 

szülni, ingyen hozzájuthassa-
nak a biztonságos, egészséget 
nem károsító védelemhez. A 
védőnői szolgálat felvilágosító, 
ismeretterjesztő munkájának 
eredményeképpen a közelmúlt-
ban több mint harminc, nehéz 
körülmények között élő, 5-10 
gyermeket nevelő asszony élt 
a lehetőséggel saját elhatáro-
zásából. Az egészségmegőrző, 
születésszabályozó kampány 
tovább folytatódik a városban. 

Díjazták a vállalkozót
Tiszavasvári Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete KABAY JÁNOS VÁL-
LALKOZÓI DÍJAT és EMLÉK-
LAPOT adományozott MÉSZÁ-
ROS ISTVÁN részére, aki a 
TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. 
telephely- és technikai fejlesz-
tésével a tiszavasvári lakosok 

számára munkahelyet terem-
tett. 
Hozzájárult városunk hírne-
vének öregbítéséhez, mivel az 
egyetlen olyan ipari-szolgálta-
tó vállalkozás az országban, 
amely akkreditált kalibráló, 
akkreditált vizsgáló és hitele-
sítő laborral rendelkezik. 

Nincs szociális temetés
Az Országgyűlés szeptem-

berben úgy módosította a 
temetkezésről szóló törvényt, 
hogy 2014. január 1-jétől az 
elhunytak hozzátartozói szo-
ciális temetést kérhetnek az 
önkormányzattól. 

A szabályozás alapján a fenn-
tartó minden köztemetőben kö-
teles külön parcellát kijelölni a 
koporsós vagy urnás szociális 
temetésre. Ennek megfelelően 
a tiszavasvári képviselő-testü-
let tavaly év végén módosítot-
ta önkormányzati rendeletét 
a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről, melyben arról 
született döntés, hogy a városi 
temetőben szociális temetke-
zésre szolgáló parcellát jelöl-
nek ki, eleget téve ezzel a tör-
vényi elvárásoknak.
Időközben a Parlament de-
cemberi döntésével 2015-re 

halasztotta a szociális teme-
tés bevezetését, a törvényt az 
Országgyűlés kivételes sürgős 
eljárásban fogadta el. 
A helyi rendelet módosítását 
a testületnek ezért hatályon 
kívül kellett helyeznie ahhoz, 

hogy összhangban álljon a ma-
gasabb szintű jogszabály elő-
írásaival. Így tehát idén nem 
vehető igénybe a szociális te-
metkezés, a közköltséges le-
hetőség azonban továbbra is 
megmarad. 

gyermek- 
bántalmazás

Írásunk az 5. oldalon olvasható



Sok változást hozott az új esz-
tendő. A legfontosabb változás, 
hogy az állami horgászjegy ér-
vényessége 2014. január 31-ig 
kitolódik minden évben. Addig 
a napig nem is lehet újat ki-
váltani!
Ennek megfelelően a fogási 
naplót sem kell korábban lead-
ni. A leadási határidő: február 
28. Kérjük, hogy aki még nem 
adta le a fogási naplóját, az 
személyesen vigye be a Kukac.
Ponty.Hu horgászboltba a nyil-
vántartás vezetése végett!
A horgászbolt jelenlegi nyit-
va tartása: péntek 9-12 óráig, 

szombat 9-12 órá-
ig. Ahogy az idő 
tavaszodik, úgy 
fog emelkedni a 
nyitvatartási idő.
Aki nem adja le határidőig 
(február 28) a fogási naplóját 
vagy hibásan tölti ki, ezentúl 
kétszeres áron válthatja csak 
ki az új állami horgászjegyet!
Mindenki új állami horgász-
jegyet kap az idén.
A megnövekedett adminisztrá-
ciós terhek miatt hosszabb vá-
rakozásra kell számítani. Kér-
jük a Tisztelt Horgásztársak 
türelmét és megértését!

Tisztelt Horgásztársak!

A képviselő-testület január 
13-án rendkívüli ülést tartott, 
ahol:

–  módosították a temetőkről és 
a temetkezési tevékenységek-
ről szóló önkormányzati ren-
deletet.

–  elfogadták a helyi közutak sík-
talanítása tárgyában létrejött 
szerződés módosítását, mely-
nek értelmében megemelték a 
hóeltakarítási és síktalanítási 
díjakat.

–  elfogadták a kóbor, illetőleg 
veszélyes állatok befogását, 
valamint elszállítását biztosí-
tó szolgáltatási szerződés dí-
jainak megemelését.

–  kinyilvánították, hogy igénybe 
kívánják venni az állam által 
történő adósságállomány-át-
vállalást. 

–  elfogadták, hogy a Szociális-, 
Gyermekjóléti és Egészség-
ügyi Szolgáltató Központ és a 
Bölcsőde gazdasági, pénzügyi 
számviteli feladatait március 
1-től a Városi Kincstár lát-
ja el.

A képviselő-testület január 
30-án ülésezett, ahol:

–  módosították a 2013. évi költ-
ségvetésről szóló rendeletet.

–  nem fogadták el a 2014. évi 
költségvetést, mert az további 
kimunkálást igényel, a soron 

következő testületi ülésen tár-
gyalják ismét.

–  elrendelték, hogy a Tisza-
vasvári, Vörösvári út 36/a; 
38; 46-48. szám alatti, 065/18; 
065/17; 065/14; 065/11 hrsz-ú 
ingatlanok illetve Tiszavasvá-
ri, Madách u. végén lévő 2575 
hrsz-ú ingatlan és környeze-
te falusias lakóterület öve-
zeti besorolása kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági terület 
övezetté módosuljon.

–  elfogadták dr. Rojkó László-
nak, a ROJKO-MED Tanács-
adó és Szolgáltató Kft. ügy-
vezetőjének a Tiszavasvári 
központi háziorvosi ügyelet 
2013. évi működéséről szóló 
szakmai és pénzügyi beszá-
molóját.

–  elfogadták a Tiszavasvári 
Szabadidős Programszervező 
Egyesület által benyújtott - a 
Városi Televízió 2013. évi te-
vékenységéről és gazdálkodá-
sáról szóló – beszámolót, fel-
hatalmazták a polgármestert, 
hogy kösse meg az egyesület-
tel a tárgyévi költségvetési 
rendeletben jóváhagyott ösz-
szeg szerinti aktualizált Tá-
mogatási szerződést.

–  határoztak Lázár István, a Mű-
velődési Központ és Könyvtár 
igazgatója közalkalmazotti ki-
nevezésének jóváhagyásáról.

–  javasolták a Tiszavasvári Ál-

talános Iskola intézményve-
zetőjének, Halász Lászlónak, 
illetve a Tiszavasvári Középis-
kola, Szakiskola és Kollégium 
igazgatójának, Szabó Zoltán-
nak az újabb ciklusra történő 
megbízását.

–  határoztak arról, hogy a közpon-
ti háziorvosi ügyelet közbeszer-
zési eljárására irányuló ajánlat-
tételi felhívást elfogadják.

–  eredményesnek ítélték a „Ti-
szavasvári Város Önkormány-
zatának szervezetfejlesztése” 
tárgyban lefolytatott közbe-
szerzési eljárást és nyertes-
nek nyilvánították a Hungaro 
Support Kft-t. Egyúttal felkér-
ték a polgármestert a nettó 
10.340.000.-Ft értékű szerződés 
megkötésére. 

–  eredményesnek nyilvánítot-
ták a Tiszavasvári, Ifjúság u. 
8. szám alatti Fülemüle óvoda 
részére gyermekjátékok be-
szerzése és szállítása tárgyban 
kiírt közbeszerzési pályázatot, 
melynek nyertese az Alex 
Fémbútor Kft. A testület fel-
kérte a polgármestert a bruttó 
4.852.599,- Ft összegű szállítási 
szerződés megkötésére. 

–  határoztak a Tiszavasvári Vá-
ros Önkormányzata és Tisza-
vasvári Város Ruszin Nemze-
tiségi Önkormányzata közötti 
Együttműködési Megállapo-
dás jóváhagyásáról.

–  elfogadták a Nemzeti Rehabi-
litációs és Szociális Hivatal, 
valamint az Önkormányzat 
közötti, a támogató szolgálta-
tás finanszírozására vonatko-
zó, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt finanszíro-
zási szerződést.

–  határoztak az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Opel Com-
bo C 1,3 D típusú, JXX-634 
frsz-ú gépjármű értékesíté-
séről és felkérték a polgár-
mestert, hogy az értékesítést 
megelőzően legalább három 
autókereskedésben az autó 
felértékeltetéséről gondoskod-
jon és a kapott ajánlatokat 
terjessze a testület elé.

–  jóváhagyták a Művelődési 
Központ és Könyvtár könyv-
tári állományra vonatkozó lel-
tározási ütemtervét.

–  döntöttek arról, hogy a Képvi-
selő-testület biztosítja a Vas-
vári Pál Múzeum részére a 
Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. 
alatti Térségi Szolgáltató Ház 
földszintjén, az épület utca-
fronti részén található 9 db 
irodát a „Nyíri Mezőség törté-
nete az őskortól a középkorig” 
című régészeti tárlat kivitele-
zése céljából.

–  felkérték a Városi Kincstár 
intézményvezetőjét, hogy Pal-
ló Sándornak a Városi Kincs-
tárral szemben perköltség cí-

mén fennálló összesen bruttó 
311.750,- Ft összegű tartozá-
sára vonatkozó részletfizetési 
kérelméhez ne járuljon hozzá.

–  tájékoztatást kaptak a há-
ziorvosok által használt, ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
rendelők rezsiköltségei szá-
mítási módjának, számlázá-
sának, megfizetésének ellen-
őrzéséről.

–  elrendelték a Losonczi Sán-
dor és társai által benyújtott 
kezdeményezés kapcsán, hogy 
a Tiszavasvári, 3188 hrsz-ú 
ingatlan kereskedelmi, gazda-
sági szolgáltató terület öve-
zetre vonatkozó építményma-
gassági korlátozása maximum 
15 méterre módosuljon, és az 
útkorrekció lekerüljön az in-
gatlanról.

–  elrendelték a TISZAMAG KFT 
által benyújtott kezdeménye-
zés kapcsán, hogy a Tiszavas-
vári, Nyíregyházi út alatti, 
0138/1hrsz-ú - GKSZ-4 keres-
kedelmi, szolgáltató gazdasági 
besorolású terület - építmény-
magassága maximum 25 mé-
terre módosuljon technológiai 
berendezések vonatkozásá-
ban.

–  határoztak a Városi Kincstár 
gazdasági vezető (magasabb 
vezető) álláshelyének betölté-
sére vonatkozó pályázat ki-
írásáról.

sport, szabadidőönkormányzati hírek
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Közfoglal- 
koztatottak  
adóbevallása

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy 2014. február 

12-én 8–14 óráig kihelye-
zett ügyféltalálkozó kereté-
ben a NAV Szabolcs-Szat-
már Bereg Megyei Adó-
igazgatóság munkatársai 
a Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő termében 
segítséget nyújtanak a 
2013. évben közfoglalkoz-
tatásban foglalkoztatottak 
számára a   személyi jöve-
delemadó bevallások ki-
töltésében.

Vasvári Hírmondó Vasvári Hírmondó

A KéPVISELŐ-TESTüLET JANUáRI DöNTéSEI●➜

Az önkormányzat korábban 
bruttó 2,5 millió forintot kü-
lönített el arra a célra, hogy 
a térfigyelő kamera rendszer 
telepítése megvalósulhasson a 
városban. Ennek eredmé-
nyeképpen biztosított a 
folyamatos hatósági kont-
roll és jelenlét. 
Ez az intézkedés a közbiz-
tonság terén kimutatható 
pozitív eredményt hoz, 
elsősorban a lakosság 
biztonságérzetének növe-
kedése terén, másodsor-
ban növeli a felderítési 
arányszámokat. 
A térfigyelő rendszer ki-
alakításánál a maximális 
biztonságot és jogszerűsé-
get – ezen belül is kiemel-
ten az adatvédelmi sza-
bályok betartását – egy-
aránt figyelembe vették. 

Ezek az elvárások még a szak-
mai szabályokat is megelőzték. 
Ma már 7 kamera figyeli folya-
matosan az eseményeket és há-
rom megfigyelő központ teljesít 

24 órás szolgálatot a vá-
rosban. A rendszer újabb 
taggal bővül hamarosan, 
így már 8-ra emelkedik a 
kihelyezett kamerák szá-
ma. A rendszer felépítése 
biztosítja a későbbiekben 
történő szakaszos bővíté-
seket úgy, hogy a koráb-
ban telepített rendszer 
központi és külső elemei 
csere nélkül továbbra is 
felhasználhatók lesznek. 
Az önkormányzat folya-
matosan bővíteni kívánja 
a térfigyelő eszközparkot, 
fokozott figyelmet fordít-
va a bűnügyileg fertőzött 
területekre. 

Figyelnek a kamerák

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület hírei

Vomáztak
A város nyertes belvízpályáza-
tának előkészületi munkálatai 
a csatornarendszer vomázásá-
val kezdődtek. A vomázás a 
csőgörényezéshez hasonlatos 
eljárás, csak „nagyüzemi” vál-
tozatban. Az eldugult, gyökér-
zettel benőtt zárt csapadékvíz 
elvezető rendszert egy speciá-
lis berendezés segítségével ta-
karítják ki a szakemberek. A 
csatornázási projektet elnyert 
vállalkozó egy alvállalkozó be-
vonásával végzi ezt a munkála-
tot, átvállalva a teljes költséget, 
így a városnak a vomázásért 
nem kell fizetnie. A közemúlt-
ban a Vasvári Pál utca- Deák 

Ferenc utca, a Pethe Ferenc 
utca – Dózsa György utca és 
a befogadó árok, valamint az 

Arany János utca – Kossuth 
utca – Nép utca túlterhelt csa-
tornáit tisztították meg.

Áder János köztársasági elnök 
2014. április 6-ra írta ki a par-

lamenti választások időpontját. 
Ez a jogszabályok szerint a lehető 
legkorábbi időpont. 

A kormány a korábbi két-
fordulós választási rendszert 
egyfordulós választási rend-
szerré alakította, amelyben 
megtalálhatók az egyéni vá-
lasztókerületi és listás rend-
szer elemei is.  
A magyarországi lakhellyel 
rendelkező választópolgárok az 
országgyűlési választáson két 
szavazattal rendelkeznek: egy-
részt voksolhatnak arra, kit 
szeretnének az országgyűlési 
egyéni választókerületükben 
(ebből 106 van) képviselőnek, 
másrészt egy másik íven arról 
dönthetnek, hogy az országos 
pártlistáról melyik pártot tá-
mogatják. Az országos listán 93 
országgyűlési mandátum sorsa 
dől el.  

Azok, akik kérték a helyi vá-
lasztási irodától, hogy nem-
zetiségi választóként vehesse-
nek részt a választáson, nem 
pártlistára, hanem nemzetisé-
gük listájára voksolhatnak. A 
nemzetiségek kedvezményes 
mandátummal kerülhetnek az 
Országgyűlésbe.
A választás napjának kitűzése 
után a választáshoz kapcsoló-
dó határidőket, határnapokat 
a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter rendeletben határoz-
za meg, de a választási eljárás-
ról szóló törvény alapján már 
tudható, melyek a legfontosabb 
határidők.

Február 7. után kell a mint-
egy 8 millió, magyarországi 
lakóhellyel rendelkező válasz-
tójogosultnak kézhez kapnia a 
névjegyzékbe való felvételről 
szóló értesítést.
Február 15-én indul a hivata-
los kampány.

Március 3-ig ajánlóíveken 
gyűjthetik a választókerület-
ben lakó polgároktól az aján-
lásokat az indulni kívánó kép-
viselők.
Március 4-ig lehet bejelente-
ni az országos listákat, ilyet 
az a párt állíthat, amely leg-
alább kilenc megyében és a 
fővárosban, legalább 27 egyéni 
választókerületben önálló jelöl-
tet állított.
Március 22-ig kell felvetetni-
ük magukat a névjegyzékbe a 
nem magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező magyar állam-
polgároknak.  
Március 29-ig kell  jelentkez-
niük a külképviseleti névjegy-
zékbe a nagykövetségeken a 
külföldön tartózkodó választó-
polgároknak.  
Április 4-ig átkérheti magát 
más településre az, aki a sza-
vazás napján nem tartózkodik 
lakóhelyén, de Magyarország 
egy másik településén élni kí-
ván a választójogával.
Április 5-én éjfélig meg kell 
érkeznie a külhoni választó-
polgárok szavazatainak.

Választhatunk

Új elnök egyeztet 
kábítószer ügyben
Dr. Fülöp Erik polgármester 
január 22-én tájékoztatta a Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) résztvevőit, hogy az el-
nöki feladatokat a jövőben Ná-
csáné dr. Kalán Eszter Hajnal-
ka, a Szociális-, Gyermekjólé-
ti- és Egészségügyi Szolgáltató 
Központ vezetője látja el. 
A városban kialakult, egyre 
súlyosabb kábítószerekkel kap-
csolatos események miatt gyors 
és hatékony intézkedésekre 
van szükség, melyet kizárólag 
együttes munkával érhetnek el 
a fórum résztvevői, akik között 
éppúgy jelen vannak az oktatá-
si, egészségügyi, szociális in-
tézmények képviselői, mint a 
biztonsági szervek, médiumok 
munkatársai.

Allianz Hungária Zrt.

ÉrtÉkESÍtÉSI PArtNEr

MEGHÍVÓ
A 2014. FEBRUÁR 22-ÉN  
TARTANDÓ ÉVI RENDES  

KÖZGYŰLÉSRE
Helyszín: Tiszavasvári Önkormányzat házasságkötő terme (Ti-
szavasvári, Városháza tér 4.)
8.30 kezdettel (határozatképtelenség esetén 9.00 újra össze-
hívásra kerül, mely időpontban a jelenlévő tagok létszámától 
függetlenül határozatképes lesz).
A közgyűlés napirendi pontjai:

1.  A vezetőség beszámolója a 2013-as évről.
2.  Támogatási rendszer változása.
3.  Tájékoztató a Kacsás horgásztó üzemeltetési változásáról.
4.  2014 évi munkaterv ismertetése.
5.  Egyéb szervezeti és működési kérdések

További friss információ az egyesület honlapján (www.tv-hor-
gasz.info), valamint a Polgármesteri Hivatal földszinti folyosó-
ján kifüggesztve. A közgyűlésen való részvétel nem csak jog, 
hanem kötelesség is!

Fejes László Ádám H.E. elnök

ELHUNYT

Bató Csaba
a LOMBIK SE NB III-as labdarúgó 
csapatának kapusa. Az egykori iga-
zolt játékos, aki sok szép pillanatot 
szerzett a városi futball szerelmesei-
nek, 48 esztendős korában, váratla-
nul távozott közülünk.

Több Olvasónktól is kaptunk 
levelet, melyben azt kérték, 

indítsunk egy sorozatot a város-
ban található veszélyes közleke-
dési helyekről, illetve a bizton-
ságos közlekedést megnehezítő 
jelenségekről. Egyik Olvasónk 
leveléből idézünk:

„Városunkban nagyon sok he-
lyen megnőttek az úttest szé-
léhez, sarkokra ültetett cser-
jék, fák, bokrok, akadályozva a 
közlekedők kilátását, elbújtatva 
azt, amit látni kellene. Ilyenek-
kel találkozhatunk például az 
Árpád utca – Bajcsy utca sarká-
nál, a Pethe Ferenc utca-Dózsa 
György utca találkozásánál, a 
Pethe  Ferenc utca-József At-
tila utcai saroknál, a Kinizsi 

utcában (már-már az úttesten 
vannak a növények) és a Zrínyi 
utcában is elburjánzott a nö-
vényzet. A gyalogos átkelőknél 
az érkező gyalogost eltakaró 
reklámtáblák vannak elhelyez-
ve. Nem sok helyre, de kellene 
még egy két tükör a be nem lát-
ható kereszteződésekbe. 
A kerékpáros-gyalogos-gépjár-
mű elsőbbségi viszonyokat ren-
dezni kellene. Az úttest űrszel-
vényébe belógó villanyoszlopot 
el kell távolíttatni.”
A felvetett kérdéseket ajánljuk 
az érintettek szíves figyelmé-
be, ugyanakkor kérjük Önöket, 
hasonló anomáliákra hívják fel 
Önök is a figyelmet. A város-
ban zajló közlekedés nem min-
dig egyszerű. Szép számmal 

akadnak olyan helyek, útsza-
kaszok, amikor meglehetősen 
veszélyes helyzetekbe kerülhe-
tünk. Szeretnénk ezekre a he-
lyekre folyamatosan felhívni 
a városban közlekedők figyel-
mét, természetesen ezúttal is 
az Önök segítségét kérve. Ha 
van tudomásuk ilyen útsza-
kaszokról, helyekről, rosszul 
kihelyezett reklámtáblákról, 
hiányzó útjelző táblákról, ve-
szélyes, beláthatatlan utakról, 
a beláthatóságot veszélyeztető 
növényzetről, kérjük, osszák 
meg velünk információikat! 
Várjuk a konkrét címeket, fo-
tókat, esetleges javaslataikat. 
Elérhetőségeinket megtalálják 
a Hírmondó utolsó oldalán el-
helyezett impresszumban.

2013. november 30.

A Tiszavasváriban működő 
Pampuch Kft. 2008-ban azzal a 
céllal jött létre, hogy Tiszavas-
váriban és vonzáskörzetében 
minőségi lovas-turisztikai szol-
gáltatást nyújtson. Ezt szem 
előtt tartva az elmúlt időszak-
ban a Pampuch-tanyán jelentős 
fejlesztési források bevonásával 
térségi szinten is kiemelkedő 
fejlesztések valósultak meg.
2012-ben a cég pályázatot nyúj-
tott be az ÉAOP-2.1.1/H-11 „Tu-
risztikai szolgáltatások fejlesz-
tése” című pályázati kiírásra, 
amelyen 12.992.700 Ft támoga-
tást nyert egy 18.561.000 Ft érté-
kű projekt megvalósításához.

A fejlesztés keretein belül ős-
honos állatok tartására alkal-
mas istálló és a lovassportot 
népszerűsítő lovas-pálya került 
megépítésre, kiegészítő szolgál-
tatásként egy szauna került 
beszerzésre és beépítésre va-
lamint munka quad és 2 db 
tenyészló került beszerzésre.
A tanya szolgáltatásinak nép-
szerűsítéséhez szükséges mar-
keting hátteret szintén pályáza-
ti forrásból kívánta a cég meg-
teremteni honlap készítéssel és 
kiadványok előállításával és 
terjesztésével.
A projekt megvalósítására ren-
delkezésre álló időn belül sike-
rült azt eredményesen lezárni, 
a projekt menedzselésében a 
Tiszatér Társulás volt a Pam-
puch Kft. segítségére.

önök kérték – önök írták

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Tiszavasvári Pampuch tanya 
lovas-turisztikai fejlesztése 

PAMPUCH TANYA 
Tiszavasvári, 
Fehértói út 0190 hrsz.
pampuchkft@citromail.hu
www.pampuchtanya.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

TALÁLKOZZUNK 
A KÖNYVTÁRBAN!

„gyertek, gyertek, 
gyerekek! Én veletek 

nevetek!”

BABA-MAMA KLUB  
a tiszavasvári VárOSI 

KÖnyVtárBAn
2014. február 19. (szerda) 

10 órától
Vendég: LULU BOHÓC

farsangi versek – dalok – 
mondókák

Minden gyerek ajándékot kap!



mozaik krónika
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Vasvári Hírmondó Vasvári Hírmondó

Csak egy város?
Huszonnyolc esztendő emberi 
léptékkel mérve, nem kis idő. 
Egy település életében azonban 
elenyészőnek tűnhet, hiszen jó-
val több adatik meg számára 
a létezésből. Tiszavasvári mai 
nevét 1952-ben kapta, városi jo-
got 1986-ban szerzett. Az elmúlt 
évtizedek alatt sok vihart, ne-
hézséget megélt mind a tele-
pülés, mind az itt élő lakosság. 
Ezen a vidéken sosem volt egy-
szerű az élet, az ország pere-
mén néha bizony nehéz talpon 
állva maradni és állni a tépázó 
viharok támadásait. Volt, hogy 
fejlődtünk, volt, hogy pusztul-
tunk, és a stagnálás is isme-
rős a helyieknek. A felsőbb, 
időnként az alsóbb szintű po-
litikai csatározások rengeteg 
kárt okoztak már ennek a szép 
kis városnak. Emiatt sajnos 

sokan kényszerültek elhagyni 
otthonaikat. Mi, akik itt ma-
radtunk és kitartunk, csak mi 
tudjuk igazán, hogy Tiszavas-
vári nem csupán egy város. 
Számunkra ez a hazánk szí-
ve. Ha nem futamodunk meg, 
és nem kételkedünk abban, 
hogy egy gondolatokkal teli, 
elkötelezett emberekből álló 
kis csoport megváltoztathatja 
a világot, akkor Tiszavasvári 
kiállja az idő próbáját és gyer-
mekeink, unokáink számára 
egy olyan várost hagyhatunk 
örökségül, ami jó érzéssel tölti 
meg a szíveket. Bárhol járok is 
a világban, amikor egy hosszú 
út után megpillantom a polgári 
úti Keleti-híd tartópilléreit, sö-
tétben és világosban egyaránt 
azt üzenik: hazaértél! Tiszavas-
vári nem csak egy város…

életet az éveknek
Az élet mindig, minden pilla-

natban szolgál tanulsággal 
annak, aki odafigyel az apró rész-
letekre és kellőképpen megnyitja 
szívét, elméjét a megtanulhatók 
irányába.

Januárban, a sűrű hivatali 
programok közepette is sike-
rült időt szánnia dr. Fülöp Erik 
polgármesternek arra, hogy 90. 
születésnapján személyesen kö-
szöntse Wundele Ferencné Pet-
he Juliannát, akit mindenki 
csak Jutka néninek hív. A tö-
rékeny, apró termetű idős asz-
szonyt meghatotta az a figyel-
messég, amellyel körbevették a 
jeles napon. Minden meglepett-
sége ellenére olyan bölcs mon-
datokkal hálálta meg a feléje 
irányuló kedvességet, melyet 
nem árt az embernek mélyen 
elraktároznia a tudatában. Az 
élet mulandó, a folytonos fejlő-
dés egyszer megreked és visz-
sza-irányt vesz. Az évek száma 
növekszik, a test elhasználó-
dik, a fizikai erő hanyatlik, de 
az elme és a lélek – szerencsés 
esetben – képes meghazudtolni 

az idő múlását. Ilyenkor érti 
meg az ember, mit is jelent az, 
hogy az életet nem azok a na-
pok jelentik, amelyek elmúltak, 
hanem azok, amelyekre emlé-
kezünk. A Szociális Otthonban 
élő Jutka néni már leginkább 
csak az álmaiból él. Emlékezik 
fiatalságára, sikeres házasságá-
ra, Olaszországban élő egyetlen 
lányára, unokájára, 90 eszten-
dő bújára, bajára, áldásaira. 
Hálát ad Istennek a hosszú és 
szép életért, de azt mondja, túl 
sokat nem szeretne már belőle, 
mert az fájna. Ő már eleget élt, 
most a fiatalokon a sor. De ne 
csak létezzenek, hanem való-
ban ÉLJENEK is, mert az idő 
véges. A hosszú élet titkát ke-
resők számára Jutka néni azt 
tanácsolja, szerényen éljenek, 
tiszteljenek másokat, bízzanak 
az emberekben és mutassanak 
mértékletességet az élet min-
den területén, s ha a Jóisten is 
úgy akarja, egy hosszú és tar-
talmas élet végén egyszerűen 
csak álomra hajthatják fejüket. 
Szépen, csendesen, méltóság-
teljesen… S.É.

A Tiszavasvári Mazsorett Egyesület ezúton szeretné  
megköszönni azon személyek támogatását, akik személyi  
jövedelem adójuk 1%-át az Egyesületnek ajánlották fel. 

Kérjük a kedves lakosokat, hogy amennyiben tehetik, 
személyi jövedelem adójuk 1%-át az idei évben is  

Egyesületünk részére ajánlják fel, hogy munkánkat  
még sikeresebben és színvonalasabban végezhessük!  

Az anyagi támogatást előre is köszönjük!

TME adószáma: 19211882-1-15

Tiszavasvári Mazsorett Egyesület

Dr. Magyar Károly 
György

06-70-570-0904

Állatorvosi 
rendelő nyílt 
a Piac téren!

Rendelési idő:
hétfő 17–19 óra
szerda 17–19 óra
péntek 16–18 óra

OKJ-s tanfolyamok:
– Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
– Földmunka- rakodó- és szállítógépkezelő
– Targoncavezető

ANGEL & SPÉCI BT.
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Nyílvántartási szám: 15-0196-05  Akkreditációs szám: AL-2868

Járművezetőképző 
tanfolyamok: „B” és „T” kategória

Oktatók:
Dankó Ferenc elmélet, „B” gyakorlat  tel: 06-30/228-0693 
István Zoltán „B” gyakorlat  tel: 06-20/949-5778 
Kórik Sándor „B” gyakorlat  tel: 06-30/972-1972 
Nagy Sándor elmélet „T” gyakorlat  tel: 06-30/218-2008 
Iskolavezető: – Oleár László  tel: 06-30/928-4249 

Gyakorlási lehetőség ahogy a vizsgán:  
ÉRINTŐKÉPERNYŐS számítógépen

Jelentkezni, érdeklődni a helyszinen,  
és az oktatóknál lehet

Tanfolyamokat igény szerint indítunk 
a Találkozások Házában!

részletfizetés,  

Jogsihitel 

a Tiszavasvári  

Takarékszövetkezetnél!

Jelentkezni:
Oleár Lászlónál

tel.: 06-30/928-4249 

T

Tiszavasvári, Kossuth u. 11., az órás mellett. 
Pócsikné Tel.: 70/229-7762,  

pocsiknehitel@gmail.hu
10–15-óráig.

Időpont egyeztetéssel minden nap!

összeg 10 évre 15 évre 20 évre
1 Mft 10.170 9.660 8.470

3 Mft 36.660 28.960 25.400

5 Mft 61.100 48.260 42.330

LAKOSSÁGI HITELEK!
állami  
támogatott  
lakáshitelek,  
használt  
lakásvásárlásra

Adósságrendező hitel –  
Szabad felhasználású hitelek

Felújításra korszerűsítésre támogatott hitelek!  
Lakástakarék LTP ingyenes számlanyitással!

Használt lakások értékesítése!

Vállalkozói hitelek, Nemzeti Dohány,  
jelzálog és lombard!

Fél szoc pol. használt lakásra állami  
támogatott hitellel!

Dr. Partizer Éva ügyvéd

Tel.: 06-20/9616-783

 Cégalapítás, módosítás, megszűntetés●●

 Követelések érvényesítése, adósság ●●

behajtás
 Házassági bontóperekben jogi  ●●

képviselet ellátása
 Ingatlan adásvétel, ajándékozás,  ●●

bérlet
Okiratszerkesztés●●

Jogi tanácsadás●●

Jogi képviselet●●

MINISZTERELNÖKSÉG
Orbán Viktor 
Miniszterelnök részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tiszavasvári Város képviseleté-
ben szeretném Önt tájékoztatni 
arról a sajnálatos eseményről, 
hogy a városunkban 87 éve 
működő Alkaloida Vegyészeti 
Gyár jelenlegi cégvezetője, Ha-
rin Mehta és dr. Simon József 
vezető jogtanácsos levélben 
értesített bennünket a teljes 
gyógyszer alapanyaggyártás, 
- beleértve a morfint és szár-
mazékait - 2014. január 1-ével 
kezdődő megszüntetéséről. 

A levélben azt a magyarázatot 
kaptuk, hogy a döntés indoka 
nem más, mint a világpia-
con kialakult versenyhelyzet, 
amely miatt a társaság által 
előállított termékek jövedelme-
zősége folyamatos veszteséget 
okozott a ZRT. számára. A tu-
lajdonos, valamint az igazga-
tóság és a cég vezetése számos 
intézkedést tett a veszteségek 
felszámolására, a piacon ki-
alakult értékesítési ár azon-
ban nem fedezte a termékek 
előállítási költségét, csak je-
lentős veszteséggel került érté-
kesítésre, így nem látnak más 
kiutat, minthogy leállítják a 
gyártást. 

A tájékoztatást követően azon-
nal felvettem a kapcsolatot a 
gyár vezetőségével és kértem, 
részletesen tájékoztassanak 
arról, hogy az alapanyaggyár-
tás megszüntetése várhatóan 
mikor következik be ténylege-
sen, a jelenleg készleten lévő 
gyógyszeralapanyagok teljes 
felhasználása mikorra valósul 
meg, és az alapanyaggyártás 
megszüntetésének milyen ki-
hatásai lesznek az Alkaloida 
ZRT. jövőjére nézve. 

Harin Mehta cégvezető úr 
rendkívüli szociális érzékeny-
ségről tett tanúbizonyságot, 
biztosított arról, hogy körülte-
kintően és a lehető leghumánu-
sabban járnak el, ugyanakkor 
konkrétumokkal nem tudott 
szolgálni a felvetett kérdések-
re. Válaszában annyit közölt 
csupán, hogy végleges döntés 
nem született még az ügyben, 
a menedzsment várhatóan 
1-1.5 hónap alatt dolgozza ki 
stratégiáját. 

A tiszavasvári munka-erőpia-
ci helyzetkép már-már félelmet 
ébreszt mindenkiben, hiszen a 
közelmúltban építette le több 
száz dolgozóját a közeli tisza-
újvárosi JABIL, ahol nagyon 
sok helybeli dolgozott. Arról 
is hallottunk, hogy a debre-
ceni TEVA-ban nagy gondok 
vannak, és elbocsátások vár-
hatóak, ami szintén jelentős 
számban érintené a város-
ban élő családokat. Még egy 
ilyen nagy létszámot érintő 
munkaerőmozgást nem bír el 
a város, valóban foglalkoz-
tatási katasztrófa alakulhat 
ki, ezért nem tétlenkedhetünk, 
megoldást kell találnunk zá-
ros határidőn belül, hiszen 
emberi sorsok, egész családok 
léte függ attól, hogyan ke-
zeljük a kialakult helyzetet. 

Sokan látunk reményt arra, 
hogy állami segítségnyújtás-
sal, esetleg új befektető ide-
csábításával elkerülhető lesz 
a katasztrófa. Nyilvánvalóvá 
vált számunkra, hogy nagyon 
kell küzdenünk, mert a város 
léte egybeforrott a gyárral az 
elmúlt évszázadban.

Ehhez a küzdelemhez kérjük 
az Ön segítségét, személyes köz-
benjárását, konstruktív hozzá-
állását. Sajnos az Alkaloida 
privatizációja a ’90-es években 
elkezdődött, és a 2000-es évek 
elején a kisebbségi részvény 
tulajdonát is eladta a Magyar 
Állam, így 100%-ig külföldi 
tulajdonba került a cég, jelen 
helyzetben elkerülhetetlennek 
tűnik az állami beavatkozás. 
A tiszavasvári emberek számá-
ra az Alkaloida egyfajta nem-
zeti kincs, elképzelhetetlennek 
tartjuk, hogy a Kabay János 
által 1927-ben alapított örök-
ségünket hibás üzleti és poli-
tikai csatározások miatt elve-
szítsük. A gyárat emberfeletti 
munkával, korszerű tudással 
és hittel, gyakorlatilag a sem-
miből hozták létre Kelet-Ma-
gyarország szegény vidékén, 
ahol az ipari tevékenységnek 
egyáltalán nem voltak hagyo-
mányai. Évtizedeken át a gyár 
gyártmányszerkezete jelentő-
sen bővült, majd a rendszer-
változás kezdetétől pénzügyi 
helyzete folyamatosan romlott. 
Ez arra vezethető vissza, hogy 
először megszüntették a nö-
vényvédőszer-gyártó üzletágat, 
amivel egy több évtizedes ipari 
kultúrát számoltak fel. A gli-
fozát üzletágat pedig eladták 
az amerikai konkurenciának, 
az Alkaloida legjelentősebb 
vetélytársának, a Monsanto 
cégnek 1994-ben, valószínűleg 
az 1996-ra betervezett Alkaloi-
da-privatizáció vételi árának 
lenyomása érdekében.
A szakszerűtlen, pazarló vál-
lalati vezérkar, az állami 
privatizációs szervezet felelős 
vezetőinek segédletével, a kény-
szerű privatizáció zsákutcájá-
ba juttatta az Alkaloida Ve-
gyészeti Gyárat. Ennek a szö-
vevényes és szégyenletes priva-
tizációnak a körülményei még 
ma is alig ismertek: 1993-ban 
33 millió amerikai dollár vétel-
árral nyert a Milan Panic ala-
pította, Amerikában bejegyzett 
ICN cég az Alkaloida priva-
tizációs pályázatán. Az ame-
rikai-szerb cég azonban már 
az első 4 millió dolláros rész-
letet sem tudta kifizetni. Fede-
zet nélküli csekkjét a Magyar 
Nemzeti Bank nem fogadta el, 
a privatizáció ekkor kudarc-
ba fulladt. Ezt a visszás tényt 
azonban 1996-ban a privati-
zációs tender elbírálásánál 
már nem vették figyelembe. 
Az 1996-os privatizációs szer-
ződésben végül is egy olyan 
magyar cég, amely az előző 
években 70-90 millió dolláros 
árbevételeket ért el és 60-80 or-
szágba exportált rendszeresen, 
áron alul, sajnos mindössze 11 
millió dollárért kelt el.

Az Alkaloida elvesztéséért és a 
volt dolgozók teljes ellehetetle-
nítéséért nem a szláv kötődé-
sű amerikai befektető, Milan 
Panic okolható elsődlegesen, 
hanem sokkal inkább az Al-
kaloida és az Állami Vagyon-
ügynökség privatizációt nyélbe 
ütő, illetve megtűrő vezetői. A 
privatizációt követően a gyár 
1998-ban 1,2 milliárd, 1999-ben 
5,2 milliárd, 2000-ben pedig 
2,6 milliárd forintos vesztesé-
get produkált. A cég 2001-ben 
20 millió forintos alaptőkéjű 
Kft.-vé alakult, ezzel egy idő-
ben a dolgozókkal korábban 
10 százalékos árfolyamértéken 
megvetetett 1000 forintos dol-
gozói részvényeket 3 forintra 
értékelték le. 
Az Alkaloida privatizációjával 
Tiszavasvári és a környékbeli 
falvak sorsa megpecsételődött. 
Az ICN a privatizációs szer-
ződésben három évig vállalt 
létszámmegtartási kötelezett-
ségét betartotta ugyan, de a 
termék- és piacfejlesztésre vo-
natkozókat nem, így a mintegy 
1300 ember legnagyobb részét 
1999 és 2001 között elbocsá-
tották, melynek következtében 
kilátástalan helyzetbe kerültek 
családjaikkal együtt.
A legmagasabban képzett mű-
szaki értelmiségiek szerencsé-
sebb tagjai ma nyugat-európai 
gyógyszergyárakban dolgoz-
nak, mások elköltöztek Tisza-
vasváriból. Sokan Budapestre 
járnak dolgozni, vállalva a 
napi négy órás ingázás embert 
próbáló terhét.  
Nem csak feladatunk, de er-
kölcsi kötelességünk is, hogy a 
privatizációval tönkretett, egy-
kor Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye legjelentősebb vállala-
taként aposztrofált Alkaloi-
dát megmentsük mind a jelen, 
mind az utókor számára. 
Polgármesterként és magán-
emberként egyaránt szívemen 
viselem mind az Alkaloida, 
mind Tiszavasvári sorsát, és 
minden tőlem telhetőt meg-
teszek az itt élő emberek je-
lenéért, jövőjéért, amelyben 
természetesen a Tiszavasvári 
Önkormányzat is messzeme-
nőkig támogat, hiszen az itt 
élők sorsa egybeforrott úgy a 
várossal, mint a gyárral. 
Az események alakulásáról ter-
mészetesen folyamatosan tájé-
koztatjuk Miniszterelnök Urat 
és bízunk abban, hogy számít-
hatunk segítőkészségére. 
Tisztelettel kérem Önt, Minisz-
terelnök Úr, hogy miniszter-
elnöki esküjéhez híven, a Ma-
gyar Köztársaság fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiis-
meretesen teljesítse tisztségéből 
eredő feladatát és tegyen meg 
mindent annak érdekében, 
hogy ne válhasson az enyészet 
martalékává az oly sok küzde-
lem árán felépített, világhír-
névnek is örvendő, nagy múltú 
nemzeti kincsünk, az Alkaloi-
da Vegyészeti Gyár. 

Tisztelettel:
Dr. Fülöp Erik
polgármester

S.O.S. Alkaloida

Molnár Zoltán Optometrista-látszerész Tiszavasvári, Bocskai u. 3. 

●  Szemvizsgálat, szem nyo más mérés,  
szürke- és zöldhályog kiszűrése.

●  Kontaktlencse alkalmassági vizsgálat.
●  Monitorvédő  

szemüvegek  
dioptriás  
elkészítése.

Szemvizsgálatra időpontegyeztetés a 42/372-419-es  telefonszámon

Részletekről érdeklődjön  
üzletünkben.

Egészségpénztári  
és SZÉP kártyák elfogadása.

Fényre sötétedő  
és multifokális  

szemüvegek 

kedvezménnyel
20–50%

Igazolványkép készítés

Fóliasátrakba keresek gyakorlott, 
tapasztalt, megbízható kertészt.  
Telefon: 06-30/402-67-32

Trabant személygépkocsi eladó, 
2 éves friss műszakival. Telefon: 
06-30/4920816

HAUCK utazó ágy eladó. Telefon: 
06-30/4920816

Tiszavasváriban a Krúdy Gyula 
utcában első emeleti lakás eladó. 
Érdeklődni 17 óra után lehet a 
06-30/621-52-38-as telefonszá-
mon.

Apróhirdetés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testületének

Szociális és Humán Bizottsága pályázatot hirdet 

CIVIL SZerVeZeteK táMOgAtáSárA
A pályázat célja: Olyan bejegyzett alapítványok és egyesületek 
támogatása, melyek Tiszavasváriban tartandó nyilvános kultu-
rális, sport, egészségügyi és ifjúsági programot és/vagy rendez-
vényt kívánnak megvalósítani.
Lehetséges pályázók köre:
Bíróság által bejegyzett alapítványok és egyesületek
A pályázatnak tartalmaznia kell:

 a pályázó pontos megnevezését, elérhetőségi adatait ●●

(postacím, telefon, email cím)
 a pályázó által megvalósítani kívánt részletes programtervet ●●

és annak költségvetési tervét,
 mikor kívánja a rendezvényt megvalósítani,●●

 mekkora összegre kíván pályázni,●●

 ingyenes vagy belépőjegy vásárlásához kötött programról van-e szó●●

Pályázati feltételek:
legalább egy éves aktív működés igazolása,●●

bejegyzett szervezeti formában való működés igazolása●●

A pályázat benyújtási határideje: 2014. február 28. (péntek)
A támogatás minimális összege 10 000 Ft,  

maximális összege 100 000 Ft
 A pályázott pénzösszeget vissza nem térítendő támogatásként ●●

biztosítja az Önkormányzat.
 A Szociális és Humán Bizottság a pályázat benyújtási határ-●●

idejének lejártát követő első bizottsági ülésen bírálja el a pá-
lyázatokat.
 A pályázatokat postai úton a Szociális és Humán Bizottságnak ●●

címezve, Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatalába (4440 
Tiszavasvári, Városháza tér 4.) kell benyújtani zárt boríték-
ban. A borítékon fel kell tüntetni a „Pályázat civil szervezetek 
támogatására” megjegyzést.



A közös karácsonyi ünnepséget 
2013. december 18-án ren-

deztük meg. Már hetekkel előtte 
készültünk, szabadidős foglalko-
zásokon készítettük a tanoda és 
a fenyőfa díszítéséhez szükséges 
dekorációt.

Nagy segítségünkre volt ebben 
Erika néni (Bodai Antalné), 
Balogh Csaba gondnok, Rostás 
János pedagógiai asszisztens, 
Kerekes Attila szakmai veze-
tő, Antal Józsefné projektme-
nedzser, valamint Nagy Dóra 
és Makula Dávid önkéntesek. 
Dávid hozta a gitárját és „mun-
ka” közben gyakoroltuk a ka-
rácsonyi dalokat.

Elérkezett az ünneplés nap-
ja. Bár még nem volt kará-
csony, de a mi Tanodánkban 
gyorsan karácsonyi hangulat 
keletkezett. A pedagógusok kö-
zül sajnos nem mindenki tu-
dott ott lenni, de köszönjük, 
Kere kes né Lévai Erika igaz-
gatónőnek, Gombásné Veres 
Zsuzsa és Birkné Lázár Erzsé-
bet tanárnőknek, hogy velünk 
ünnepeltek. 
Ildikó néni ünnepi köszöntő-
je után, a tanodai hiányzások 
és teljesítmények havi érté-
kelése és jutalmazása követ-
kezett, majd kis csoportokban 
mehettünk ki és így raktuk fel 
a díszeket a fára. Izgatottan 

néztük meg a saját magunk 
készítette díszekkel felöltözte-
tett karácsonyfát. Csillagszóró-
gyújtás közben megszólalt a 
gitár hangja is a háttérben 
és közösen énekeltük a ka-
rácsonyi dalokat.  Ezután el-
fogyasztottuk a pizzát, a diós 
és mákos beiglit és az üdítőt. 
Közben beszélgettünk. Mielőtt 
hazamentünk, még kaptunk 
egy kis karácsonyi csomagot, 
amiben szaloncukor is volt.
Köszönjük ezt a szerény, de 
bensőséges ünnepséget a szer-
vezőknek.

A Tanoda újságírói: Balogh János, 
Lakatos Péter, Lakatos Zorán, 

Vadász Gyula 8. b

kultúraoktatás, nevelés

2014. január 10. 52014. január 10.4

Vasvári Hírmondó Vasvári Hírmondó

Diákújságíróink írták

„Varázsvilág” Tanoda Karácsony
Miért jó a Tanodában?
2013. március 1-jén iskolánk 

tanulói számára egy új lehető-
ség nyílt, a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program.

„A halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók iskolai le-
morzsolódását csökkentő in-
tézkedések támogatása – Ta-
noda típusú programok támo-
gatása a Hátrányos Helyzetű 
kistérségekben” „Nekem is 
van esélyem” – Tanoda TÁ-
MOP-3.3.9.C-12-2012-0085 kód-
számú nyertes pályázat kere-
tein belül. 
Ezzel a támogatással tudjuk 
biztosítani 60 fő halmozottan 
hátrányos, 7. és 8. osztályos 
tanuló számára 2013. március 
1-től, a változatos szabadidős 
programot, valamint a tovább-
tanulásra való felkészítést. 
Magyar nyelv és irodalomból, 
matematikából és angol nyelv-
ből külön órákra járhatnak, 
ahol szakos pedagógusok ké-
szítik fel őket arra, hogy érett-
ségit adó középiskolában, vagy 
minőségi szakképzést biztosító 
intézményben tudjanak majd 
helytállni. Hét hónap elteltével 
megkértük a résztvevő diáko-
kat, hogy írják le, miért szeret-
nek a Tanodában lenni.

Részletek, a tanodás gyerekek 
írásaiból

„A tanoda számomra nagyon 
fontos, mert mikor idejövök, 
akkor nagyon jól érzem maga-
mat és sokat tanulunk. Azt sze-
retném, hogy legyek jó tanuló 
és az életben legyek valami. A 
tanoda azért jó, hogy fel tud-
nak készíteni a tanárok arra, 
hogy meglegyen az érettségim. 
A tanodában sokat lehet ját-
szani is, de leginkább tanulni 
jó. Számomra a tanoda na-
gyon fontos, mert sokat el lehet 
érni az életben a tanulással. A 
tanodában lehet: pingpongoz-
ni, malmozni, ezt a tanárok 
tanították meg velünk. Az az 

igazság, nagyon szeretek a ta-
nodában lenni.”

(Balogh János 8.b osztály)

„A Tanoda azért jó, mert segíte-
nek felkészülni a tanultakra. A 
Tanodában jobb tanulni, mint 
otthon, mert otthon zavarnak. 
A Tanodában többet tudok ki-
hozni magamból. A Tanodá-
ban sosem unatkozom, mert 
tanulok és játszok. A Tanoda 
sok sikert hozott az életemben. 
A Tanoda jó dolog.”

(Vadász Miklós 8.b osztály)
 
„Azért jó a Tanoda, mert ha to-
vább megyünk tanulni, többet 
fogunk tudni. Jobban felkészí-
tenek minket a pedagógusok. Itt 
jobban megtanulok, és megjegy-
zek mindent, mint otthon. A Ta-
noda azért jó, mert felkészít min-
ket az érettségire. A Tanodában 
jobban érzem magam, mint az 
iskolában. Mindig van valami 
program, ami miatt nem unat-
kozom. A Tanodában szerzett 
legjobb élményem a tanulás.”

(Ábri Ildikó Hajnalka 7.b osztály)

„Azért, mert otthoniasan érzem 
magamat. Itt vannak a bará-
taim. A Tanodában szerzem 

a legjobb élményeket. Jó, mert 
sokat tanulok, felkészítenek a 
pedagógusok. Nyugodtan tudok 
itt tanulni. Felkészítenek min-
ket az érettségire. Mert ha jól 
dolgozom, megajándékoznak 
érte. Mert itt minden tantárgy-
ból korrepetálnak minket. Itt 
tudok bizonyítani a másik osz-
tálynak. Itt együtt lehetünk a 7. 
osztályosokkal. Segítünk egy-
másnak. Lehet pingpongozni. 
Azért jó, mert sokat nevetünk a 
barátaimmal. A tanodában so-
kat beszélünk angolul. Azért is 
jó, mert jutalmaznak mindent. 
A tanoda azért is jó, mert mí-
nusz és plusz pontokat kapunk. 
Azért is jó a tanoda, mert sza-
badfoglalkozásokon süthetünk, 
vagy főzhetünk. Egy kicsit ki 
lehet kapcsolódni a társakkal. 
Azért is jó a tanoda, mert van 
külön felkészítő tanárunk. Jó, 
mert kedveljük a tanárainkat.”

(Ábri Brigitta 7.b osztály)
Antal Józsefné 
projektmenedzser

A tél beálltával fokozatosan 
alkalmazkodni kell a megvál-

tozott látási és útviszonyokhoz, 
tekintettel a ködös, havas, esős 
időjárásra. 

Télen a legtöbb problémát több-
nyire a változó tapadó képes-
séggel rendelkező útburkolat, 
valamint a romló látási viszo-
nyok okozzák. Ezért lényeges, 
hogy minden járművezető meg-
felelően felkészítse járművét a 
megváltozott körülményekre, 
s legyen önmaga is tisztában 
azzal, hogy a téli közlekedési 
viszonyok más járművezetői 
magatartást követelnek.
Sokan csupán az akkumulátor, 
a gumiabroncsok, a világítás 

és a fékrendszer ellenőrzésére 
figyelnek, holott a biztonságos 
téli közlekedéshez elengedhe-
tetlen a jól működő ablaktörlő, 
a megfelelő ablakmosó folya-
dék vagy a páramentesítő. 
Nagyobb követési távolság tar-
tásával megelőzhetők az erre 
az időszakra leginkább jellem-
ző „koccanások”, és az azokkal 
együtt járó kellemetlenségek. 
Lassabb, körültekintőbb, előre-
látóbb vezetéssel előzzék meg a 
közlekedési baleseteket! Lakott 
területen kívül és belül egyaránt 
vigyázzanak az úttest mellett 
haladó gyalogosokra, valamint a 
kerékpárosokra! Balesetmentes 
közlekedést kívánunk!

Tiszavasvári Rendőrkapitányság

Január 15-én Bajzáth Mária 
meseterapeuta, mesepedagó-

gus volt könyvtárunk vendége, 
aki délelőtt a képzelet szárnyán a 
„Mesék (b)irodalmába” kalauzol-
ta el a foglalkozás résztvevőit. 

„A hallott mesével indul az 
olvasóvá nevelés. A sok mesét 
hallgató gyermek későbbiek-
ben is jó értő - és élvező olva-
sóvá lesz.”
A mesepedagógia lényege a 
mesélésen keresztül történő 
nevelés, a mesék segítségével 
történő tudásátadás. A napon-
ta ismétlődő mesélés kapcsán, 
a közös játék, a mozgás, a mon-
dókázás, a gyerekek, szülők 
és pedagógusok számára egy-
aránt örömet jelent. Ennek a 
módszernek a szem és fültanúi 
lehettünk a foglalkozáson. 
A mesebeli utazáson többször 
bújtunk „mások”, ismert és ke-
vésbé ismert mesehősök bőré-
be, meggyőződhettünk a közös 
mesélés, a közös mondókázás 
szuggesztív erejéről. Bajzáth 
Mária a gyerekeket és felnőt-
teket egyaránt elvarázsolta a 
mese erejével. 

A TELSE csoport tagjainak 
tartott foglalkozás mindany-
nyiunk számára felejthetetlen 
élmény marad.  
Bajzáth Mária a Meseterápia 
Központ munkatársa, Boldi-
zsár Ildikó meseterapeuta ta-
nítványa és munkatársa a min-
dennapokban – a felsőoktatási 
intézményben történő tanítás 

mellett – a mesepedagógiát, a 
mesélést terápiás céllal is vég-
zi. Hiszi és vallja, hogy a mesé-
nek gyógyító ereje van. 
Rendezvényünk a Könyvmoly-
képző vagy korszerű Tudás-
tár projekt keretében valósult 
meg. 

Kulcsár Lászlóné

Előzzük meg!
Képzelet szárnyán a mesék (b)irodalmában

Gyermekbántalmazás
Alig néhány napja adta hírül a 

média, milyen brutális módon 
kellett meghalnia a tápiószelei 
Kirának, aki mindössze 2 éves volt.

A gyermeket a nyilvánvaló sé-
rülések ellenére a bíróság az 
édesanyának és élettársának 
ítélte. Az édesapa minden le-
hetséges fórumon jelezte, hogy 
gyermekét bántalmazzák, de 
mindez senkinek sem volt fon-
tos. Mígnem a kicsi lány bele-
halt nevelőapja támadásába.
Ilyen és ehhez hasonló szörnyű-
ségekről gyakorta hallunk, hisz 
a gyermekbántalmazás ma is ré-
sze az életnek. Évente mintegy 
30 gyermek hal meg Magyaror-
szágon bántalmazás vagy elha-
nyagolás miatt. A gyermekbán-
talmazás társadalmi probléma, 
megelőzésében a gyermekekkel 
foglalkozó szakembereknek ki-
emelt szerepe van. Vélhetően 
nem az esetszámok növekedtek 
meg az utóbbi években, sokkal 
inkább arról van szó, hogy a 
korábban rejtve maradt ese-
tek ma már többnyire felszínre 
kerülnek. Mivel a társadalmi 
érzékenység erős ezirányban, a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer 
működése hatékonyabbnak bi-
zonyul. 
A gyermek bántalmazása és el-
hanyagolása (rossz bánásmód) 
magában foglalja a fizikai és/
vagy érzelmi rossz bánásmód, a 
szexuális visszaélés, az elhanya-
golás vagy hanyag bánásmód, a 
kereskedelmi vagy egyéb ki-
zsákmányolás minden formáját, 
mely a gyermek egészségének, 
túlélésének, fejlődésének vagy 
méltóságának tényleges vagy 
potenciális sérelmét eredmé-
nyezi egy olyan kapcsolat kere-
tében, amely a felelősségen, bi-
zalmon vagy hatalmon alapul.
A gyermekbántalmazás elleni 
küzdelem kiemelt jelentőségű a 
városi gyermekjóléti szolgálat 
számára. Sajnos a rossz finan-
szírozási rendszer megnehezíti 

ezt az egyébként is igen nehéz 
munkát, hiszen az egy család-
gondozóra jutó 45 családban 
összesen akár 100-400 gyermek 
is él. A tavalyi esztendőben a 
városban 20 gyermek védelem-
be vételére került sor. 
Nácsáné dr. Kalán Eszter a Szo-
ciális-, Gyermekjóléti- és Egész-
ségügyi Szolgáltató Központ ve-
zetője hibás gyakorlatnak tart-
ja, hogy jelenleg a szülők jogait 
tekintik elsődlegesnek, és még 
a sokadik figyelmeztetés, in-
tézkedés után is kapnak újabb 
esélyt, szemben a gyermekek 
érdekeivel. Ezen a gyakorlaton 
mielőbb változtatni szükséges. 
Minden esetben a gyermekek-
kel kell foglalkozni, az ő érde-
keiket kell szem előtt tartani, 
hiszen a szülők beidegződésén 
változtatni már nem igazán le-
hetséges. Az intézményvezető 
körültekintő, minden körül-
ményre kiterjedő figyelmet kér 
munkatársaitól. Úgy véli, in-
kább „aggódjanak túl” egy-két 
esetet, minthogy egyszer bele-
fussanak egy szörnyű, vissza-
fordíthatatlan tragédiába.
Bizonyított tény, hogy a bántal-
mazott gyermekek jelentős ré-
sze felnőttként maga is bántal-
mazóvá válik, így adva tovább 
a hibás mintát. A háziorvoso-
kon, házi gyermekorvosokon, 
védőnőkön is múlik, hogy e 
kóros folyamat megszakadjon 
és így az időben megtett lépé-
sekkel nemcsak az adott gyer-
mek életét, de több generációét 
is jobbá tehetjük. A gyermek-
bántalmazás megelőzése össz-
társadalmi feladat. Amennyi-
ben ilyen esetekkel találkozik, 
vagy csupán a gyanú merül 
fel Önben, haladéktalanul kér-
jen segítséget a gyermekvédel-
mi szolgálattól, rendőrségtől, 
háziorvostól, mert az esetek 
többségében kiskorú ellen el-
követett bűncselekményről van 
szó, amely nem maradhat bün-
tetlenül.  

Orosz Ádám
Orosz Balázs

Ábri Máté
Csanádi Viktória

Balogh Bence Áron
Vadász Zselyke Lara

Kiss Gergő
Csikós Botond

Balogh Sándor Rikárdó
Vadász József

Rézmüves Stella
Bartha Réka

Szőllősi-Olajos Málna
Horváth Bence Rómeó

Balogh Rikárdó
Lakatos Ferenc Zsolt

Bancsók Eugénia Diána
Pente Kiara Alexandra
Horváth Attila Roland
Áncsán Áron Krisfóf

Lakatos Bence

2014. januárban születtek 

Nagy Miklós (2013. 12. 30.)
Kóka József 

Kis Istvánné sz. Balogh Mária
Nácsa Ferencné  
sz. Kuik Jolán
Szabó Zoltán
Fekete Tibor

Varga Gyuláné  
sz. Gulyás Irén
Pethe László

Szabó Miklósné  
sz. Fehér Piroska
Csecskedi Dezső

Bak Lajosné sz. Gáll Julianna
Bató Csaba

Szabó Juliánna

2014. januárban
elhunytak 

2014. januárban házasságot kötöttek 

Cziczer Viola – Tóth Lajos
Kóti Anna Alexandra – Rostás András

egy KISLánnyAL 
tÖBB… Sajnálatos módon egy 
technikai hiba következtében a 
decemberi lapszámból kimaradt 
egy kicsi lány, aki november 
utolsó napján látta meg a nap-
világot. Ezúton is gratulálunk a 
családnak és jó egészséget kívá-
nunk Kék Lorettának. 

„SZERETEM A 
KÖNYVTÁRAM VI.!”

„Találkozás 
Berg Judittal 
és mesehő-

seivel”
a tiszavasvári Városi Könyvtárban 

2014. február 25-én  
(kedden) 14 óra

A programra a belépés díj-
talan! Bővebb információ: 

42/372-441

Segíthetünk?
Keressenek minket, ameny-
nyiben:

 hivatalos ügyeik intézésében ●●

segítségre szorulnak,
 családtámogatási-, nyugdíj-, ●●

egészségkárosodási-, vala-
mint szociális ellátást szeret-
nének igényelni, vagy csak 
az ellátásokkal kapcsolatos 
információk érdeklik,

 anyagi problémáik, közüze-●●

mi díjhátralékaik, hitelhátra-
lékaik vannak,
 lelki-mentális, életvezetési, ●●

gyermeknevelési tanácsokra 
lenne szükségük,
 tájékoztatást, információt, ●●

tanácsot szeretnének kérni 
bármilyen ügyben,
 pszichológiai, jogi, állás-●●

keresési tanácsadásra van 
szükségük.

Szolgáltatásaink ingyenesek.

CSALáDSegÍtő SZOLgáLAt
4440 Tiszavasvári Hősök u. 38.

Telefonszám: 06-42/520-118
Email: tiszavasvaricssk@gmail.com

ügyfélfogadás: H.–P.: 8–12
Előre egyeztetett időpont esetén 

délután is.
Adósságkezelési tanácsadás: 

Sz.: 13-16

Kedves Gyerekek!
A Vasvári Pál Közhasznú Alapítvány és a Tiszavasvári Általános 
Iskola Vasvári Pál Iskolai Egysége rajzpályázatot hirdet óvodás, 
általános- és középiskolás gyerekek részére 

„Az erdő és lakói” témakörben.
A pályamunkák tetszőleges technikával készülhetnek A/4-es és 
A/3-as méretben. Az alkotásokat 5 cm-es paszpartúrával kérjük 
benyújtani.

Rajzpályázat

A képeket a Tiszavasvári 
Általános Iskola Vasvári Pál 
Iskolai Egységébe várjuk!

A művek beadási 
határideje:  
2014. április 4.

Minden alkotó kedvű gyereknek jó munkát  
kívánnak a szervezők!

„Az erdő és lakói”„Itt a farsang áll a bál…” 
fArSAngI JátSZÓHáZ
a VárOSI KÖnyVtárBAn

2014. február 28-án 
(pénteken) 
14.30–17.00

FARSANGI ÁLARC, SZEMÜVEG, 
KISZEBÁB-készítés, 

KISZEBÁB-ÉGETÉS, FARSANGI FÁNK
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Váci Mihály Gimnázium szülői 
munkaközössége és tantestülete jóté-

konysági bált szervez, melyre szeretet-
tel várja Önt is.  

Időpont: 2014. március 1.
Belépőjegy ára: 4000 Ft, mely megvá-
sárolható a gimnázium titkárságán.

Helyszín:  
a Szakközépiskola ebédlője.

Báli meghívó

NŐNAPI
ÜNNEPSÉG

Időpont:  
2014. március 7. (péntek) 18.00 órától

Helyszín: 
Találkozások Háza Tiszavasvári 

Műsor: Ünnepi köszöntő:
 Juhász Ferenc 
 országgyűlési képviselő
Fellépő: Kökény Attila
 TOMBOLA

Mindenkit szeretettel várunk.

BELÉPÉS INGYENES!



A közös karácsonyi ünnepséget 
2013. december 18-án ren-

deztük meg. Már hetekkel előtte 
készültünk, szabadidős foglalko-
zásokon készítettük a tanoda és 
a fenyőfa díszítéséhez szükséges 
dekorációt.

Nagy segítségünkre volt ebben 
Erika néni (Bodai Antalné), 
Balogh Csaba gondnok, Rostás 
János pedagógiai asszisztens, 
Kerekes Attila szakmai veze-
tő, Antal Józsefné projektme-
nedzser, valamint Nagy Dóra 
és Makula Dávid önkéntesek. 
Dávid hozta a gitárját és „mun-
ka” közben gyakoroltuk a ka-
rácsonyi dalokat.

Elérkezett az ünneplés nap-
ja. Bár még nem volt kará-
csony, de a mi Tanodánkban 
gyorsan karácsonyi hangulat 
keletkezett. A pedagógusok kö-
zül sajnos nem mindenki tu-
dott ott lenni, de köszönjük, 
Kere kes né Lévai Erika igaz-
gatónőnek, Gombásné Veres 
Zsuzsa és Birkné Lázár Erzsé-
bet tanárnőknek, hogy velünk 
ünnepeltek. 
Ildikó néni ünnepi köszöntő-
je után, a tanodai hiányzások 
és teljesítmények havi érté-
kelése és jutalmazása követ-
kezett, majd kis csoportokban 
mehettünk ki és így raktuk fel 
a díszeket a fára. Izgatottan 

néztük meg a saját magunk 
készítette díszekkel felöltözte-
tett karácsonyfát. Csillagszóró-
gyújtás közben megszólalt a 
gitár hangja is a háttérben 
és közösen énekeltük a ka-
rácsonyi dalokat.  Ezután el-
fogyasztottuk a pizzát, a diós 
és mákos beiglit és az üdítőt. 
Közben beszélgettünk. Mielőtt 
hazamentünk, még kaptunk 
egy kis karácsonyi csomagot, 
amiben szaloncukor is volt.
Köszönjük ezt a szerény, de 
bensőséges ünnepséget a szer-
vezőknek.

A Tanoda újságírói: Balogh János, 
Lakatos Péter, Lakatos Zorán, 
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Diákújságíróink írták

„Varázsvilág” Tanoda Karácsony
Miért jó a Tanodában?
2013. március 1-jén iskolánk 

tanulói számára egy új lehető-
ség nyílt, a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program.

„A halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók iskolai le-
morzsolódását csökkentő in-
tézkedések támogatása – Ta-
noda típusú programok támo-
gatása a Hátrányos Helyzetű 
kistérségekben” „Nekem is 
van esélyem” – Tanoda TÁ-
MOP-3.3.9.C-12-2012-0085 kód-
számú nyertes pályázat kere-
tein belül. 
Ezzel a támogatással tudjuk 
biztosítani 60 fő halmozottan 
hátrányos, 7. és 8. osztályos 
tanuló számára 2013. március 
1-től, a változatos szabadidős 
programot, valamint a tovább-
tanulásra való felkészítést. 
Magyar nyelv és irodalomból, 
matematikából és angol nyelv-
ből külön órákra járhatnak, 
ahol szakos pedagógusok ké-
szítik fel őket arra, hogy érett-
ségit adó középiskolában, vagy 
minőségi szakképzést biztosító 
intézményben tudjanak majd 
helytállni. Hét hónap elteltével 
megkértük a résztvevő diáko-
kat, hogy írják le, miért szeret-
nek a Tanodában lenni.

Részletek, a tanodás gyerekek 
írásaiból

„A tanoda számomra nagyon 
fontos, mert mikor idejövök, 
akkor nagyon jól érzem maga-
mat és sokat tanulunk. Azt sze-
retném, hogy legyek jó tanuló 
és az életben legyek valami. A 
tanoda azért jó, hogy fel tud-
nak készíteni a tanárok arra, 
hogy meglegyen az érettségim. 
A tanodában sokat lehet ját-
szani is, de leginkább tanulni 
jó. Számomra a tanoda na-
gyon fontos, mert sokat el lehet 
érni az életben a tanulással. A 
tanodában lehet: pingpongoz-
ni, malmozni, ezt a tanárok 
tanították meg velünk. Az az 

igazság, nagyon szeretek a ta-
nodában lenni.”

(Balogh János 8.b osztály)

„A Tanoda azért jó, mert segíte-
nek felkészülni a tanultakra. A 
Tanodában jobb tanulni, mint 
otthon, mert otthon zavarnak. 
A Tanodában többet tudok ki-
hozni magamból. A Tanodá-
ban sosem unatkozom, mert 
tanulok és játszok. A Tanoda 
sok sikert hozott az életemben. 
A Tanoda jó dolog.”

(Vadász Miklós 8.b osztály)
 
„Azért jó a Tanoda, mert ha to-
vább megyünk tanulni, többet 
fogunk tudni. Jobban felkészí-
tenek minket a pedagógusok. Itt 
jobban megtanulok, és megjegy-
zek mindent, mint otthon. A Ta-
noda azért jó, mert felkészít min-
ket az érettségire. A Tanodában 
jobban érzem magam, mint az 
iskolában. Mindig van valami 
program, ami miatt nem unat-
kozom. A Tanodában szerzett 
legjobb élményem a tanulás.”

(Ábri Ildikó Hajnalka 7.b osztály)

„Azért, mert otthoniasan érzem 
magamat. Itt vannak a bará-
taim. A Tanodában szerzem 

a legjobb élményeket. Jó, mert 
sokat tanulok, felkészítenek a 
pedagógusok. Nyugodtan tudok 
itt tanulni. Felkészítenek min-
ket az érettségire. Mert ha jól 
dolgozom, megajándékoznak 
érte. Mert itt minden tantárgy-
ból korrepetálnak minket. Itt 
tudok bizonyítani a másik osz-
tálynak. Itt együtt lehetünk a 7. 
osztályosokkal. Segítünk egy-
másnak. Lehet pingpongozni. 
Azért jó, mert sokat nevetünk a 
barátaimmal. A tanodában so-
kat beszélünk angolul. Azért is 
jó, mert jutalmaznak mindent. 
A tanoda azért is jó, mert mí-
nusz és plusz pontokat kapunk. 
Azért is jó a tanoda, mert sza-
badfoglalkozásokon süthetünk, 
vagy főzhetünk. Egy kicsit ki 
lehet kapcsolódni a társakkal. 
Azért is jó a tanoda, mert van 
külön felkészítő tanárunk. Jó, 
mert kedveljük a tanárainkat.”

(Ábri Brigitta 7.b osztály)
Antal Józsefné 
projektmenedzser

A tél beálltával fokozatosan 
alkalmazkodni kell a megvál-

tozott látási és útviszonyokhoz, 
tekintettel a ködös, havas, esős 
időjárásra. 

Télen a legtöbb problémát több-
nyire a változó tapadó képes-
séggel rendelkező útburkolat, 
valamint a romló látási viszo-
nyok okozzák. Ezért lényeges, 
hogy minden járművezető meg-
felelően felkészítse járművét a 
megváltozott körülményekre, 
s legyen önmaga is tisztában 
azzal, hogy a téli közlekedési 
viszonyok más járművezetői 
magatartást követelnek.
Sokan csupán az akkumulátor, 
a gumiabroncsok, a világítás 

és a fékrendszer ellenőrzésére 
figyelnek, holott a biztonságos 
téli közlekedéshez elengedhe-
tetlen a jól működő ablaktörlő, 
a megfelelő ablakmosó folya-
dék vagy a páramentesítő. 
Nagyobb követési távolság tar-
tásával megelőzhetők az erre 
az időszakra leginkább jellem-
ző „koccanások”, és az azokkal 
együtt járó kellemetlenségek. 
Lassabb, körültekintőbb, előre-
látóbb vezetéssel előzzék meg a 
közlekedési baleseteket! Lakott 
területen kívül és belül egyaránt 
vigyázzanak az úttest mellett 
haladó gyalogosokra, valamint a 
kerékpárosokra! Balesetmentes 
közlekedést kívánunk!

Tiszavasvári Rendőrkapitányság

Január 15-én Bajzáth Mária 
meseterapeuta, mesepedagó-

gus volt könyvtárunk vendége, 
aki délelőtt a képzelet szárnyán a 
„Mesék (b)irodalmába” kalauzol-
ta el a foglalkozás résztvevőit. 

„A hallott mesével indul az 
olvasóvá nevelés. A sok mesét 
hallgató gyermek későbbiek-
ben is jó értő - és élvező olva-
sóvá lesz.”
A mesepedagógia lényege a 
mesélésen keresztül történő 
nevelés, a mesék segítségével 
történő tudásátadás. A napon-
ta ismétlődő mesélés kapcsán, 
a közös játék, a mozgás, a mon-
dókázás, a gyerekek, szülők 
és pedagógusok számára egy-
aránt örömet jelent. Ennek a 
módszernek a szem és fültanúi 
lehettünk a foglalkozáson. 
A mesebeli utazáson többször 
bújtunk „mások”, ismert és ke-
vésbé ismert mesehősök bőré-
be, meggyőződhettünk a közös 
mesélés, a közös mondókázás 
szuggesztív erejéről. Bajzáth 
Mária a gyerekeket és felnőt-
teket egyaránt elvarázsolta a 
mese erejével. 

A TELSE csoport tagjainak 
tartott foglalkozás mindany-
nyiunk számára felejthetetlen 
élmény marad.  
Bajzáth Mária a Meseterápia 
Központ munkatársa, Boldi-
zsár Ildikó meseterapeuta ta-
nítványa és munkatársa a min-
dennapokban – a felsőoktatási 
intézményben történő tanítás 

mellett – a mesepedagógiát, a 
mesélést terápiás céllal is vég-
zi. Hiszi és vallja, hogy a mesé-
nek gyógyító ereje van. 
Rendezvényünk a Könyvmoly-
képző vagy korszerű Tudás-
tár projekt keretében valósult 
meg. 

Kulcsár Lászlóné

Előzzük meg!
Képzelet szárnyán a mesék (b)irodalmában

Gyermekbántalmazás
Alig néhány napja adta hírül a 

média, milyen brutális módon 
kellett meghalnia a tápiószelei 
Kirának, aki mindössze 2 éves volt.

A gyermeket a nyilvánvaló sé-
rülések ellenére a bíróság az 
édesanyának és élettársának 
ítélte. Az édesapa minden le-
hetséges fórumon jelezte, hogy 
gyermekét bántalmazzák, de 
mindez senkinek sem volt fon-
tos. Mígnem a kicsi lány bele-
halt nevelőapja támadásába.
Ilyen és ehhez hasonló szörnyű-
ségekről gyakorta hallunk, hisz 
a gyermekbántalmazás ma is ré-
sze az életnek. Évente mintegy 
30 gyermek hal meg Magyaror-
szágon bántalmazás vagy elha-
nyagolás miatt. A gyermekbán-
talmazás társadalmi probléma, 
megelőzésében a gyermekekkel 
foglalkozó szakembereknek ki-
emelt szerepe van. Vélhetően 
nem az esetszámok növekedtek 
meg az utóbbi években, sokkal 
inkább arról van szó, hogy a 
korábban rejtve maradt ese-
tek ma már többnyire felszínre 
kerülnek. Mivel a társadalmi 
érzékenység erős ezirányban, a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer 
működése hatékonyabbnak bi-
zonyul. 
A gyermek bántalmazása és el-
hanyagolása (rossz bánásmód) 
magában foglalja a fizikai és/
vagy érzelmi rossz bánásmód, a 
szexuális visszaélés, az elhanya-
golás vagy hanyag bánásmód, a 
kereskedelmi vagy egyéb ki-
zsákmányolás minden formáját, 
mely a gyermek egészségének, 
túlélésének, fejlődésének vagy 
méltóságának tényleges vagy 
potenciális sérelmét eredmé-
nyezi egy olyan kapcsolat kere-
tében, amely a felelősségen, bi-
zalmon vagy hatalmon alapul.
A gyermekbántalmazás elleni 
küzdelem kiemelt jelentőségű a 
városi gyermekjóléti szolgálat 
számára. Sajnos a rossz finan-
szírozási rendszer megnehezíti 

ezt az egyébként is igen nehéz 
munkát, hiszen az egy család-
gondozóra jutó 45 családban 
összesen akár 100-400 gyermek 
is él. A tavalyi esztendőben a 
városban 20 gyermek védelem-
be vételére került sor. 
Nácsáné dr. Kalán Eszter a Szo-
ciális-, Gyermekjóléti- és Egész-
ségügyi Szolgáltató Központ ve-
zetője hibás gyakorlatnak tart-
ja, hogy jelenleg a szülők jogait 
tekintik elsődlegesnek, és még 
a sokadik figyelmeztetés, in-
tézkedés után is kapnak újabb 
esélyt, szemben a gyermekek 
érdekeivel. Ezen a gyakorlaton 
mielőbb változtatni szükséges. 
Minden esetben a gyermekek-
kel kell foglalkozni, az ő érde-
keiket kell szem előtt tartani, 
hiszen a szülők beidegződésén 
változtatni már nem igazán le-
hetséges. Az intézményvezető 
körültekintő, minden körül-
ményre kiterjedő figyelmet kér 
munkatársaitól. Úgy véli, in-
kább „aggódjanak túl” egy-két 
esetet, minthogy egyszer bele-
fussanak egy szörnyű, vissza-
fordíthatatlan tragédiába.
Bizonyított tény, hogy a bántal-
mazott gyermekek jelentős ré-
sze felnőttként maga is bántal-
mazóvá válik, így adva tovább 
a hibás mintát. A háziorvoso-
kon, házi gyermekorvosokon, 
védőnőkön is múlik, hogy e 
kóros folyamat megszakadjon 
és így az időben megtett lépé-
sekkel nemcsak az adott gyer-
mek életét, de több generációét 
is jobbá tehetjük. A gyermek-
bántalmazás megelőzése össz-
társadalmi feladat. Amennyi-
ben ilyen esetekkel találkozik, 
vagy csupán a gyanú merül 
fel Önben, haladéktalanul kér-
jen segítséget a gyermekvédel-
mi szolgálattól, rendőrségtől, 
háziorvostól, mert az esetek 
többségében kiskorú ellen el-
követett bűncselekményről van 
szó, amely nem maradhat bün-
tetlenül.  

Orosz Ádám
Orosz Balázs

Ábri Máté
Csanádi Viktória

Balogh Bence Áron
Vadász Zselyke Lara

Kiss Gergő
Csikós Botond

Balogh Sándor Rikárdó
Vadász József

Rézmüves Stella
Bartha Réka

Szőllősi-Olajos Málna
Horváth Bence Rómeó

Balogh Rikárdó
Lakatos Ferenc Zsolt

Bancsók Eugénia Diána
Pente Kiara Alexandra
Horváth Attila Roland
Áncsán Áron Krisfóf

Lakatos Bence

2014. januárban születtek 

Nagy Miklós (2013. 12. 30.)
Kóka József 

Kis Istvánné sz. Balogh Mária
Nácsa Ferencné  
sz. Kuik Jolán
Szabó Zoltán
Fekete Tibor

Varga Gyuláné  
sz. Gulyás Irén
Pethe László

Szabó Miklósné  
sz. Fehér Piroska
Csecskedi Dezső

Bak Lajosné sz. Gáll Julianna
Bató Csaba

Szabó Juliánna

2014. januárban
elhunytak 

2014. januárban házasságot kötöttek 

Cziczer Viola – Tóth Lajos
Kóti Anna Alexandra – Rostás András

egy KISLánnyAL 
tÖBB… Sajnálatos módon egy 
technikai hiba következtében a 
decemberi lapszámból kimaradt 
egy kicsi lány, aki november 
utolsó napján látta meg a nap-
világot. Ezúton is gratulálunk a 
családnak és jó egészséget kívá-
nunk Kék Lorettának. 

„SZERETEM A 
KÖNYVTÁRAM VI.!”

„Találkozás 
Berg Judittal 
és mesehő-

seivel”
a tiszavasvári Városi Könyvtárban 

2014. február 25-én  
(kedden) 14 óra

A programra a belépés díj-
talan! Bővebb információ: 

42/372-441

Segíthetünk?
Keressenek minket, ameny-
nyiben:

 hivatalos ügyeik intézésében ●●

segítségre szorulnak,
 családtámogatási-, nyugdíj-, ●●

egészségkárosodási-, vala-
mint szociális ellátást szeret-
nének igényelni, vagy csak 
az ellátásokkal kapcsolatos 
információk érdeklik,

 anyagi problémáik, közüze-●●

mi díjhátralékaik, hitelhátra-
lékaik vannak,
 lelki-mentális, életvezetési, ●●

gyermeknevelési tanácsokra 
lenne szükségük,
 tájékoztatást, információt, ●●

tanácsot szeretnének kérni 
bármilyen ügyben,
 pszichológiai, jogi, állás-●●

keresési tanácsadásra van 
szükségük.

Szolgáltatásaink ingyenesek.

CSALáDSegÍtő SZOLgáLAt
4440 Tiszavasvári Hősök u. 38.

Telefonszám: 06-42/520-118
Email: tiszavasvaricssk@gmail.com

ügyfélfogadás: H.–P.: 8–12
Előre egyeztetett időpont esetén 

délután is.
Adósságkezelési tanácsadás: 

Sz.: 13-16

Kedves Gyerekek!
A Vasvári Pál Közhasznú Alapítvány és a Tiszavasvári Általános 
Iskola Vasvári Pál Iskolai Egysége rajzpályázatot hirdet óvodás, 
általános- és középiskolás gyerekek részére 

„Az erdő és lakói” témakörben.
A pályamunkák tetszőleges technikával készülhetnek A/4-es és 
A/3-as méretben. Az alkotásokat 5 cm-es paszpartúrával kérjük 
benyújtani.

Rajzpályázat

A képeket a Tiszavasvári 
Általános Iskola Vasvári Pál 
Iskolai Egységébe várjuk!

A művek beadási 
határideje:  
2014. április 4.

Minden alkotó kedvű gyereknek jó munkát  
kívánnak a szervezők!

„Az erdő és lakói”„Itt a farsang áll a bál…” 
fArSAngI JátSZÓHáZ
a VárOSI KÖnyVtárBAn

2014. február 28-án 
(pénteken) 
14.30–17.00

FARSANGI ÁLARC, SZEMÜVEG, 
KISZEBÁB-készítés, 

KISZEBÁB-ÉGETÉS, FARSANGI FÁNK
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Váci Mihály Gimnázium szülői 
munkaközössége és tantestülete jóté-

konysági bált szervez, melyre szeretet-
tel várja Önt is.  

Időpont: 2014. március 1.
Belépőjegy ára: 4000 Ft, mely megvá-
sárolható a gimnázium titkárságán.

Helyszín:  
a Szakközépiskola ebédlője.

Báli meghívó

NŐNAPI
ÜNNEPSÉG

Időpont:  
2014. március 7. (péntek) 18.00 órától

Helyszín: 
Találkozások Háza Tiszavasvári 

Műsor: Ünnepi köszöntő:
 Juhász Ferenc 
 országgyűlési képviselő
Fellépő: Kökény Attila
 TOMBOLA

Mindenkit szeretettel várunk.

BELÉPÉS INGYENES!



mozaik krónika

2014. január 10.6 2014. január 10. 3

Vasvári Hírmondó Vasvári Hírmondó

Csak egy város?
Huszonnyolc esztendő emberi 
léptékkel mérve, nem kis idő. 
Egy település életében azonban 
elenyészőnek tűnhet, hiszen jó-
val több adatik meg számára 
a létezésből. Tiszavasvári mai 
nevét 1952-ben kapta, városi jo-
got 1986-ban szerzett. Az elmúlt 
évtizedek alatt sok vihart, ne-
hézséget megélt mind a tele-
pülés, mind az itt élő lakosság. 
Ezen a vidéken sosem volt egy-
szerű az élet, az ország pere-
mén néha bizony nehéz talpon 
állva maradni és állni a tépázó 
viharok támadásait. Volt, hogy 
fejlődtünk, volt, hogy pusztul-
tunk, és a stagnálás is isme-
rős a helyieknek. A felsőbb, 
időnként az alsóbb szintű po-
litikai csatározások rengeteg 
kárt okoztak már ennek a szép 
kis városnak. Emiatt sajnos 

sokan kényszerültek elhagyni 
otthonaikat. Mi, akik itt ma-
radtunk és kitartunk, csak mi 
tudjuk igazán, hogy Tiszavas-
vári nem csupán egy város. 
Számunkra ez a hazánk szí-
ve. Ha nem futamodunk meg, 
és nem kételkedünk abban, 
hogy egy gondolatokkal teli, 
elkötelezett emberekből álló 
kis csoport megváltoztathatja 
a világot, akkor Tiszavasvári 
kiállja az idő próbáját és gyer-
mekeink, unokáink számára 
egy olyan várost hagyhatunk 
örökségül, ami jó érzéssel tölti 
meg a szíveket. Bárhol járok is 
a világban, amikor egy hosszú 
út után megpillantom a polgári 
úti Keleti-híd tartópilléreit, sö-
tétben és világosban egyaránt 
azt üzenik: hazaértél! Tiszavas-
vári nem csak egy város…

életet az éveknek
Az élet mindig, minden pilla-

natban szolgál tanulsággal 
annak, aki odafigyel az apró rész-
letekre és kellőképpen megnyitja 
szívét, elméjét a megtanulhatók 
irányába.

Januárban, a sűrű hivatali 
programok közepette is sike-
rült időt szánnia dr. Fülöp Erik 
polgármesternek arra, hogy 90. 
születésnapján személyesen kö-
szöntse Wundele Ferencné Pet-
he Juliannát, akit mindenki 
csak Jutka néninek hív. A tö-
rékeny, apró termetű idős asz-
szonyt meghatotta az a figyel-
messég, amellyel körbevették a 
jeles napon. Minden meglepett-
sége ellenére olyan bölcs mon-
datokkal hálálta meg a feléje 
irányuló kedvességet, melyet 
nem árt az embernek mélyen 
elraktároznia a tudatában. Az 
élet mulandó, a folytonos fejlő-
dés egyszer megreked és visz-
sza-irányt vesz. Az évek száma 
növekszik, a test elhasználó-
dik, a fizikai erő hanyatlik, de 
az elme és a lélek – szerencsés 
esetben – képes meghazudtolni 

az idő múlását. Ilyenkor érti 
meg az ember, mit is jelent az, 
hogy az életet nem azok a na-
pok jelentik, amelyek elmúltak, 
hanem azok, amelyekre emlé-
kezünk. A Szociális Otthonban 
élő Jutka néni már leginkább 
csak az álmaiból él. Emlékezik 
fiatalságára, sikeres házasságá-
ra, Olaszországban élő egyetlen 
lányára, unokájára, 90 eszten-
dő bújára, bajára, áldásaira. 
Hálát ad Istennek a hosszú és 
szép életért, de azt mondja, túl 
sokat nem szeretne már belőle, 
mert az fájna. Ő már eleget élt, 
most a fiatalokon a sor. De ne 
csak létezzenek, hanem való-
ban ÉLJENEK is, mert az idő 
véges. A hosszú élet titkát ke-
resők számára Jutka néni azt 
tanácsolja, szerényen éljenek, 
tiszteljenek másokat, bízzanak 
az emberekben és mutassanak 
mértékletességet az élet min-
den területén, s ha a Jóisten is 
úgy akarja, egy hosszú és tar-
talmas élet végén egyszerűen 
csak álomra hajthatják fejüket. 
Szépen, csendesen, méltóság-
teljesen… S.É.

A Tiszavasvári Mazsorett Egyesület ezúton szeretné  
megköszönni azon személyek támogatását, akik személyi  
jövedelem adójuk 1%-át az Egyesületnek ajánlották fel. 

Kérjük a kedves lakosokat, hogy amennyiben tehetik, 
személyi jövedelem adójuk 1%-át az idei évben is  

Egyesületünk részére ajánlják fel, hogy munkánkat  
még sikeresebben és színvonalasabban végezhessük!  

Az anyagi támogatást előre is köszönjük!

TME adószáma: 19211882-1-15

Tiszavasvári Mazsorett Egyesület

Dr. Magyar Károly 
György

06-70-570-0904

Állatorvosi 
rendelő nyílt 
a Piac téren!

Rendelési idő:
hétfő 17–19 óra
szerda 17–19 óra
péntek 16–18 óra

OKJ-s tanfolyamok:
– Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
– Földmunka- rakodó- és szállítógépkezelő
– Targoncavezető

ANGEL & SPÉCI BT.
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Nyílvántartási szám: 15-0196-05  Akkreditációs szám: AL-2868

Járművezetőképző 
tanfolyamok: „B” és „T” kategória

Oktatók:
Dankó Ferenc elmélet, „B” gyakorlat  tel: 06-30/228-0693 
István Zoltán „B” gyakorlat  tel: 06-20/949-5778 
Kórik Sándor „B” gyakorlat  tel: 06-30/972-1972 
Nagy Sándor elmélet „T” gyakorlat  tel: 06-30/218-2008 
Iskolavezető: – Oleár László  tel: 06-30/928-4249 

Gyakorlási lehetőség ahogy a vizsgán:  
ÉRINTŐKÉPERNYŐS számítógépen

Jelentkezni, érdeklődni a helyszinen,  
és az oktatóknál lehet

Tanfolyamokat igény szerint indítunk 
a Találkozások Házában!

részletfizetés,  

Jogsihitel 

a Tiszavasvári  

Takarékszövetkezetnél!

Jelentkezni:
Oleár Lászlónál

tel.: 06-30/928-4249 

T

Tiszavasvári, Kossuth u. 11., az órás mellett. 
Pócsikné Tel.: 70/229-7762,  

pocsiknehitel@gmail.hu
10–15-óráig.

Időpont egyeztetéssel minden nap!

összeg 10 évre 15 évre 20 évre
1 Mft 10.170 9.660 8.470

3 Mft 36.660 28.960 25.400

5 Mft 61.100 48.260 42.330

LAKOSSÁGI HITELEK!
állami  
támogatott  
lakáshitelek,  
használt  
lakásvásárlásra

Adósságrendező hitel –  
Szabad felhasználású hitelek

Felújításra korszerűsítésre támogatott hitelek!  
Lakástakarék LTP ingyenes számlanyitással!

Használt lakások értékesítése!

Vállalkozói hitelek, Nemzeti Dohány,  
jelzálog és lombard!

Fél szoc pol. használt lakásra állami  
támogatott hitellel!

Dr. Partizer Éva ügyvéd

Tel.: 06-20/9616-783

 Cégalapítás, módosítás, megszűntetés●●

 Követelések érvényesítése, adósság ●●

behajtás
 Házassági bontóperekben jogi  ●●

képviselet ellátása
 Ingatlan adásvétel, ajándékozás,  ●●

bérlet
Okiratszerkesztés●●

Jogi tanácsadás●●

Jogi képviselet●●

MINISZTERELNÖKSÉG
Orbán Viktor 
Miniszterelnök részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tiszavasvári Város képviseleté-
ben szeretném Önt tájékoztatni 
arról a sajnálatos eseményről, 
hogy a városunkban 87 éve 
működő Alkaloida Vegyészeti 
Gyár jelenlegi cégvezetője, Ha-
rin Mehta és dr. Simon József 
vezető jogtanácsos levélben 
értesített bennünket a teljes 
gyógyszer alapanyaggyártás, 
- beleértve a morfint és szár-
mazékait - 2014. január 1-ével 
kezdődő megszüntetéséről. 

A levélben azt a magyarázatot 
kaptuk, hogy a döntés indoka 
nem más, mint a világpia-
con kialakult versenyhelyzet, 
amely miatt a társaság által 
előállított termékek jövedelme-
zősége folyamatos veszteséget 
okozott a ZRT. számára. A tu-
lajdonos, valamint az igazga-
tóság és a cég vezetése számos 
intézkedést tett a veszteségek 
felszámolására, a piacon ki-
alakult értékesítési ár azon-
ban nem fedezte a termékek 
előállítási költségét, csak je-
lentős veszteséggel került érté-
kesítésre, így nem látnak más 
kiutat, minthogy leállítják a 
gyártást. 

A tájékoztatást követően azon-
nal felvettem a kapcsolatot a 
gyár vezetőségével és kértem, 
részletesen tájékoztassanak 
arról, hogy az alapanyaggyár-
tás megszüntetése várhatóan 
mikor következik be ténylege-
sen, a jelenleg készleten lévő 
gyógyszeralapanyagok teljes 
felhasználása mikorra valósul 
meg, és az alapanyaggyártás 
megszüntetésének milyen ki-
hatásai lesznek az Alkaloida 
ZRT. jövőjére nézve. 

Harin Mehta cégvezető úr 
rendkívüli szociális érzékeny-
ségről tett tanúbizonyságot, 
biztosított arról, hogy körülte-
kintően és a lehető leghumánu-
sabban járnak el, ugyanakkor 
konkrétumokkal nem tudott 
szolgálni a felvetett kérdések-
re. Válaszában annyit közölt 
csupán, hogy végleges döntés 
nem született még az ügyben, 
a menedzsment várhatóan 
1-1.5 hónap alatt dolgozza ki 
stratégiáját. 

A tiszavasvári munka-erőpia-
ci helyzetkép már-már félelmet 
ébreszt mindenkiben, hiszen a 
közelmúltban építette le több 
száz dolgozóját a közeli tisza-
újvárosi JABIL, ahol nagyon 
sok helybeli dolgozott. Arról 
is hallottunk, hogy a debre-
ceni TEVA-ban nagy gondok 
vannak, és elbocsátások vár-
hatóak, ami szintén jelentős 
számban érintené a város-
ban élő családokat. Még egy 
ilyen nagy létszámot érintő 
munkaerőmozgást nem bír el 
a város, valóban foglalkoz-
tatási katasztrófa alakulhat 
ki, ezért nem tétlenkedhetünk, 
megoldást kell találnunk zá-
ros határidőn belül, hiszen 
emberi sorsok, egész családok 
léte függ attól, hogyan ke-
zeljük a kialakult helyzetet. 

Sokan látunk reményt arra, 
hogy állami segítségnyújtás-
sal, esetleg új befektető ide-
csábításával elkerülhető lesz 
a katasztrófa. Nyilvánvalóvá 
vált számunkra, hogy nagyon 
kell küzdenünk, mert a város 
léte egybeforrott a gyárral az 
elmúlt évszázadban.

Ehhez a küzdelemhez kérjük 
az Ön segítségét, személyes köz-
benjárását, konstruktív hozzá-
állását. Sajnos az Alkaloida 
privatizációja a ’90-es években 
elkezdődött, és a 2000-es évek 
elején a kisebbségi részvény 
tulajdonát is eladta a Magyar 
Állam, így 100%-ig külföldi 
tulajdonba került a cég, jelen 
helyzetben elkerülhetetlennek 
tűnik az állami beavatkozás. 
A tiszavasvári emberek számá-
ra az Alkaloida egyfajta nem-
zeti kincs, elképzelhetetlennek 
tartjuk, hogy a Kabay János 
által 1927-ben alapított örök-
ségünket hibás üzleti és poli-
tikai csatározások miatt elve-
szítsük. A gyárat emberfeletti 
munkával, korszerű tudással 
és hittel, gyakorlatilag a sem-
miből hozták létre Kelet-Ma-
gyarország szegény vidékén, 
ahol az ipari tevékenységnek 
egyáltalán nem voltak hagyo-
mányai. Évtizedeken át a gyár 
gyártmányszerkezete jelentő-
sen bővült, majd a rendszer-
változás kezdetétől pénzügyi 
helyzete folyamatosan romlott. 
Ez arra vezethető vissza, hogy 
először megszüntették a nö-
vényvédőszer-gyártó üzletágat, 
amivel egy több évtizedes ipari 
kultúrát számoltak fel. A gli-
fozát üzletágat pedig eladták 
az amerikai konkurenciának, 
az Alkaloida legjelentősebb 
vetélytársának, a Monsanto 
cégnek 1994-ben, valószínűleg 
az 1996-ra betervezett Alkaloi-
da-privatizáció vételi árának 
lenyomása érdekében.
A szakszerűtlen, pazarló vál-
lalati vezérkar, az állami 
privatizációs szervezet felelős 
vezetőinek segédletével, a kény-
szerű privatizáció zsákutcájá-
ba juttatta az Alkaloida Ve-
gyészeti Gyárat. Ennek a szö-
vevényes és szégyenletes priva-
tizációnak a körülményei még 
ma is alig ismertek: 1993-ban 
33 millió amerikai dollár vétel-
árral nyert a Milan Panic ala-
pította, Amerikában bejegyzett 
ICN cég az Alkaloida priva-
tizációs pályázatán. Az ame-
rikai-szerb cég azonban már 
az első 4 millió dolláros rész-
letet sem tudta kifizetni. Fede-
zet nélküli csekkjét a Magyar 
Nemzeti Bank nem fogadta el, 
a privatizáció ekkor kudarc-
ba fulladt. Ezt a visszás tényt 
azonban 1996-ban a privati-
zációs tender elbírálásánál 
már nem vették figyelembe. 
Az 1996-os privatizációs szer-
ződésben végül is egy olyan 
magyar cég, amely az előző 
években 70-90 millió dolláros 
árbevételeket ért el és 60-80 or-
szágba exportált rendszeresen, 
áron alul, sajnos mindössze 11 
millió dollárért kelt el.

Az Alkaloida elvesztéséért és a 
volt dolgozók teljes ellehetetle-
nítéséért nem a szláv kötődé-
sű amerikai befektető, Milan 
Panic okolható elsődlegesen, 
hanem sokkal inkább az Al-
kaloida és az Állami Vagyon-
ügynökség privatizációt nyélbe 
ütő, illetve megtűrő vezetői. A 
privatizációt követően a gyár 
1998-ban 1,2 milliárd, 1999-ben 
5,2 milliárd, 2000-ben pedig 
2,6 milliárd forintos vesztesé-
get produkált. A cég 2001-ben 
20 millió forintos alaptőkéjű 
Kft.-vé alakult, ezzel egy idő-
ben a dolgozókkal korábban 
10 százalékos árfolyamértéken 
megvetetett 1000 forintos dol-
gozói részvényeket 3 forintra 
értékelték le. 
Az Alkaloida privatizációjával 
Tiszavasvári és a környékbeli 
falvak sorsa megpecsételődött. 
Az ICN a privatizációs szer-
ződésben három évig vállalt 
létszámmegtartási kötelezett-
ségét betartotta ugyan, de a 
termék- és piacfejlesztésre vo-
natkozókat nem, így a mintegy 
1300 ember legnagyobb részét 
1999 és 2001 között elbocsá-
tották, melynek következtében 
kilátástalan helyzetbe kerültek 
családjaikkal együtt.
A legmagasabban képzett mű-
szaki értelmiségiek szerencsé-
sebb tagjai ma nyugat-európai 
gyógyszergyárakban dolgoz-
nak, mások elköltöztek Tisza-
vasváriból. Sokan Budapestre 
járnak dolgozni, vállalva a 
napi négy órás ingázás embert 
próbáló terhét.  
Nem csak feladatunk, de er-
kölcsi kötelességünk is, hogy a 
privatizációval tönkretett, egy-
kor Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye legjelentősebb vállala-
taként aposztrofált Alkaloi-
dát megmentsük mind a jelen, 
mind az utókor számára. 
Polgármesterként és magán-
emberként egyaránt szívemen 
viselem mind az Alkaloida, 
mind Tiszavasvári sorsát, és 
minden tőlem telhetőt meg-
teszek az itt élő emberek je-
lenéért, jövőjéért, amelyben 
természetesen a Tiszavasvári 
Önkormányzat is messzeme-
nőkig támogat, hiszen az itt 
élők sorsa egybeforrott úgy a 
várossal, mint a gyárral. 
Az események alakulásáról ter-
mészetesen folyamatosan tájé-
koztatjuk Miniszterelnök Urat 
és bízunk abban, hogy számít-
hatunk segítőkészségére. 
Tisztelettel kérem Önt, Minisz-
terelnök Úr, hogy miniszter-
elnöki esküjéhez híven, a Ma-
gyar Köztársaság fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiis-
meretesen teljesítse tisztségéből 
eredő feladatát és tegyen meg 
mindent annak érdekében, 
hogy ne válhasson az enyészet 
martalékává az oly sok küzde-
lem árán felépített, világhír-
névnek is örvendő, nagy múltú 
nemzeti kincsünk, az Alkaloi-
da Vegyészeti Gyár. 

Tisztelettel:
Dr. Fülöp Erik
polgármester

S.O.S. Alkaloida

Molnár Zoltán Optometrista-látszerész Tiszavasvári, Bocskai u. 3. 

●  Szemvizsgálat, szem nyo más mérés,  
szürke- és zöldhályog kiszűrése.

●  Kontaktlencse alkalmassági vizsgálat.
●  Monitorvédő  

szemüvegek  
dioptriás  
elkészítése.

Szemvizsgálatra időpontegyeztetés a 42/372-419-es  telefonszámon

Részletekről érdeklődjön  
üzletünkben.

Egészségpénztári  
és SZÉP kártyák elfogadása.

Fényre sötétedő  
és multifokális  

szemüvegek 

kedvezménnyel
20–50%

Igazolványkép készítés

Fóliasátrakba keresek gyakorlott, 
tapasztalt, megbízható kertészt.  
Telefon: 06-30/402-67-32

Trabant személygépkocsi eladó, 
2 éves friss műszakival. Telefon: 
06-30/4920816

HAUCK utazó ágy eladó. Telefon: 
06-30/4920816

Tiszavasváriban a Krúdy Gyula 
utcában első emeleti lakás eladó. 
Érdeklődni 17 óra után lehet a 
06-30/621-52-38-as telefonszá-
mon.

Apróhirdetés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testületének

Szociális és Humán Bizottsága pályázatot hirdet 

CIVIL SZerVeZeteK táMOgAtáSárA
A pályázat célja: Olyan bejegyzett alapítványok és egyesületek 
támogatása, melyek Tiszavasváriban tartandó nyilvános kultu-
rális, sport, egészségügyi és ifjúsági programot és/vagy rendez-
vényt kívánnak megvalósítani.
Lehetséges pályázók köre:
Bíróság által bejegyzett alapítványok és egyesületek
A pályázatnak tartalmaznia kell:

 a pályázó pontos megnevezését, elérhetőségi adatait ●●

(postacím, telefon, email cím)
 a pályázó által megvalósítani kívánt részletes programtervet ●●

és annak költségvetési tervét,
 mikor kívánja a rendezvényt megvalósítani,●●

 mekkora összegre kíván pályázni,●●

 ingyenes vagy belépőjegy vásárlásához kötött programról van-e szó●●

Pályázati feltételek:
legalább egy éves aktív működés igazolása,●●

bejegyzett szervezeti formában való működés igazolása●●

A pályázat benyújtási határideje: 2014. február 28. (péntek)
A támogatás minimális összege 10 000 Ft,  

maximális összege 100 000 Ft
 A pályázott pénzösszeget vissza nem térítendő támogatásként ●●

biztosítja az Önkormányzat.
 A Szociális és Humán Bizottság a pályázat benyújtási határ-●●

idejének lejártát követő első bizottsági ülésen bírálja el a pá-
lyázatokat.
 A pályázatokat postai úton a Szociális és Humán Bizottságnak ●●

címezve, Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatalába (4440 
Tiszavasvári, Városháza tér 4.) kell benyújtani zárt boríték-
ban. A borítékon fel kell tüntetni a „Pályázat civil szervezetek 
támogatására” megjegyzést.



Sok változást hozott az új esz-
tendő. A legfontosabb változás, 
hogy az állami horgászjegy ér-
vényessége 2014. január 31-ig 
kitolódik minden évben. Addig 
a napig nem is lehet újat ki-
váltani!
Ennek megfelelően a fogási 
naplót sem kell korábban lead-
ni. A leadási határidő: február 
28. Kérjük, hogy aki még nem 
adta le a fogási naplóját, az 
személyesen vigye be a Kukac.
Ponty.Hu horgászboltba a nyil-
vántartás vezetése végett!
A horgászbolt jelenlegi nyit-
va tartása: péntek 9-12 óráig, 

szombat 9-12 órá-
ig. Ahogy az idő 
tavaszodik, úgy 
fog emelkedni a 
nyitvatartási idő.
Aki nem adja le határidőig 
(február 28) a fogási naplóját 
vagy hibásan tölti ki, ezentúl 
kétszeres áron válthatja csak 
ki az új állami horgászjegyet!
Mindenki új állami horgász-
jegyet kap az idén.
A megnövekedett adminisztrá-
ciós terhek miatt hosszabb vá-
rakozásra kell számítani. Kér-
jük a Tisztelt Horgásztársak 
türelmét és megértését!

Tisztelt Horgásztársak!

A képviselő-testület január 
13-án rendkívüli ülést tartott, 
ahol:

–  módosították a temetőkről és 
a temetkezési tevékenységek-
ről szóló önkormányzati ren-
deletet.

–  elfogadták a helyi közutak sík-
talanítása tárgyában létrejött 
szerződés módosítását, mely-
nek értelmében megemelték a 
hóeltakarítási és síktalanítási 
díjakat.

–  elfogadták a kóbor, illetőleg 
veszélyes állatok befogását, 
valamint elszállítását biztosí-
tó szolgáltatási szerződés dí-
jainak megemelését.

–  kinyilvánították, hogy igénybe 
kívánják venni az állam által 
történő adósságállomány-át-
vállalást. 

–  elfogadták, hogy a Szociális-, 
Gyermekjóléti és Egészség-
ügyi Szolgáltató Központ és a 
Bölcsőde gazdasági, pénzügyi 
számviteli feladatait március 
1-től a Városi Kincstár lát-
ja el.

A képviselő-testület január 
30-án ülésezett, ahol:

–  módosították a 2013. évi költ-
ségvetésről szóló rendeletet.

–  nem fogadták el a 2014. évi 
költségvetést, mert az további 
kimunkálást igényel, a soron 

következő testületi ülésen tár-
gyalják ismét.

–  elrendelték, hogy a Tisza-
vasvári, Vörösvári út 36/a; 
38; 46-48. szám alatti, 065/18; 
065/17; 065/14; 065/11 hrsz-ú 
ingatlanok illetve Tiszavasvá-
ri, Madách u. végén lévő 2575 
hrsz-ú ingatlan és környeze-
te falusias lakóterület öve-
zeti besorolása kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági terület 
övezetté módosuljon.

–  elfogadták dr. Rojkó László-
nak, a ROJKO-MED Tanács-
adó és Szolgáltató Kft. ügy-
vezetőjének a Tiszavasvári 
központi háziorvosi ügyelet 
2013. évi működéséről szóló 
szakmai és pénzügyi beszá-
molóját.

–  elfogadták a Tiszavasvári 
Szabadidős Programszervező 
Egyesület által benyújtott - a 
Városi Televízió 2013. évi te-
vékenységéről és gazdálkodá-
sáról szóló – beszámolót, fel-
hatalmazták a polgármestert, 
hogy kösse meg az egyesület-
tel a tárgyévi költségvetési 
rendeletben jóváhagyott ösz-
szeg szerinti aktualizált Tá-
mogatási szerződést.

–  határoztak Lázár István, a Mű-
velődési Központ és Könyvtár 
igazgatója közalkalmazotti ki-
nevezésének jóváhagyásáról.

–  javasolták a Tiszavasvári Ál-

talános Iskola intézményve-
zetőjének, Halász Lászlónak, 
illetve a Tiszavasvári Középis-
kola, Szakiskola és Kollégium 
igazgatójának, Szabó Zoltán-
nak az újabb ciklusra történő 
megbízását.

–  határoztak arról, hogy a közpon-
ti háziorvosi ügyelet közbeszer-
zési eljárására irányuló ajánlat-
tételi felhívást elfogadják.

–  eredményesnek ítélték a „Ti-
szavasvári Város Önkormány-
zatának szervezetfejlesztése” 
tárgyban lefolytatott közbe-
szerzési eljárást és nyertes-
nek nyilvánították a Hungaro 
Support Kft-t. Egyúttal felkér-
ték a polgármestert a nettó 
10.340.000.-Ft értékű szerződés 
megkötésére. 

–  eredményesnek nyilvánítot-
ták a Tiszavasvári, Ifjúság u. 
8. szám alatti Fülemüle óvoda 
részére gyermekjátékok be-
szerzése és szállítása tárgyban 
kiírt közbeszerzési pályázatot, 
melynek nyertese az Alex 
Fémbútor Kft. A testület fel-
kérte a polgármestert a bruttó 
4.852.599,- Ft összegű szállítási 
szerződés megkötésére. 

–  határoztak a Tiszavasvári Vá-
ros Önkormányzata és Tisza-
vasvári Város Ruszin Nemze-
tiségi Önkormányzata közötti 
Együttműködési Megállapo-
dás jóváhagyásáról.

–  elfogadták a Nemzeti Rehabi-
litációs és Szociális Hivatal, 
valamint az Önkormányzat 
közötti, a támogató szolgálta-
tás finanszírozására vonatko-
zó, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt finanszíro-
zási szerződést.

–  határoztak az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Opel Com-
bo C 1,3 D típusú, JXX-634 
frsz-ú gépjármű értékesíté-
séről és felkérték a polgár-
mestert, hogy az értékesítést 
megelőzően legalább három 
autókereskedésben az autó 
felértékeltetéséről gondoskod-
jon és a kapott ajánlatokat 
terjessze a testület elé.

–  jóváhagyták a Művelődési 
Központ és Könyvtár könyv-
tári állományra vonatkozó lel-
tározási ütemtervét.

–  döntöttek arról, hogy a Képvi-
selő-testület biztosítja a Vas-
vári Pál Múzeum részére a 
Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. 
alatti Térségi Szolgáltató Ház 
földszintjén, az épület utca-
fronti részén található 9 db 
irodát a „Nyíri Mezőség törté-
nete az őskortól a középkorig” 
című régészeti tárlat kivitele-
zése céljából.

–  felkérték a Városi Kincstár 
intézményvezetőjét, hogy Pal-
ló Sándornak a Városi Kincs-
tárral szemben perköltség cí-

mén fennálló összesen bruttó 
311.750,- Ft összegű tartozá-
sára vonatkozó részletfizetési 
kérelméhez ne járuljon hozzá.

–  tájékoztatást kaptak a há-
ziorvosok által használt, ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
rendelők rezsiköltségei szá-
mítási módjának, számlázá-
sának, megfizetésének ellen-
őrzéséről.

–  elrendelték a Losonczi Sán-
dor és társai által benyújtott 
kezdeményezés kapcsán, hogy 
a Tiszavasvári, 3188 hrsz-ú 
ingatlan kereskedelmi, gazda-
sági szolgáltató terület öve-
zetre vonatkozó építményma-
gassági korlátozása maximum 
15 méterre módosuljon, és az 
útkorrekció lekerüljön az in-
gatlanról.

–  elrendelték a TISZAMAG KFT 
által benyújtott kezdeménye-
zés kapcsán, hogy a Tiszavas-
vári, Nyíregyházi út alatti, 
0138/1hrsz-ú - GKSZ-4 keres-
kedelmi, szolgáltató gazdasági 
besorolású terület - építmény-
magassága maximum 25 mé-
terre módosuljon technológiai 
berendezések vonatkozásá-
ban.

–  határoztak a Városi Kincstár 
gazdasági vezető (magasabb 
vezető) álláshelyének betölté-
sére vonatkozó pályázat ki-
írásáról.

sport, szabadidőönkormányzati hírek

2014. január 10. 72014. január 10.2

Közfoglal- 
koztatottak  
adóbevallása

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy 2014. február 

12-én 8–14 óráig kihelye-
zett ügyféltalálkozó kereté-
ben a NAV Szabolcs-Szat-
már Bereg Megyei Adó-
igazgatóság munkatársai 
a Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő termében 
segítséget nyújtanak a 
2013. évben közfoglalkoz-
tatásban foglalkoztatottak 
számára a   személyi jöve-
delemadó bevallások ki-
töltésében.

Vasvári Hírmondó Vasvári Hírmondó

A KéPVISELŐ-TESTüLET JANUáRI DöNTéSEI●➜

Az önkormányzat korábban 
bruttó 2,5 millió forintot kü-
lönített el arra a célra, hogy 
a térfigyelő kamera rendszer 
telepítése megvalósulhasson a 
városban. Ennek eredmé-
nyeképpen biztosított a 
folyamatos hatósági kont-
roll és jelenlét. 
Ez az intézkedés a közbiz-
tonság terén kimutatható 
pozitív eredményt hoz, 
elsősorban a lakosság 
biztonságérzetének növe-
kedése terén, másodsor-
ban növeli a felderítési 
arányszámokat. 
A térfigyelő rendszer ki-
alakításánál a maximális 
biztonságot és jogszerűsé-
get – ezen belül is kiemel-
ten az adatvédelmi sza-
bályok betartását – egy-
aránt figyelembe vették. 

Ezek az elvárások még a szak-
mai szabályokat is megelőzték. 
Ma már 7 kamera figyeli folya-
matosan az eseményeket és há-
rom megfigyelő központ teljesít 

24 órás szolgálatot a vá-
rosban. A rendszer újabb 
taggal bővül hamarosan, 
így már 8-ra emelkedik a 
kihelyezett kamerák szá-
ma. A rendszer felépítése 
biztosítja a későbbiekben 
történő szakaszos bővíté-
seket úgy, hogy a koráb-
ban telepített rendszer 
központi és külső elemei 
csere nélkül továbbra is 
felhasználhatók lesznek. 
Az önkormányzat folya-
matosan bővíteni kívánja 
a térfigyelő eszközparkot, 
fokozott figyelmet fordít-
va a bűnügyileg fertőzött 
területekre. 

Figyelnek a kamerák

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület hírei

Vomáztak
A város nyertes belvízpályáza-
tának előkészületi munkálatai 
a csatornarendszer vomázásá-
val kezdődtek. A vomázás a 
csőgörényezéshez hasonlatos 
eljárás, csak „nagyüzemi” vál-
tozatban. Az eldugult, gyökér-
zettel benőtt zárt csapadékvíz 
elvezető rendszert egy speciá-
lis berendezés segítségével ta-
karítják ki a szakemberek. A 
csatornázási projektet elnyert 
vállalkozó egy alvállalkozó be-
vonásával végzi ezt a munkála-
tot, átvállalva a teljes költséget, 
így a városnak a vomázásért 
nem kell fizetnie. A közemúlt-
ban a Vasvári Pál utca- Deák 

Ferenc utca, a Pethe Ferenc 
utca – Dózsa György utca és 
a befogadó árok, valamint az 

Arany János utca – Kossuth 
utca – Nép utca túlterhelt csa-
tornáit tisztították meg.

Áder János köztársasági elnök 
2014. április 6-ra írta ki a par-

lamenti választások időpontját. 
Ez a jogszabályok szerint a lehető 
legkorábbi időpont. 

A kormány a korábbi két-
fordulós választási rendszert 
egyfordulós választási rend-
szerré alakította, amelyben 
megtalálhatók az egyéni vá-
lasztókerületi és listás rend-
szer elemei is.  
A magyarországi lakhellyel 
rendelkező választópolgárok az 
országgyűlési választáson két 
szavazattal rendelkeznek: egy-
részt voksolhatnak arra, kit 
szeretnének az országgyűlési 
egyéni választókerületükben 
(ebből 106 van) képviselőnek, 
másrészt egy másik íven arról 
dönthetnek, hogy az országos 
pártlistáról melyik pártot tá-
mogatják. Az országos listán 93 
országgyűlési mandátum sorsa 
dől el.  

Azok, akik kérték a helyi vá-
lasztási irodától, hogy nem-
zetiségi választóként vehesse-
nek részt a választáson, nem 
pártlistára, hanem nemzetisé-
gük listájára voksolhatnak. A 
nemzetiségek kedvezményes 
mandátummal kerülhetnek az 
Országgyűlésbe.
A választás napjának kitűzése 
után a választáshoz kapcsoló-
dó határidőket, határnapokat 
a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter rendeletben határoz-
za meg, de a választási eljárás-
ról szóló törvény alapján már 
tudható, melyek a legfontosabb 
határidők.

Február 7. után kell a mint-
egy 8 millió, magyarországi 
lakóhellyel rendelkező válasz-
tójogosultnak kézhez kapnia a 
névjegyzékbe való felvételről 
szóló értesítést.
Február 15-én indul a hivata-
los kampány.

Március 3-ig ajánlóíveken 
gyűjthetik a választókerület-
ben lakó polgároktól az aján-
lásokat az indulni kívánó kép-
viselők.
Március 4-ig lehet bejelente-
ni az országos listákat, ilyet 
az a párt állíthat, amely leg-
alább kilenc megyében és a 
fővárosban, legalább 27 egyéni 
választókerületben önálló jelöl-
tet állított.
Március 22-ig kell felvetetni-
ük magukat a névjegyzékbe a 
nem magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező magyar állam-
polgároknak.  
Március 29-ig kell  jelentkez-
niük a külképviseleti névjegy-
zékbe a nagykövetségeken a 
külföldön tartózkodó választó-
polgároknak.  
Április 4-ig átkérheti magát 
más településre az, aki a sza-
vazás napján nem tartózkodik 
lakóhelyén, de Magyarország 
egy másik településén élni kí-
ván a választójogával.
Április 5-én éjfélig meg kell 
érkeznie a külhoni választó-
polgárok szavazatainak.

Választhatunk

Új elnök egyeztet 
kábítószer ügyben
Dr. Fülöp Erik polgármester 
január 22-én tájékoztatta a Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) résztvevőit, hogy az el-
nöki feladatokat a jövőben Ná-
csáné dr. Kalán Eszter Hajnal-
ka, a Szociális-, Gyermekjólé-
ti- és Egészségügyi Szolgáltató 
Központ vezetője látja el. 
A városban kialakult, egyre 
súlyosabb kábítószerekkel kap-
csolatos események miatt gyors 
és hatékony intézkedésekre 
van szükség, melyet kizárólag 
együttes munkával érhetnek el 
a fórum résztvevői, akik között 
éppúgy jelen vannak az oktatá-
si, egészségügyi, szociális in-
tézmények képviselői, mint a 
biztonsági szervek, médiumok 
munkatársai.

Allianz Hungária Zrt.

ÉrtÉkESÍtÉSI PArtNEr

MEGHÍVÓ
A 2014. FEBRUÁR 22-ÉN  
TARTANDÓ ÉVI RENDES  

KÖZGYŰLÉSRE
Helyszín: Tiszavasvári Önkormányzat házasságkötő terme (Ti-
szavasvári, Városháza tér 4.)
8.30 kezdettel (határozatképtelenség esetén 9.00 újra össze-
hívásra kerül, mely időpontban a jelenlévő tagok létszámától 
függetlenül határozatképes lesz).
A közgyűlés napirendi pontjai:

1.  A vezetőség beszámolója a 2013-as évről.
2.  Támogatási rendszer változása.
3.  Tájékoztató a Kacsás horgásztó üzemeltetési változásáról.
4.  2014 évi munkaterv ismertetése.
5.  Egyéb szervezeti és működési kérdések

További friss információ az egyesület honlapján (www.tv-hor-
gasz.info), valamint a Polgármesteri Hivatal földszinti folyosó-
ján kifüggesztve. A közgyűlésen való részvétel nem csak jog, 
hanem kötelesség is!

Fejes László Ádám H.E. elnök

ELHUNYT

Bató Csaba
a LOMBIK SE NB III-as labdarúgó 
csapatának kapusa. Az egykori iga-
zolt játékos, aki sok szép pillanatot 
szerzett a városi futball szerelmesei-
nek, 48 esztendős korában, váratla-
nul távozott közülünk.

Több Olvasónktól is kaptunk 
levelet, melyben azt kérték, 

indítsunk egy sorozatot a város-
ban található veszélyes közleke-
dési helyekről, illetve a bizton-
ságos közlekedést megnehezítő 
jelenségekről. Egyik Olvasónk 
leveléből idézünk:

„Városunkban nagyon sok he-
lyen megnőttek az úttest szé-
léhez, sarkokra ültetett cser-
jék, fák, bokrok, akadályozva a 
közlekedők kilátását, elbújtatva 
azt, amit látni kellene. Ilyenek-
kel találkozhatunk például az 
Árpád utca – Bajcsy utca sarká-
nál, a Pethe Ferenc utca-Dózsa 
György utca találkozásánál, a 
Pethe  Ferenc utca-József At-
tila utcai saroknál, a Kinizsi 

utcában (már-már az úttesten 
vannak a növények) és a Zrínyi 
utcában is elburjánzott a nö-
vényzet. A gyalogos átkelőknél 
az érkező gyalogost eltakaró 
reklámtáblák vannak elhelyez-
ve. Nem sok helyre, de kellene 
még egy két tükör a be nem lát-
ható kereszteződésekbe. 
A kerékpáros-gyalogos-gépjár-
mű elsőbbségi viszonyokat ren-
dezni kellene. Az úttest űrszel-
vényébe belógó villanyoszlopot 
el kell távolíttatni.”
A felvetett kérdéseket ajánljuk 
az érintettek szíves figyelmé-
be, ugyanakkor kérjük Önöket, 
hasonló anomáliákra hívják fel 
Önök is a figyelmet. A város-
ban zajló közlekedés nem min-
dig egyszerű. Szép számmal 

akadnak olyan helyek, útsza-
kaszok, amikor meglehetősen 
veszélyes helyzetekbe kerülhe-
tünk. Szeretnénk ezekre a he-
lyekre folyamatosan felhívni 
a városban közlekedők figyel-
mét, természetesen ezúttal is 
az Önök segítségét kérve. Ha 
van tudomásuk ilyen útsza-
kaszokról, helyekről, rosszul 
kihelyezett reklámtáblákról, 
hiányzó útjelző táblákról, ve-
szélyes, beláthatatlan utakról, 
a beláthatóságot veszélyeztető 
növényzetről, kérjük, osszák 
meg velünk információikat! 
Várjuk a konkrét címeket, fo-
tókat, esetleges javaslataikat. 
Elérhetőségeinket megtalálják 
a Hírmondó utolsó oldalán el-
helyezett impresszumban.

2013. november 30.

A Tiszavasváriban működő 
Pampuch Kft. 2008-ban azzal a 
céllal jött létre, hogy Tiszavas-
váriban és vonzáskörzetében 
minőségi lovas-turisztikai szol-
gáltatást nyújtson. Ezt szem 
előtt tartva az elmúlt időszak-
ban a Pampuch-tanyán jelentős 
fejlesztési források bevonásával 
térségi szinten is kiemelkedő 
fejlesztések valósultak meg.
2012-ben a cég pályázatot nyúj-
tott be az ÉAOP-2.1.1/H-11 „Tu-
risztikai szolgáltatások fejlesz-
tése” című pályázati kiírásra, 
amelyen 12.992.700 Ft támoga-
tást nyert egy 18.561.000 Ft érté-
kű projekt megvalósításához.

A fejlesztés keretein belül ős-
honos állatok tartására alkal-
mas istálló és a lovassportot 
népszerűsítő lovas-pálya került 
megépítésre, kiegészítő szolgál-
tatásként egy szauna került 
beszerzésre és beépítésre va-
lamint munka quad és 2 db 
tenyészló került beszerzésre.
A tanya szolgáltatásinak nép-
szerűsítéséhez szükséges mar-
keting hátteret szintén pályáza-
ti forrásból kívánta a cég meg-
teremteni honlap készítéssel és 
kiadványok előállításával és 
terjesztésével.
A projekt megvalósítására ren-
delkezésre álló időn belül sike-
rült azt eredményesen lezárni, 
a projekt menedzselésében a 
Tiszatér Társulás volt a Pam-
puch Kft. segítségére.

önök kérték – önök írták

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Tiszavasvári Pampuch tanya 
lovas-turisztikai fejlesztése 

PAMPUCH TANYA 
Tiszavasvári, 
Fehértói út 0190 hrsz.
pampuchkft@citromail.hu
www.pampuchtanya.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

TALÁLKOZZUNK 
A KÖNYVTÁRBAN!

„gyertek, gyertek, 
gyerekek! Én veletek 

nevetek!”

BABA-MAMA KLUB  
a tiszavasvári VárOSI 

KÖnyVtárBAn
2014. február 19. (szerda) 

10 órától
Vendég: LULU BOHÓC

farsangi versek – dalok – 
mondókák

Minden gyerek ajándékot kap!
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Lapunk következő száma 2014. március 10-én, hétfőn jelenik meg.
Lapzárta: 2014. március 1-e, szombat.

Vasvári Hírmondó

Mint ahogy azt már meg-
szokhattuk, hóeséskor 

mindig kitör egyfajta hisztéria a 
hóeltakarítás minősége miatt. 
Legutóbb sem volt ez másként, 
hiszen néhány napon keresztül 
elég rendesen kaptunk az égi 
áldásból. 

A városban felgyülemlett hó-
mennyiséget azonban nem 
mindenki ítélte vészesnek, így 
sokan nem is takarították el 
az utakról, járdákról. Egyfajta 
káosz van a fejekben annak 
megítélésében, kinek is a fel-
adata az utak síktalanítása. 
A helyi közutak vonatkozásá-
ban az önkormányzat a Városi 
Kincstárt bízta meg ezzel a 
feladattal. A Kincstár három 
helybeli alvállalkozóval (Lo-
sonczi és Losonczi Kft., Tisza-
melléki Mélyépítő Kft., Hüse 
Mihályné vállalkozó) kötött 
szerződést a munkálatok elvég-
zésére. Több esetben merült fel 
munkájuk minőségével vagy 
éppen hiányával kapcsolatban 
kifogás. 
A Kincstárnál jelenleg 10 köz-
foglalkoztatott dolgozik, a busz-
megállók, közterületek takarí-
tását ennyien végzik jelenleg. 
Újabb közfoglalkoztatottakkal 
történő szerződéskötésre leg-
közelebb csak márciusban lesz 
lehetőség, akkor 35-en kapnak 
munkát. A Kincstár további 
108 személy foglalkoztatását 
tervezi ebben a formában. Ese-
tükben a tényleges munkába 
állás a közfoglalkoztatotti pá-
lyázatok kiírásának függvé-
nye. 
A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén a síktalanítással kapcso-
latban felmerült problémákkal 
is foglalkozott. A hatékonyabb, 
eredményesebb munka eléré-
se érdekében dr. Fülöp Erik 
polgármester kérte a Városi 
Kincstár vezetőjét, hogy az al-
vállalkozókkal szemben legye-
nek határozottak, a leszerző-
dött munka maradéktalan és 

kifogástalan elvégzését minden 
esetben kérjék számon. Újabb 
havazás esetén a Kincstár fo-
gadjon fel hómunkásokat, biz-
tosítsa számukra a szükséges 
eszközöket, és teremtse meg a 
feltételrendszerét annak, hogy 
intenzív havazás esetén telefo-
nos ügyelet segítségével tehes-
senek bejelentéseket a lakosok, 
illetve az ügyeleten szükség 
esetén jelentkezhessenek a hó-
eltakarítási munkálatokra. 
A síktalanítás azonban nem 
kizárólag önkormányzati fel-
adat. A lakosságnak szintén 
van ezen a téren kötelezettsé-
ge. Az érvényben lévő rendelet 
szerint: 

 az ingatlan előtti, illetve az ●●

ingatlan megközelítését szol-
gáló járdák, járdaszakaszok 
(járda hiányában egy méter 
széles területsáv), lépcsők, 
síkosság mentesítéséről az 
ingatlan tulajdonosa, hasz-
nálója folyamatosan köteles 
gondoskodni (ez természete-
sen az üzletekre is vonat-
kozik). 
 a járdáról letakarított havat ●●

a közút és a járda között úgy 
kell elhelyezni vagy eltávolí-
tani, hogy sem a gyalogos-, és 
gépjárműforgalmat, sem pe-
dig a járda melletti víznyelők 
működését ne akadályozza, 

és a hó megcsúszás veszélye 
kizárt legyen.
 hórakást tilos elhelyezni:●●

a.) útkereszteződésben;
b.) útburkolati jeleken;
c.)  tömegközlekedésre szolgá-

ló jármű megállóhelyén,
d.)  közszolgáltatási felszerelési 

tárgyra (pl.: gázcsap, vízel-
záró csap) és egyéb közérde-
kű létesítmény (pl.: közvilá-
gítási lámpaoszlop) köré;

e.)  kapubejárat elé, annak 
szélességében.

 síkosság elleni védekezéshez ●●

a környezetkímélő anyagok 
használhatók (homok, salak, 
zeolit). Konyhasó használata 
zöld területen és közvetlen 
környékén tilos.
 havat, jeget a háztető közte-●●

rület felé eső oldaláról csak 
olyan időszakban szabad le-
tisztítani, amikor a forgalom 
csökken. A tisztítás idején a 
járdát le kell zárni és a járó-
kelőket figyelmeztetni kell az 
elhaladás veszélyére.

Kérjük Önöket, hogy mások 
és saját biztonságuk érdeké-
ben tartsák be az alapvető 
közösségi együttélés szabá-
lyait és felelős, példaértékű 
magatartásukkal segítsék a 
felnövekvő nemzedéket is a 
társadalmi normák elsajátí-
tásában.

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár jövőjével kapcsolatosan 
dr. Fülöp Erik Polgármester levelet intézett Orbán Vik-
tor Miniszterelnökhöz és dr. Czomba Sándor Foglalkoz-
tatáspolitikai államtitkárhoz január utolsó hetében. 
A Miniszterelnöknek írt levél szövegét a 3. oldalon 
olvashatják.

S.O.S. ALKALOIDA

Évértékelő közgyűlést 
tartott a Polgárőrség, 

amelynek keretében az 
egyesület elnöke, Simon 
István beszámolt a tavalyi 
év tevékenységeiről. 

A polgárőrök 6404 órá-
nyi szolgálatot teljesítet-
tek 2013-ban, gépkocsival 
10234 km-t tettek meg. Az 
előző évhez képest jelen-
tősen csökkent szolgálati 
óráik száma, mert a tör-
vényi változások miatt 
több városi rendezvényt 
nem biztosíthattak. Jár-
őrszolgálatot 357 polgár-
őr teljesített tavaly. Fog-
tak el tolvajokat, szabály-
sértőket figyelmeztettek, 
rendőri intézkedést kér-
tek, kóbor kutyákat je-

lentettek be. Szolgálatot 
teljesítettek a piacon, 
biztosították a sportren-
dezvényeket, az önkor-
mányzati kifizetéseket, a 
Halottak Napját és a kü-
lönböző rendezvényeket. 
Idén szeretnék növelni 
a polgárőrök létszámát, 
amihez várják az érdeklő-
dők jelentkezését. A belé-
pési szándékot bármelyik 
polgárőrnél lehet jelezni. 
Terveik között szerepel a 
járőrszolgálat folyamatos 
fenntartása, minőségi ja-
vítása, a rendőrséggel kö-
zös szolgálatok számának 
növelése, valamint a pol-
gárőrök szakmai képzése 
a jogszabályismeret és a 
gyakorlati végrehajtás, 
tökéletesítés terén. Az illegális szemétleraká-

sok megakadályozása és a 
lakosságra háruló anyagi 
terhek könnyítése érde-
kében az önkormányzat 
úgy határozott, április 
1-től összegyűjti az épí-
tési törmeléket újrahasz-
nosítás céljából. Jelenleg 
a sitt 6000 Ft/tonna áron 
adható le a nyíregyházi 
hulladékgyűjtőben, ami 
igencsak megterheli a 
családi kasszát. Április-
ban a lakosság ingyene-
sen helyezheti el az erre 
a célra kijelölt helyen az 
építésből származó, ve-

szélyes anyagokat nem 
tartalmazó bontási, épí-
tési hulladékot, melyből 
a későbbiek során útalap 
készül a település azon 
részeire, ahol nincs szi-
lárd útburkolat. A rész-
letekről következő szá-
munkban olvashatnak 
bővebben. 

Őrségben a polgárok
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Sikeres hónapot zártak 
a rendőrkapitányság 

munkatársai a bűnügyi fel-
derítések terén. Többnyire 
lopás, garázdaság, betörés 
miatt kellett intézkedniük, 
ám igazán nagy fogásokról 
is hírt adhatunk ezúttal. 

A kedélyeket borzoló 
trafikrablás elkövetője 
és felbujtója is 
rendőrkézre ke-
rült, ráadásként a 
házkutatás során 
kábítószergyanús 
anyagot is talál-
tak náluk. 
A 19 éves felté-
telezett elkövetőt 
egy 30 év körü-
li férfi bujtotta fel. Az 
országos adatok szerint 
az utóbbi fél évben 230 
trafik ellen követtek el 
támadást. Naponta át-
lagosan 8–9, dohánybol-
tokkal összefüggő bűn-
cselekmény történik az 
országban. 
Szintén kiemelkedő jelen-
tőségű eredmény az a 7,6 
kg-nyi, az előzetes adatok 

szerint ópium tartalmú 
anyag, amelyet a 27 éves 
L. Krisztián gépkocsijá-
ban találtak meg. 
A nyomozók feltételezik, 
hogy a tiszavasvári fia-
talembernél lévő nyolc 
csomagnyi kábítószer 
egy nagyobb droghálózat-
hoz köthető. Városunk-
ban sajnos napi szintű 

problémát jelent 
a kábító- és tudat-
módosító szerek 
használata, ter-
jesztése. 
A fogyasztók és 
terjesztők a leg-
különbözőbb tár-
sadalmi rétegek-
ből kerülnek ki, 

a legszegényebbek és a 
leggazdagabbak egyaránt 
megtalálhatóak közöttük. 
A rendőrkapitányság, a 
Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum, valamint szoci-
ális, egészségügyi, peda-
gógiai szakemberek ösz-
szefogásával közös küz-
delem indul a helyi drog- 
és kábítószer fogyasztók, 
illetve terjesztők ellen. 

Rendőrkézen

Simon István elnök tárgyjutalomban részesíti Sándor József 
polgárőrt

Szeretettel  
várom meglévő 

és leendő  
ügyfeleimet  
a Mesterek  
Házában. 

Telefon: 06-20/546-42-93
Bóz Erika manikűrös

ERIKA
MANIKŰR

Hóhelyzet

Az idei választás eredménye-
képpen sok minden megválto-
zik a parlamentben: 386 kép-
viselő helyett csak 199 lesz, 
közülük 106-an egyéni válasz-
tókerületből, 93-an pedig az 

országos listákról juthatnak 
be. Újdonság, hogy az idei 
választás csak egyfordulós 
lesz, azaz április 6-án min-
den eldől.

Részletek a 2. oldalon

Választhatunk

Nem akarnak szülni
Példaértékű az a szemléletfor-
málás, amelyet a védőnők ér-
tek el a halmozottan hátrányos 
helyzetben élő nők körében a 
városban. Az önkormányzat a 
tavalyi évben egy kihagyhatat-
lan egészségügyi ajánlat elfoga-
dásával élt, melynek keretében 
több száz nem kívánt terhesség 
ellen védelmet nyújtó spirált 
vásároltak azzal a szándékkal, 
hogy azok a sokgyermekes nők, 
akik nem szeretnének többé 

szülni, ingyen hozzájuthassa-
nak a biztonságos, egészséget 
nem károsító védelemhez. A 
védőnői szolgálat felvilágosító, 
ismeretterjesztő munkájának 
eredményeképpen a közelmúlt-
ban több mint harminc, nehéz 
körülmények között élő, 5-10 
gyermeket nevelő asszony élt 
a lehetőséggel saját elhatáro-
zásából. Az egészségmegőrző, 
születésszabályozó kampány 
tovább folytatódik a városban. 

Díjazták a vállalkozót
Tiszavasvári Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete KABAY JÁNOS VÁL-
LALKOZÓI DÍJAT és EMLÉK-
LAPOT adományozott MÉSZÁ-
ROS ISTVÁN részére, aki a 
TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. 
telephely- és technikai fejlesz-
tésével a tiszavasvári lakosok 

számára munkahelyet terem-
tett. 
Hozzájárult városunk hírne-
vének öregbítéséhez, mivel az 
egyetlen olyan ipari-szolgálta-
tó vállalkozás az országban, 
amely akkreditált kalibráló, 
akkreditált vizsgáló és hitele-
sítő laborral rendelkezik. 

Nincs szociális temetés
Az Országgyűlés szeptem-

berben úgy módosította a 
temetkezésről szóló törvényt, 
hogy 2014. január 1-jétől az 
elhunytak hozzátartozói szo-
ciális temetést kérhetnek az 
önkormányzattól. 

A szabályozás alapján a fenn-
tartó minden köztemetőben kö-
teles külön parcellát kijelölni a 
koporsós vagy urnás szociális 
temetésre. Ennek megfelelően 
a tiszavasvári képviselő-testü-
let tavaly év végén módosítot-
ta önkormányzati rendeletét 
a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről, melyben arról 
született döntés, hogy a városi 
temetőben szociális temetke-
zésre szolgáló parcellát jelöl-
nek ki, eleget téve ezzel a tör-
vényi elvárásoknak.
Időközben a Parlament de-
cemberi döntésével 2015-re 

halasztotta a szociális teme-
tés bevezetését, a törvényt az 
Országgyűlés kivételes sürgős 
eljárásban fogadta el. 
A helyi rendelet módosítását 
a testületnek ezért hatályon 
kívül kellett helyeznie ahhoz, 

hogy összhangban álljon a ma-
gasabb szintű jogszabály elő-
írásaival. Így tehát idén nem 
vehető igénybe a szociális te-
metkezés, a közköltséges le-
hetőség azonban továbbra is 
megmarad. 

gyermek- 
bántalmazás

Írásunk az 5. oldalon olvasható


