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ZÖLD VÁROS PROJEKT – közel 370 millió Ft
A közbeszerzési kiírás eredményes lezártát követően 

kezdődik a megvalósítás - „Lássuk a tartalmat”! 
Nemcsak lehetett volna, hanem lesz! Részletes bemutatás 
az 5. oldalon!

2020. szeptember 18-án délután a Városi Fúvószenekar 
egy utolsó nyárvégi térzenével kedveskedett a 
városlakóknak a Városháza előtti parkban, ahol indulók, 
slágerdallamok változatos műsorát hallgathatták, ügyelve 
a járványügyi szabályok betartására. Az együttes már 
elkezdte a felkészülést az Újévi koncertjére, amelyre sok 
meglepetéssel készül. A térzenét vezényelte: Nagy Dániel, 
a Városi Fúvószenekar művészeti vezetője.

Világításkorszerűsítés a Kabay-ban

2020. szeptember elsején lezárult a majd’ másfél éve 
tartó világításkorszerűsítés a Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskolában. Közel 700 db 40 éves lámpatestet 
cseréltünk le modern LED világításra, amelyek 
megfelelnek az iskolákra vonatkozó jogszabályokban 
megfogalmazott előírásoknak. A beruházás összértéke 
27,5 millió forint volt, melyet a Nyíregyházi Tankerületi 
Központ finanszírozott. Ezzel a fejlesztéssel is szeretnénk 
hozzájárulni ahhoz, hogy gyermekeink a lehető legjobb 
körülmények között tudjanak tanulni.

Ráduly Zsolt
intézményvezető

Számtalan jóérzésű ember adott hangot 
nemtetszésének, amit az utak menti fákkal műveltek az 
E-ON „szakemberei”. Ezzel kapcsolatosan kérdeztük 
meg Dohos László kertészmérnök, kertépítőt, hogy 
milyen veszélyekkel járhat e „csodás művelet”, illetve 
Szőke Zoltán polgármester urat, hogy mit lehet tenni a 
továbbiakra nézve ezek ellen.

- Dohos László: Hozzá nem értő emberek letarolják, 
tönkreteszik a fákat mindenféle szakértelem nélkül úgy, 
hogy ez adott esetben veszélyhelyzetet is létrehozhat 
– ez jelen esetben az állás Tiszavasváriban. Azért, 
hogy a lombozat ne zavarja a villanyvezetéket, olyan 
csonkolásokat végeznek öreg, vastagabb fákon is, aminek 
súlyos következményei lehetnek. Ezeknek a fáknak 
az egyensúlyban tartó gyökérzete nincs felkészülve az 
eddig szimmetrikus lombkorona féloldalas kialakítására, 
így egy esetleges vihar, vagy nagyobb szél esetén ez ki 
is borulhat, ami megjósolhatatlan károkat okozhat. Nem 
beszélve arról, ha éppen akkor jár arra valaki. Látva az 
ágak vastagságát, ez tragédiába is torkollhat. Ráadásul 
a levágott ágakat otthagyják sokszor közvetlenül az 
út mentén, ami lehúzódás esetén karcolást okozhat az 
autókon. A kerékpárosnak, ha le kell húzódni, beleakadhat 
a lábába, és még lehetne sorolni.  Sajnos a munkájuk során 
ezek az emberek mindenki fölött állóként viselkednek. 
Nem hallgatnak senkire, és sokszor úgy tűnik, hogy direkt 
vágják így az ágakat, fatörzseket. Ami a legnagyobb 
probléma, hogy szakszerűtlen ez a beavatkozás, mert egy 
nagyobb fát is le lehet gallyazni normálisan. Évente az 
önkormányzat emberei elvégzik ezt a munkát, miért nem 
hagyják inkább rájuk? Felháborító! 

- Szőke Zoltán: A közterületeken lévő fák lombozatának 
visszavágásáról az E-ON-tól érkezett hozzánk hivatalos 
jelzés. Mi annyit kértünk, hogy ezt esztétikusan, és a 
környezetbe való beleolvadásnak megfelelően tegyék 
meg. Sajnos egyébként ebbe beleszólásunk nincs! A 
feladatunk annyi, hogy a levágott gallyakat a Tiva-Szolg. 
Kft munkatársai folyamatosan elszállítsák. Amikor 
elkezdődött a fák „csonkítása”, már akkor érkeztek 
lakossági észrevételek. Abban a pillanatban kiküldtem 
a helyszínre a munkatársaimat, hogy kérjék meg a 
favágó „szakembereket”, hogy a levelemben leírtaknak 
megfelelően végezzék a további munkálatokat. Amint 
látjuk, sajnos süket fülekre találtunk! Egyébként az E-ON-
nal kapcsolatban nem csak ilyen jellegű problémáink 
vannak. A hiányos közvilágítás miatt is többször kellett 
megkeresni Őket! Visszatérve a gallyazásra: nem szabad 
szó nélkül elmenni mellette. Fényképekkel alátámasztva 
fogunk reklamálni a szakszerűtlen munkavégzés miatt az 
érintettek felé. Egy városképet így elcsúnyítani? Ezek után 
várjuk az E-ON reagálását. Amint meglesz, feltétlenül 
tájékoztatjuk a lakosságot! 

A legfrissebb kormányrendelet szerint, mely a 
turisztikai térségek meghatározásáról szól, immáron 
Tiszavasvári is szerepel a turisztikailag fejlesztendő 
térségek között. Több anyagot juttatunk el és készítettünk 
turisztikai témájú fejlesztési javaslatot annak érdekében, 
hogy a város előnyös elhelyezkedését kiemelve, kiváló 
természeti adottságainkra felhívjuk a figyelmet. Ezzel 
megnyílik a lehetőség, hogy turisztikai területen is 
eredményesen pályázzunk, fejlesszük városunkat. Jó 
hír ez mindazoknak, akik jelenleg is ezzel a területtel 
foglalkoznak, mint az önkormányzati tulajdonú strand 
üzemeltetője, vagy az ifjúsági tábort üzemeltető cégünk a 
Tiva-Szolg Kft. Bízunk benne, hogy ezzel az eredménnyel 
ezen a területen is valami új veszi kezdetét.

Szőke Zoltán
polgármester

 A 2020-as évben meghirdetésre került az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
elnevezésű pályázat, melynek III. alcéljára, mint a 
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” megnevezésű 
támogatási lehetőségre pályázatot nyújtottunk be. A projekt 
teljes költsége 46.014.821.-Ft, melyből az önerő összege 
11.503.705 Ft. A pályázat keretében a városközpontban 
található forgalmas járda- és útszakaszok burkolat 
felújítási munkálatai lesznek elvégezve, mely utcák a 
következőek: - Báthori utca, -Bajcsy-Zsilinszky Endre 
utca, -Kálvin utca.                                                                                                                      

TVÖ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ismételten 
kialakult járványhelyzetre való tekintettel a polgármesteri 
és a jegyzői fogadó órákra lehetőség szerint előzetes 
időpontfoglalással érkezzenek. Amennyiben megoldható, 
akár telefonon is lebonyolítható az ügyfélfogadás.

Ismét egy nyertes pályázat!

… és lőn világosság…

FELKERÜLTÜNK 
A TURISZTIKAI 

TÉRSÉGEK TÉRKÉPÉRE

Fogadóórák

Felháborító facsonkolások 
Tiszavasváriban

Még egy nyertes pályázat
„Új utakon járunk”

Térzene
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Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol

Most túl sok kérdés nem érkezet be, 
ezért lesz lehetőség a város helyzetével, 
történéseivel foglalkozni. Ami 
újdonság, és beszédtéma: elkészült az 
új zebra az Ifjúság utca és a Kossuth út 
kereszteződésében. Többen felvetették, 
hogy biztos vízfestékkel van felfestve, 
hiszen már nem látszik, lekopott, nem felel 
meg a célnak. Valójában mi a helyzet?

- Örülök, hogy végre tudunk az elkészült 
gyalogátkelőhelyről beszélni, mert 7 év telt 
el azóta, hogy először szóba került ennek 
szükségessége. Szerencsére szeptember 
elsejére, az iskolakezdésre el is készült, 
hiszen az iskolások fogják ezt leginkább 
használni. Amikor az átadás környékén 
ez az interjú készült, akkor elővezettem, 
hogy ez nem végleges állapot, hiszen 
majd egy strapabíróbb anyaggal fogják 
a zebracsíkokat, a sávelválasztókat 
és minden más jelzést felfesteni. Ez 
megtörtént, és valóban mutatkoznak 
olyan elváltozások a felületen, amire mi 
is választ várunk. Nem lekopott a festék,- 
ezt mindenképpen tisztázni szeretném. 
A felületre rakódnak rá olyan anyagok, 
ami lehet gumi, olaj, por vagy sár. Sajnos 
ezek csökkentik a zebra láthatóságát. Még 
garanciális időszakban vagyunk, ezért még 
fordulhatunk a kivitelező, illetve a műszaki 
ellenőr felé észrevételekkel. Amennyiben 
megkapjuk ezekről a tájékoztatást, 
továbbítjuk a lakosság felé.

- A másik fontos kérdés a már olyan 
sokat emlegetett kamerarendszer. 
Akkor valójában van-e Tiszavasváriban 
kiépítve? Ha nincs, mikorra várható?

- Két részre bontanám ezt a kérdést. 
Az egyik a meglévő kamerarendszer. 
A városban 39 kamera működik, vagy 
fogalmazzunk úgy, hogy van felszerelve. A 
39 kamerából közel fele már hosszú ideje 
nem működött, vagy nem jó helyre volt 
kihelyezve. Folyamatos megbeszélések 
történtek, és arra jutottunk, hogy fel kell 
újítani a rendszert, hogy a tiszavasváriak 
biztonságban érezzék magukat, és 
a bűnüldöző szerveket is segítsük a 
felvételekkel. Szerencsére dr.Vinnai 
Győző képviselő úr közbenjárásával és 
a Magyar Kormány egyedi támogatása 
alapján 30 millió forint támogatásban 
részesült Tiszavasvári. Elkezdődhet egy 
új kamerarendszer tervezése, kiépítése. 
Egy olyan, ami még nem volt a városban. 
Ezt úgy kell kialakítani, hogy az 
országos „Szitakötő” projektbe szorosan 
illeszkednie kell. Ez egy kicsit belassította 
a folyamatot, tehát nem mi magunk döntjük 
el, hogy hova milyen kamerát rakunk 
fel, hanem a Belügyminisztérium által a 
rendőrkapitányság munkatársaival való 
egyeztetés után kerül a terv elfogadásra. 
Úgy néz ki, hogy ezeket a terveket 
véglegesítették, jóváhagyták. A kiépítés 
az egy viszonylag gyorsabb folyamat lesz 
majd. A kivitelezés megtörténhet akár 
az év végéig, a régi rendszerünkre pedig 
augusztus elején kötöttünk szerződést 
egy céggel, akik minden kameránkat 
felülvizsgálnak, és üzemképessé fognak 
tenni.

- Lehet azt tudni, hogy a város mely 
pontjain helyezkednek el azok a kamerák?

 - Az új kamerarendszernek a lényege az 
lesz, hogy Tiszavasvári összes bekötőútja 
megfigyelés alá kell, hogy kerüljön. 
Olyan kamerák lesznek felszerelve, amik 
arcfelismerők, rendszámfelismerők és 
komoly felbontással rendelkeznek.

- Érkeztek már visszajelzések, hogy 

van valami visszatartó ereje a már 
működőképes kameráknak? Csökken 
azokon a területeken a bűnelkövetés?

- Számokról nem tudok beszámolni. 
Visszatartó ereje biztosan van. Az utóbbi 
hónapokban volt olyan több esetben 
is, hogy az új kiépített kamerarendszer 
által rögzített felvétel alapján kerültek 
beazonosításra az elkövetők. Szorosan 
kapcsolódik ehhez a témához, hogy 
Tiszavasvári lakossága és a Tiva-Szolg 
Nonprofit Kft. részéről érkeztek jelzések, 
hogy a Tiszavasvári Köztemetőben 
olyan események történnek, amik 
kegyeletsértőek, és akár szabálysértésre 
vagy bűncselekményre is utalhatnak. Az 
ügyvezetőasszonnyal egyeztetve kértem, 
hogy mérje fel a lehetőségét annak, hogy 
a temető és annak környékét hogyan 
lehetne kamerarendszerrel felszerelni? 
Van e lehetőség arra, hogy a közbiztonság 
javuljon? Örömmel jelentem, hogy az 
egyeztetésnek az eredménye az, hogy 
a kamerarendszert kiépítő céggel a 
kapcsolatot már felvette ügyvezetőasszony, 
és a Tiva-Szolg. Kft. költségvetése 
megengedi azt, hogy fejlesszenek, és 
megkezdődhet az új kamerarendszer 
kiépítése. A cél az, hogy a teljes temető 
területe megfigyelés alá kerüljön. A 
későbbiekben fogom tájékoztatni a 
lakosságot ezzel kapcsolatban.

- Ugyan azon a helyen történik a kamera 
képeinek a megfigyelése, vagy külön-
külön, kamerarendszerenként vannak a 
bázisállomások?

- A régiek a rendőrségre vannak bekötve, 
az újak a Találkozások Tere környékén 
és a Találkozások Házában is rögzítésre 
kerülnek. Az új kamerarendszer a 
rendőrséggel lesz kapcsolatban, oda lesz 
bekötve. A temetőben kiépülő rendszer 
pedig a Tiva-Szolg Kft-nél elhelyezett 
állomáson fog majd rögzítésre kerülni. A cél 
az, hogy ezek olyan műszaki színvonalon 
legyenek, hogy egy rendszerbe tudjuk majd 
őket kapcsolni. Folynak az egyeztetések, 
hogy kik azok a személyek, akik majd 
ezekbe a felvételekbe beletekinthetnek, 
hiszen szigorú szabályozások vannak, 
amikre tekintettel kell lennünk. Egyébként 
a felvételek akár több hétre visszamenőleg 
is megtekinthetők.

– Váltsunk témát: közvilágítás!
- A közvilágítás kérdése minden őszi-téli 

időszakban jobban kicsúcsosodik, hiszen 
hamarabb sötétedik. Még a nyár folyamán 
feltérképezték munkatársaink ezek 
állapotát. Közel 60 helyszínt írtunk meg 
az E-On-nak. Sajnos ekkor nem értek oda 
mindenhova. Azóta új helyszínek is akadtak, 
amiket szintén jeleztünk a szolgáltatónak. 
Ha ez nem fog meghallgatásra találni, 
akkor megyünk tovább, mert el szeretném 
érni, hogy a közvilágítás Tiszavasváriban 
a lehető legjobban működjön. A MÁV-
al szintén vannak problémáink. Volt több 
lakossági megkeresés is a vasúti átjárókkal 
kapcsolatban. Írásban fordultunk a MÁV 
vezetőségéhez, hogy a feltérképezett, 
fotódokumentációval bemutatott 
helyszíneket rakják rendbe. Sajnos azt 
tapasztaljuk, hogy a munkát nem végezték 
el, és a megkeresésünkre sem érkezett még 
válasz.

– Új téma: Utazás!
- Nagyon sokan vették igénybe a Trans-

Tour Kft. szolgáltatását. Balázsi Csilla 
képviselő asszony felvetette egy testületi 
ülésen a megváltozott menetrenddel 
kapcsolatos problémát. Oly’ módon 

alakította át a Trans-Tour az utazási rendjét, 
hogy az a Budapestről Tiszavasváriba 
hazautazóknak nagyon nem megfelelő. 
Ezután augusztus 10-én levélben jeleztem 
a vezetőségnek a problémát, és kértük a 
közbenjárását az ügyvezető úrnak, hogy 
a menetrendet vizsgálják felül, majd arra 
vonatkozóan tegyenek intézkedéseket, 
hogy a hazautazók számára egy kedvező 
utazási feltétel alakuljon ki. Rá három 
napra a Trans-Tour ügyvezetése válaszban 
megköszönte a jelzést, de mivel egyéb más 
jelzések is érkeztek már hozzájuk ezért 
kérték, hogy továbbítsuk problémánkat 
az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumnak is. Ezt mi megtettük, 
és ennek eredményeként a Trans-Tour 
a közösségi oldalán egy közvélemény 
kutatást indított el többféle lehetőség 
felvázolásával, hogy az utazóknak mely 
időpontok lennének alkalmasak. Bízom 
benne, hogy hamarosan egy olyan 
menetrendet sikerül összeállítaniuk, hogy 
a Tiszavasváriak is kényelmesebben 
tudjanak hazajönni.

– Többször hallhattuk, hogy továbbra is 
nyerő szériában van Tiszavasvári?

- A lendület nem tört meg. Pályáztunk 
egy újabb, Belügyminisztérium által kiírt 
pályázaton, amiből sok mindent meg 
lehetne valósítani, pl.: orvosi rendelő 
felújítása, járdák felújítása, és még jó 
néhány dolog, amiből lehet választani. 
A tavalyi évben ez a BM-es pályázat a 
Minimanó óvodára lett beadva, amivel 
30 milliós támogatást nyertünk, így idén 
szeptemberben már egy szépen felújított 
óvodába mehettek a gyerekek. Az idei 
évben a városközpontot gondoltuk 
egységessé tenni. A Kálvin út a Református 
templomig nagyon rossz állapotban van. A 
Báthori út is nagyon kátyús, a csapadékvíz 
elvezetés sem megfelelő, illetve a Bajcsy 
Zs. utca járdája is rettenetes állapotban 
van. Ez a pályázat is nyert. Közel 35 millió 
forint támogatást kaptunk, ehhez 11 millió 
forint saját erőt kell hozzátennünk. Már 
többször elmondtam, hogy az a gondunk, 
hogy vannak még területek, amik nem 
Tiszavasvári városé, hanem a Magyar 
Közút tulajdonát képezi. A jövőre nézve 
rendezni akarjuk a tulajdonviszonyokat, 
és ami a Közúté és nem foglalkozik vele, 
elhanyagolja, azt mi szeretnénk visszakapni, 
mert vannak rá pályázati lehetőségek. 
Ezért nem tudjuk most felújítani a Rock-
Fm előtti részt, a régi Kabay előtti járdát, 
valamint a Rossmanntól a Postáig tartó 
járdaszakaszt. A közterület szépítése 
szempontjából érdemes megemlíteni, hogy 
új hulladékgyűjtők kerültek ki a városba. 
A Tiva-Szolg Kft. 20 db új hulladékgyűjtőt 
vásárolt. További hulladékgyűjtő edények 
meg vannak rendelve, a meglévőket pedig 
begyűjtik, és felújítás után kihelyezi a város 
más területein. Rendbe fogjuk tenni azt is, 
hogy legyen mindenkinek saját kukája, 
legyen szerződése a közszolgáltatóval, 
és legyen is befizetve ez a díj. Ezzel 
szeretnénk elérni, hogy Tiszavasvári egy 
tiszta város legyen.

- Itt felmerült egy kérdés: a város két 
szélén, tehát a bűdi és a széles úti részen 
megvalósítható, hogy legyen mindenkinek 
kukája?

- Ez nem egyszerű folyamat. Most 
született egy döntés, hogy a közterületeken 
lévő konténereket 3 helyszínre fogjuk 
csak kihelyezni. Körbe lesz majd kerítve, 
és csak az önkormányzat közterületén 
keletkezett hulladékot fogják benne 

tárolni. Most is így kellett volna, hogy 
legyen, de a lakosság egy része, illetve 
más településeken élők is idehordták a 
szemetet. Magánszemélyek és vállalkozók 
is. Ezeket az állapotokat szeretnénk ezzel 
megszüntetni, a lehetőséget megvonni 
az illegális hulladékot lerakóktól. A 
közszolgáltatóval együtt gondolkodva 
szeretnék megoldást találni arra, hogyan 
tudnánk Tiszavasváriban jobbá tenni a 
hulladékszállítást. Lakossági jelzések is 
érkeztek már, hogy nem megfelelően látja el 
a feladatát a szolgáltató cég. A befizetésekkel 
kapcsolatosan egy rendeletmódosítást 
kezdeményeztem. Megvizsgáljuk, hogy 
a jelenlegi önkormányzati rendeletünket 
hogyan lehet szigorítani. Ezek után 
a környezettanulmányok során a 
munkatársak nem csak a kukát fogják 
ellenőrizni, hanem az adott háztartásnak 
hulladékszállítási szerződéssel is 
rendelkeznie kell, és az aktuális befizetett 
szolgáltatási díjat is be kell mutatni. Nem 
volt véletlen az utak felújítása sem a 
Széles és Keskeny utcán, valamint a bűdi 
városrészen, továbbá Józsefházán, ezáltal 
is biztosítva, hogy a szolgáltató el tudja 
vinni a hulladékot.

– Milyen új információ van még a 
városlakók számára?

- A Találkozások Háza sikeresen 
pályázott, és többek között egy 
ózongenerátort is sikerült beszerezni, 
ami különösen most a járvány idején 
nagyon fontos, hiszen ez az egyik legjobb 
vírusmentesítő. Az intézményeinket 
folyamatosan fertőtlenítik munkaidőben 
és munkaidőn túl is a kollégák, hogy ezek 
a helyiségek járványügyi szempontból 
kifogástalanok legyenek. Az önkormányzat 
saját költségvetéséből most be fog szerezni 
egy másik ózongenerátort is, és így 
hatékonyabban tudunk majd dolgozni. 

– Mi a helyzet jelenleg Tiszavasváriban 
járvány ügyben?

- Sajnos azok a jó hírek már nincsenek, 
mint amik tavasszal voltak. Van a 
városban pozitív tesztet produkált 
Covidos megbetegedés, és több tucat 
a járványügyi megfigyelés alatt lévők 
száma. A mi dolgunk továbbra is az, hogy 
betartsuk a szabályokat. Bármennyire is 
korlátozza valamelyest a szabadságunkat, 
a közös érdekünk, hogy az egészségünket 
megőrizzük.

– Ez a jelen! És mi a jövő?
- Hosszú ideje mondom már, hogy 

Tiszavasvárinak egy kitörési pont 
van, a turizmus. Van egy kiváló 
gyógyvizünk, egy fejlődő strandunk, van 
egy üdülőterületünk, és vannak olyan 
települések a környezetünkben, amelyek 
turisztikai látványosságokkal bírnak. 
Tiszavasvári földrajzilag rendkívül jó 
helyen van. A Strandfürdő Kft. pályázott 
néhány éve szállodaépítésre, - sajnos 
sikertelenül, mert nem kerülhetett be 
abba a körbe, ami a turizmus fejlesztési 
térségéhez tartozik. Néhány hónappal 
ezelőtt megkeresett a Magyar Turisztikai 
Ügynökség, és információkat kért. Írásos 
formában megadtuk a tájékoztatást, és 
nagy örömünkre a nemrég nyilvánosságra 
került Kormányrendelet már tartalmazza 
Tokaj és Nyíregyháza térségét, amiben 
most ott van Tiszavasvárin kívül Tiszalök, 
Tiszadada és Tiszadob is, így közösen 
gondolkodhatunk turisztikai attrakciókban, 
turisztikai látványosságokban most már 
hivatalosan is, jogosultként!

– Köszönöm!
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Tisztelt Ebtartók! 
Az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 
42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése 
alapján az eb tartási helye szerint illetékes 
önkormányzat - ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira 
való tekintettel - háromévente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást végez. 

A települési önkormányzat az ebösszeírás 
alapján az ebtartók által szolgáltatott 
adatokat összeveti az ebnyilvántartásban 
rögzített adatokkal, eltérés esetén 
adatot szolgáltat az ebnyilántartás 
működtetőjének, azaz az élelmiszerlánc-
felügyeleti szervnek. Az eb tulajdonosa 
és tartója az ebösszeíráskor köteles a 
törvényben előírt adatokat a települési 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
A 2020. évi ebösszeírás céljából kérem 
a Tiszavasvári közigazgatási területén 
tartott négy hónaposnál idősebb ebek 
tulajdonosait/tartóit, az „EBÖSSZEÍRÓ 
ADATLAPOT” kitöltve és legkésőbb 
2020. november 30. napjáig az alábbiakban 
felsorolt módokon az önkormányzathoz 
eljuttatni szíveskedjenek:
•	postai úton, a Tiszavasvári 

Polgármesteri Hivatal 4440 
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám 
alatti címére vagy

•	gyűjtőládába, a Tiszavasvári 
Polgármesteri Hivatal porta-
szolgálatánál elhelyezett ládába vagy

•	faxon (42) 275-000 vagy
•	elektronikus úton, a tvonkph@

tiszavasvari.hu címre megküldve (pl. 
scannelt formában) vagy

•	elektronikus úton a tiszavasvari.
hu weboldalunkon megtalálható 
E-Önkormányzat portálon Űrlapon 
keresztül az „EBÖSSZEÍRÓ 
ADATLAP” kitöltésével vagy

•	elektronikus úton E-PAPÍRON 
(melyhez ügyfélkapu szükséges).

Az ebösszeíró adatlap további példányai 
beszerezhetők a Tiszavasvári Polgármesteri 
Hivatal 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
szám alatt a porta-szolgálaton elhelyezett 
gyűjtőláda mellől, valamint a www.
tiszavasvari.hu weboldalról letölthetők.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának 
határideje: 2020. november 30. 
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, 
hogy az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után. A bírság legkisebb 
összege az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján 30.000 Ft. Az 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését 
és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát 
a polgármesteri hivatal munkatársai 
ellenőrizni fogják. Annak érdekében, hogy 
a nyilvántartás aktuális információkat 
tartalmazzon, az ebtulajdonosok az 
ebösszeírást követően is kötelesek az 
adatokban bekövetkező változásokat, 
szaporulatot írásban bejelenteni. 
Az eb tulajdonosa és tartója az adatok 
változásáról szóló bejelentését az alábbi 
módokon teheti meg: 
•	postai úton, a Tiszavasvári Polgármesteri 

Hivatal 4440 Tiszavasvári, Városháza 
tér 4. címre vagy

•	faxon (42) 275-000 vagy 
•	elektronikus úton, a tvonkph@

tiszavasvari.hu címre megküldve (pl. 
scannelt formában) vagy

•	elektronikus úton a tiszavasvari.
hu weboldalunkon megtalálható 
E-Önkormányzat portálon 
a „BEJELENTÉS AZ 
EBÖSSZEÍRÁSHOZ KÖZÖLT 
ADATOK VÁLTOZÁSÁRÓL” című 
Űrlap kitöltésével vagy

•	elektronikus úton 
E-PAPÍRON (melyhez 
ügyfélkapu szükséges).

Felhívom a Tisztelt 
Ebtartók figyelmét, hogy 
a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet 17/B. § (10) 
bekezdése értelmében 
2013. január 1. napjától a 
négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel 
(microchip) megjelölve 
tartható, ezért 
kérem, amennyiben 
a jogszabályban 
m e g h a t á r o z o t t 
kötelezettségének még nem 
tett eleget, úgy szíveskedjék 
a transzponderrel nem 
rendelkező ebeket 
állatorvosnál megjelöltetni. 
A járványügyi 
helyzetre tekintettel a 
járvány terjedésének 
megelőzése érdekében a 
polgármesteri hivatalban 
a személyes megjelenést 

lehetőségük szerint kérem, kerüljék! 
A személyes ügyfélfogadásra a 2020. 
09. 10. napjától érvényben lévő, 
közleményben megjelent szabályok 
szerint van lehetőség. 
Együttműködésüket köszönjük!

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL
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Magyarország Kormánya 2018. február 9-én 
pályázati felhívást tett közzé a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 
keretében „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint 
a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” címmel 
KEHOP-1.2.1. kódszámmal a klímaváltozáshoz történő 
hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek 
megteremtése érdekében.

I. „EGY CSOKORBA GYŰJTVE”
Tiszavasvári honlapján elérhető a teljes tartalom és 

minden információ a projektről
A 2020. szeptemberi számban beszámoltunk 

róla, hogy a projekt megvalósítása kezdetét veszi. 
Tiszavasvári Város honlapján elkészült és megtalálható 
a projekt aloldala, melyre folyamatosan kerülnek 
feltöltésre a pályázat keretében szervezett események, 
előadások anyagai, és egyéb információk, projekt 
során elkészített tartalmak. (www.tiszavasvari.hu/
helyi klimastrategia) Első lépcsőben 2020. szeptember 
9. napjától a klímastartégia egyeztetési változatát – 
összefoglaló, tartalomjegyzék - olvashatták az elérhető 
tartalmak között, mellyel megkezdődött a dokumentum 
társadalmasítása.  A megyei stratégiával való összhang 
érdekében lefolytatott egyeztetéseket követően 2020. 
szeptember 15. napjától már a teljes dokumentumot 
elérhetővé tettük és 2020. szeptember 22. napjáig 
írhatták meg véleményüket, javaslataikat, meglátásukat 
a stratégiáról. Cél a lakosság minél szélesebb körében a 
klímatudatosság népszerűsítése. Érdekes időtöltés lehet 
a honlapon elérhető tartalmak között a helyi televízió 
Dr. Vass Róbert egyetemi docenssel készített interjúja, 
melyben közelebb hozza számunkra a klímatudatosság 
kérdését, hogy mi is az a szemléletformálás, miért 
olyan fontos, és hogy beszélhetünk-e eredményességről 
helyi szinten.
Szintén itt tekinthetik meg az önkormányzat 
közintézményeiben dolgozók részére Dr. Riczu Zoltán 
egyetemi tanár által összeállított előadást.

II. KLÍMASTRATÉGIA
A projekt keretében elkészült a helyi klímastartégia, 

melyet annak társadalmasítását követően 2020. szeptember 
24. napján Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 112/2020. (IX.24.) Kt. számú 
határozatával elfogadott. A dokumentum 30 évre jelzi 
előre a várható folyamatokat, 2050-ig határozza meg a 
városban hozott döntéseket. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati 
Hivatal a helyi klímastratégiát a Megyei 
Klímastratégiával összhangban állónak értékelte. 
Üdvözölte továbbá az együttműködési törekvést 
önkormányzatunk a megyei önkormányzat és a Megyei 
Éghajlatváltozási Platform között.
A stratégia részletes helyzetfeltárással, a település átfogó 
teljes körű felmérésével számba veszi a klímaváltozás 
lakosságot, épített környezetet és infrastruktúrát 
leginkább fenyegető veszélyeit.

II.1. „STUDIÓPERCEK” – Dr. Vass Róbert egyetemi 
docens, geográfus a klímastratégiáról beszélt

Hogy közelebb hozzuk kicsit a témát rövid összefoglaló 
olvashatnak a Dr. Vass Róbert által előadottakból. Az 
anyag összefoglaló jellegű nem szó szerinti tartalmat 
takar. Dr. Vass Róbert egyetemi docens, geográfus 
a Tiszavasvári Városi Televízió „Stúdiópercek” 
rovatán belül nyilatkozott a helyi klímastratégiáról, a 
szemléletformálás fontosságáról, mint a pályázat keretében 
meghívott vendég. A klímaváltozás, a klímaváltozás 
hatásainak vizsgálata a 20 században kiteljesedett terület. 
Természeti, társadalmi tényezőket egyaránt vizsgálni 
szükséges.  A klímaváltozás, az arra adott válaszok, az 
ahhoz való alkalmazkodás, mind vizsgálandó területek.
„A föld, mint komplex természettudományi rendszer”
Arra a kérdésre, hogy a helyzet annyira rossz-e amennyire 
arról beszélnek, röviden annyit válaszolt a helyzet nem 
jó. A beszélgetés során azonban végig hangsúlyozta, 
hogy globálisan, a helyi stratégiák kidolgozásával, a 
szemléletformálás megteremtésével sokat lehet tenni és 
komoly eredményeket lehet elérni. Megtudtuk, hogy a 
föld olyan komplex természettudományi rendszer, amely 
dinamikus egyensúlyban van, ami a légköri viszonyokra, 
oxigénszint koncentrációra is értendő. Földünkön 80 ezer 
évvel ezelőtt kezdődött az utolsó jégkorszak és 10 ezer 
évvel ezelőtt ért véget, de még mindig jégkor van. Ez a 
folyamat időszakonként ismétlődik, mely időszak lehet 10 
ezer és lehet 50 ezer év is. 

Milyen stádiumban van a klímastartégia?
Tekintve, hogy ahogyan sokan megfogalmazzák, a 

huszonnegyedik órában vagyunk a döntéshozók és 
az európai unió is megoldásokat próbálnak keresni. 
Az Európai Uniós kezdeményezés és így a helyi 
klímastratégia kidolgozásának, a szemléletformáló 
programsorozatoknak a lényege, hogy felmérje 
a helyi viszonyokat, és megoldási módozatokat 
adjon a felkészüléshez. Első lépcső a kiindulási 
helyzet, hatásviselők-, esetleges visszafordíthatatlan 
folyamatok felmérése. Második pont a káros anyag 
kibocsájtás csökkentés, égéstermék visszafordítás. 
Harmadik lépcső az együttélés, az alkalmazkodás. Pld. 
Hőhullámos napok esetén klimatizáció fontosságának 
kommunikálása, párakapu, közintézmények megnyitása 
hőségpontok létesítésével, mező-, erdőgazdálkodásban 
öntözés szükségességének hangsúlyozása, aszályos 
időszakra felkészítés. Tudatosítani az emberekben, hogy 
ahogyan gyarapodnak a hőhullámos napok hogyan kell 
alkalmazkodniuk.

A Harmadik lépcső – a felkészülés része a 
szemléletformálás

Köznapi példával élve nem elég a motor káros 
anyag kibocsájtásának csökkentése próbáljuk 
meg az embereket a tudatos közlekedésre nevelni. 
Többször biciklizzünk, több személy használjon egy 
gépjárművet, személyautó helyett tömegközlekedés, amit 
egyre többször hallunk a médiában is. Csak a szükséges 
mértékben használjuk az energiaforrásokat, így a villanyt. 

Minél többet égetjük 
a villanyt annál több a 
felesleges széndioxid 
kibocsájtás. Úgy 
szólván igyekezzünk 
környeze t t uda to s sá 
nevelni a lakosságot.
Veszélyhelyzet – repülőforgalom csökkenése és a káros 

anyag kibocsájtás kapcsolata, mint napi aktualitás
A 2019-2020 évi globális széndioxid kibocsájtási görbe 
csökkenő tendenciát mutat pár hónap alatt, mivel 
a globális légi forgalom leállt. Mindez jól példázza, 
mennyit tehetünk a környezetért szemléletváltással.

Helyi stratégia célja
Megismertetni a lakossággal mi is az a klímaváltozás. 

Milyen fontos a szemléletformálás. A klímaváltozással 
mindig a globális felmelegedést kötjük össze. Ez a föld 
légkörének ismeretével levezethető. Mivel a napból érkező 
sugárzás hőenergiává alakul és minél több részecske, 
üvegházhatású gáz, korom-, porszemcse van, annál 
inkább képes a nap leadni a hőjét, annál melegebb van. 
Olyan ez, mint egy fóliaház, a meleg bemegy, de nem tud 
kijönni. Minél több metánt, széndioxidot, üvegházhatású 
gázokat bocsájtunk ki ez a melegítő hatás annál nagyobb. 
Ezért a széndioxid gáz koncentrációját kell csökkenteni. 
Mivel ezeket a gázokat csak a növények tudják kivonni, 
mi emberek nem, ezért az üzenet egyszerű, nem kell 
kibocsájtani. Ezen kívül a zöldfelületet kell növelni. 

Ha globálisan 500 milliós népesség tesz azért, hogy 
jobb legyen, komoly eredményeket lehet elérni

Ez a helyi klímastratégia üzenete is lehet.
A szemléletformálás korosztályfüggő, minden 

korosztályt mással lehet megfogni, vagy máshogyan. 
De ha felnő egy generáció és nagyszülővé 

válik, úgymond bezárult a kör és összeér a 
szemléletformálás.

III. ELŐADÁSSOROZAT A 
KÖZINTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓKNAK

A projekt részeként szeptemberben megindult egy 
programsorozat a közintézményeinkben dolgozók 
számára is, melynek keretében dr. Riczu Zoltán 
egyetemi tanár előadását hallgathatják meg a kollégák. 
Az előadásról készült felvétel a Tiszavasvári Városi 
Televízió internetes közösségi oldalán is megtekinthető 
és honlapunk aloldaláról is elérhető. 

IV. VONJUK BE A JÖVŐ GENERÁCIÓJÁT
A szemléletformálás átívelő folyamata a jövő 

generáció ránevelésével kezdődik. Fontos a gyerekek 
bevonásával is környezetünk és benne magunk, 
mint egységes rendszer szemléltetése, ökológiai 
attitűdformálás. A Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola összesen több mint 300 diákja részére állatkerti 
kirándulás keretében került megszervezésre szakmai 
tanulmányút, melyen a gyermekek a természetes 
környezet fontosságával ismerkedhettek.

KLÍMATUDATOSSÁG ÚTJÁRA LÉPVE II.

Dr. Riczu Zoltán egyetemi tanár  /  Dr.Kórik Zsuzsanna jegyző Fülöp Attila főszerkesztő  /  Dr. Vass Róbert egyetemi docens, geográfus
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A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” pályázat megvalósítása érdekében 
az önkormányzat elkészíttette az építési engedélyes terveket, valamint az engedélyezési 
eljárásokat lefolytatta, mindezeket követő elkészültek a kiviteli tervek mind az 
engedélyköteles, mind az építési engedélyhez nem kötött projektelemek tekintetében. 
Lezajlott a helyi építési szabályzat módosítása, közel harminc szakhatóság 
közreműködésével és túl vagyunk a telekalakításon is. A pályázat mentett pályázat, és 
a többi projekthez hasonlóan néhány előzetes elképzelésen túl teljes újraértelmezést 
igényelt. Sok - sok egyeztetés eredményeként az alábbi műszaki tartalommal 
közbeszerzési kiírást tesz közzé önkormányzatunk, melynek eredményes lezártát 
követően kezdődhet meg a kivitelezés. 

Városi Piac
A piac egy részén kb. 1050 m2 fedett árusító hely kialakítása térkő padlóburkolattal, 

a meglévő fedett részhez igazodó megjelenéssel, valamint a csapadékvíz elvezetésének 
megoldása. 

Új műfüves focipálya kialakítása
20 m x 40 m nagyságban, megvilágítással, palánkkal és labdafogó hálóval körülvéve, 

valamint szabvány szerinti vonalazással ellátva a Vágóhíd utcán a Tiszavasvári, külterület 
0358/172 hrsz-ú ingatlanon.

Zöldfelület rekonstrukció 
A 0358/172 hrsz-ú ingatlanon 976 m2 füvesítésével. 

Igazgatási, kiszolgáló épület építése
Kb. 150 m2 nagyságban a műfüves focipályához kapcsolódó funkciókkal kialakítva 

a Tiszavasvári, Vágóhíd u. 6663 hrsz-ú ingatlanon a meglévő épületek elbontásával. A 
vágóhíd úti közmunka telep kiváltására is elkezdődtek a munkálatok. A TIVA-Szolg 
Kft. Sopron úti telephelyén évekkel ezelőtt megkezdett, de be nem fejezett „savanyító 
üzem” új funkciót nyer, újraterveztetve raktárként kívánjuk megépíteni, működtetni. 
Az ehhez szüksége forrásokra a támogatási kérelmet elkészítettük, melynek elbírálásáig a 
TIVA-Szolg Kft. segítségével végezzük el az alapok kivitelezését.

Parkoló kialakítása (86 férőhely)
A Fürdő sor és Vágóhíd utca által határolt Tiszavasvári belterület 6661/4 hrsz-on. 

A fejlesztéssel megvalósul 1650 m2 nagyságú aszfaltburkolatú út építése, 1115 m2 
nagyságú, különböző színű és anyagú parkoló építése, melyből 3 db akadálymentes 
kialakítású, valamint 1850 m2 zöldterület rekonstrukció, figyelembe véve a területen 
elhelyezkedő közműveket, elektromos vezetékeket, terepviszonyokat. A területen 
keletkező csapadékvíz elvezetése.

Vágóhíd utcán csapadékvíz elvezető kiépítése, járda burkolatának felújítása (kb. 
150 fm), utca burkolatának felújítása (kb. 50 fm), zöldfelület felújítása

Találkozások Háza felújítása
- tető hő- és vízszigetelése, 
- külső homlokzati vakolat (kőporozás) felújítása, 
- kiállító helyiség mennyezeti vakolat javítása (vakolat leverés, gipszkarton felhelyezés, 
festés), 
- a színházterem szellőzőjének (VTS ipari klíma) javítása, ami az egész épület szellőzését 
biztosítja, 
- üvegezett bejárati fa ajtó cseréje, 
- reflektor foglalat és lámpa cseréje,
- vészjelző lámpa cseréje,
- kamaraterem felújítás: beázás megszüntetése, nyílászárók cseréje (5db fa ablak  és 2db 
kétszárnyú tömör fa ajtó), helyiség festése, PVC burkolat cseréje 

Fürdő soron (6658 hrsz) meglévő aszfaltos kerékpárút burkolatának felújítása (kb. 
270 fm)

Szőke Zoltán 
polgármester

Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-
2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások 

igénylésére érkezett pályázat elbírálásáról
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási 

támogatás típusra beérkezett 1 pályázó pályázatát érvényesnek és ezáltal a pályázati 
eljárást eredményesnek nyilvánította a testület így az utolsó - 4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u 93/2 sz.  - felújított lakás is átadásra kerül a szerencsés pályázónak. 

A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítása

A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló rendelet ismét módosításra került. 
A módosítás indoka az, hogy az egyes pályázati felhívások után minden alkalommal 
szükséges felülvizsgálni, hogy áll a támogatásban részesülők száma és összesen mennyi 
támogatás került kifizetésre. Ez azért fontos, mert a rendelkezésre álló támogatási 
összeget a lehető legteljesebb mértékben ki kívánjuk használni, ellenkező esetben a 
fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnunk. Folyamatosan nyomon 
követjük, hogy mely ösztönző támogatási típusokra jelentkeznek a legtöbben, melyek 
a kevésbé kihasználtak. A pályázati felhívás keretében egy pályázó 6 hónapos 
időtartamra részesülhet támogatásban, a jelenlegi támogatottak 2020. december 31. 
napjáig kapnak támogatást. Az ösztönző támogatáson belül a legnagyobb érdeklődés, 
jelentkezés minden alakommal a hiányszakma képviselőinek helyben tartása típusra 
érkezett. Az ingázók támogatása típus ennek megfelelően törlésre kerül. A támogatás 
időtartama változatlanul 6 hónap marad. A támogatásban részesülők száma félévente 
maximum 85 főre nő, a támogatás összege változatlanul 40.000.-Ft/hó. Az ösztönző 
támogatáson belül a lakóépületet vásárló vagy építő fiatalok támogatását is mindenképp 
indokolt megtartani: félévente maximum 3 fő részesülhet támogatásban, melynek 
összege 700.000.-Ft. A soron következő pályázati felhívás a jelenlegi támogatási 
időtartam lejárta után következő év elején várható. Azok, akik az ingázók támogatására 
kívánták beadni pályázatukat szintén a hiányszakma képviselőinek helyben tartása 
keretén belül pályázhatnak, mivel a kategórián belül az alap jogosultsági feltételek 
maradtak meg.

Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése
A forgalomszabályozó eszköz kihelyezése érkezett rendőrségi javaslat a következőek:

- A Tiszavasvári Hétvezér utca egyirányú forgalmi út, mely jelzőtáblával 
van jelezve. A forgalmi rend úgy szól, hogy a Tiszavasvári Kossuth utca irányából 
egyirányú a Tiszavasvári Kárpáti utca kereszteződéséig, mely kereszteződésnél ki van 
helyezve a behajtani tilos tábla. A Hétvezér u. 16. számmal szemben található Kossuth 
út 16. szám alatti Laci Húsbár üzlet parkolója, amely a Kossuth utca és Hétvezér utca 
felől is megközelíthető, valamint elhagyható. Azonban aki a Hétvezér utca felé akar 
kihajtani, az a parkolóból nem láthatja a jelzőtáblát, amely arra figyelmeztetne, hogy 
az út egyirányú. Ezért szükséges a Laci Húsház parkolójának Hétvezér utca felőli 
kijáratához egy kötelező haladási irány balra jelzőtáblát kihelyezni.
- Kihelyezésre kerül továbbá egy új kiegészítő tábla az Ifjúság utcán újonnan 
létesített gyalogosátkelőnél, az Andi kis ABC parkolójánál a parkoló tábla alá 
egyértelművé téve ezzel, hogy hol is parkolhatnak járműveikkel.

Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött 
hulladékszállítási szerződés módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztasági feladatok 
ellátása céljából lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2017-ben konténeres 
hulladékszállítási szerződést kötött egy helyi vállalkozóval. Többször kihangsúlyoztuk, 
hogy a konténerek nem a magánszemélyek ingatlanán keletkezett kommunális 
hulladék összegyűjtésére szolgálnak, hanem a közterületen keletkező hulladék 
gyűjtésére. A magánszemélyeknek kötelező közszolgáltatás igénybe vételével kell 
megoldaniuk az ingatlanukon keletkezett kommunális hulladék elszállítását. Tekintve, 
hogy több bejelentés érkezett - sajnos név nélkül -, hogy egyes vállalkozók és bizonyos 
magánszemélyek egyaránt elhelyezik szemetüket ezekben a konténerekben és ezeknek 
a konténereknek a környezetében, valamint tekintve, hogy a közterületre kihelyezett 
konténereket ismeretlenek több alkalommal felgyújtják, megvizsgáltuk lehetőségeinket. 
Annak érdekében, hogy elkerüljük a hulladék halmozódását a konténerek jelenlegi 
helyszínei az alábbiak szerint módosulnak:
−	A Széles úti, a Keskeny úti és az Erdő úti konténerek (3 db) egy helyre a Széles úti 

új pálya melletti önkormányzati ingatlanra helyezése a 2523 hrsz. ingatlanra. 
−	A Kun Béla úti, a Bereznai úti és a Víz úti konténerek (3 db) egy helyre a Bűdi 

városrésze, a Temető utcai volt gombaüzem 1044/8 hrsz. önkormányzati ingatlanra 
áthelyezése. 

−	A Vágóhíd u. és a Józsefházi konténerek áthelyezése a Városi Piactér területére, a 
0358/155 hrsz. ingatlanra. 

A helyszínváltoztatások 2020. október 5. napjától kerülnének ténylegesen 
megvalósításra. Célszerű a későbbiekben ezeket a területeket körbekeríteni, 
bekamerázni, esetleg védetté tenni valamilyen módon a felmerülő problémák 
megakadályozása miatt. Fenti döntés a későbbiekben kiegészül majd a kötelező 
közszolgáltatás igénybevételére ösztönző lépésként a szociális rendeletünk 
módosításával. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy egyes települési támogatások 
jogosultsági feltételeként írjuk elő a magánszemélyek ingatlanán keletkező kommunális 
hulladék gyűjtésére szolgáló kuka valamint, a kiegyenlített hulladékszállítási számla 
meglétét. A lakásfenntartási települési támogatások nagy része jövő év elején jár le, 
tekintve, hogy határozott időre szól, így legkorábban ekkor várható döntés a kérdésben.

Október 15-től igényelhető a nyugdíjasok 
karácsonyi támogatása

A kérelem beadásának a napján, az a tiszavasvári lakos, aki betölti a 65. életévét, 
karácsonyi, egyszeri támogatást igényelhet az önkormányzattól. A kérelem benyújtására a 
Polgármesteri Hivatal 5. sz. ügyfélablakánál, a kihelyezett gyűjtődobozba bedobva, vagy 
az igazgatas@tiszavasvari.hu email címen van lehetőség október 15-től november 15. 

napjáig.

Október 1-jétől tűzifa támogatás igényelhető az 
önkormányzattól

A Polgármesteri Hivatal 5. sz. ügyfélablakánál, a kihelyezett gyűjtődobozba bedobva, 
vagy az igazgatas@tiszavasvari.hu email címen lehet leadni a kérelmeket tűzifa 
támogatáshoz október 1-jétől november 15-ig. Ezen rendkívüli települési támogatás 
kérelem évente egyszer nyújtható be az önkormányzathoz. Igénylése jövedelemfüggő.

ZÖLD VÁROS PROJEKT – közel 370 
millió Ft

KEZDŐDIK A MEGVALÓSÍTÁS - „LÁSSUK A TARTALMAT”
Nemcsak lehetet volna, hanem lesz

A képviselőtestület fontosabb döntései
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Önkormányzati hírek

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. szeptember 21-23. napokon vállalkozói 
közreműködéssel Tiszavasvári Város Önkormányzata – jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve – rágcsálóirtást, szeptember 2-án pedig a kóbor ebek befogását végeztette 
el Tiszavasvári Város közigazgatási területén. A rágcsálóirtást a NYÍR-SOLÁR Kft. az 
önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés alapján, az ebek elszállítását pedig egyéni 
vállalkozó teljesítette megbízási szerződés alapján. Felhívjuk a kereskedelmi-, vendéglátó- 
és szolgáltató egységek üzemeltetőinek – mint a terület, illetve épület tulajdonosainak/
használóinak – figyelmét, hogy az önkormányzat által elvégeztetett rágcsálóirtás nem 
mentesíti őket jogszabályi kötelezettségük alól, hiszen a jogszabály rájuk vonatkozóan 
is hasonlóan kötelező érvényű. Továbbá felhívjuk az állattartó ingatlantulajdonosok 
figyelmét is, hogy kiemelten kezeljék területeiket/ingatlanaikat, továbbá a télre 
történő felkészülés céljára nagyobb farakások betárolására használt ingatlanokon, ahol 
fokozottabban előfordulhatnak a rágcsálószaporulatok, kiemelt gondot fordítsanak azok 
patkánymentesítésére, a patkányok elszaporodásának megelőzésére.

Tiszavasvári Város Önkormányzata

A Képviselő-testület 2019 áprilisában döntött arról, hogy a Tiszavasvári Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot és a Tiszavasvári 
Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot beolvadás útján 
egyesíti a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (továbbiakban: Tiva-Szolg Nonprofit Kft.) gazdasági társasággal. 
Több millió forint adózott eredmény - bérfejlesztés mellett! Az önkormányzat által 
biztosított támogatás összege a korábbi évekhez képest nem nőtt. A 2019. évet a Tiva-
Szolg Nonprofit Kft 5.022 e-Ft adózott eredménnyel zárta. Ez a cég nyeresége.
Bérfejlesztés: A cégek átalakulását követően azonnali 6-12 %-os bérfejlesztés a 
minimálbéren dolgozóknál.

16 millió 800 ezer forint adminisztratív megtakarítás
A cégnek 16 millió 800 ezer forintos megtakarítása keletkezett ügyviteli feladatellátás 

kapcsán, azaz a cégen belül kifejezetten az ügyviteli feladatokat ellátók bérén. Ide 
értendők az ügyvezető, a könyvelő, irodai adminisztrátor munkakörök. Mindez nem 
jelentett elbocsájtást! Ahogyan számítottunk rá három cég adminisztratív kiszolgáló 
apparátjának összevonásával csökkennek a költségek. Három ügyvezető helyett egy 
ügyvezető bérét fizetjük. Az ügyvezető bére számszerűsítve is a korábbi ügyvezetési 
költség töredéke. A feladata azonban ugyanúgy a három cég által ellátott feladatok 
összessége, 2020. évtől többletfeladat vállalással. Számszerűsítve tehát, míg 2018. 
évben a három cég különállásakor az ügyvezetői költség 13.986.000.-Ft/év volt, addig 
a cégek egybeolvadását követően egy ügyvezetőnek: 8.604.000.-Ft/év a bére.
A TIVA-SZOLG Kft. által üzemeltetett piac bevételének alakulása elgondolkodtató: 
2019.08-09. hó: 795 000.-Ft, - 2020.08-09. hó: 1.297 000.-Ft. Ugyanolyan mértékű 
helypénz mellett, veszélyhelyzet idején 40 %-os emelkedés!
Mindez az alábbi önerős fejlesztések  mellett:
- Közfoglalkoztatás Tiva-Szolg Kft által vállalt önereje. A közmunka állam által 

biztosított finanszírozási összegén felül a cég 6 millió forint önerőt vállalt 2020. évben. 
Ehhez többlettámogatási igénnyel nem élt az önkormányzat felé! Nyereséges 
működése mellett a cég önerőt biztosít.

- Önkormányzati beruházást segít! Szintén önerőből, melyek a nyereségorientált 
tevékenységéből adódnak 595 e-Ft összeg erejéig közfoglalkoztatotti munkaerőt 
igénybe véve a Találkozások tere közkerítésének megépítése.

- Tárgyi eszközfejlesztés 1.735 e-Ft értékben irodai feladatellátásra, 250 e-Ft 
konyhai eszközbeszerzésre.

- Hosszú évek után gépjárműpark fejlesztés. A korábban használt gépjárművek 
szervizelési költsége több millió forintra rúgott. A cég önerőből egy 2.650 e-Ft 
értékű gépjárművet vásárolt készpénzen és egy 7.424 e-Ft értékű gépjárművet 
lízinggel. Vannak, akik kifogásolják a hitelből történt fejlesztéseket. Erre a válasz, 
hogy hitelképesnek kell lenni, és nem egyszerű helyzet onnan előre lépni, hogy mindent 
le kell cserélni. A temetkezéshez használt gépjármű cseréje elengedhetetlen 
beruházásként valósult meg.

- Ifjúsági tábor felújítás. Évek óta váratott magár a táborban a vizesblokkok felújítása 
3.064 e-Ft összegben a cég önerőből megvalósította. Szociális helyiségekbe 
térelválasztók beszerzése: 1.345 e-Ft.

Fentieken felül további eredményeink csak felsorolásszerűen:
Coop előtti parkoló kiépítése, Kornisné Központ régóta várt kerítésének kivitelezése, 

büdi orvosi rendelő előtti csatornaszakasz rekonstrukció, üdülő övezetben kukák 
kihelyezése, közterületi hulladékgyűjtők felújítása, új kukák beszerzése, kihelyezése

Bepillantás a jövőbe:
Temető kamerarendszer kiépítése, a Tiszalöki temető üzemeltetése eredményes pályázat 

útján. Nyereséges működés, önerős fejlesztések. 
Mottónk: Nem érünk oda mindenhova, de igyekszünk mindenhova odaérni!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Covid-19 vírus miatt Tiszavasvári 
Város Önkormányzata, mindent megtesz annak érdekében, hogy a közintézmények 
épületeit belülről ózongáz használatával fertőtlenítse.  A fertőtlenítéseket az 
önkormányzat folyamatos jelleggel végzi a közintézményekben (Pl.: Tiszavasvári 
Polgármesteri Hivatal, Központi Orvosi Rendelő).  A fertőtlenítések miatt előfordulhat 
a nyitvatartási idő módosítása vagy a rendelés idejének és helyszínének ideiglenes 
megváltozása, amelyről a haladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket, illetve 
felhívjuk a figyelmüket a közintézmények ajtaján található napra kész tájékoztatókra.  
Amit érdemes tudni az ózongáz használatáról: Az ózon az egyik legerősebb oxidáló és 
fertőtlenítőszer a világon, kb. 3000-szer hatékonyabb a fertőtlenítő hatása a klórénál. 
Gáz halmazállapota miatt gyakorlatilag bárhova eljut a kezelt területen. Fontos tudni, hogy 
az ózongázzal történő kezelés vegyszermentes,  az ózongenerátor a levegőből állítja elő 
a szükséges ózonkoncentrációt. A levegőbe juttatott ózongáz még azokat a felületeket 
is eléri, amelyeket fertőtlenítő vegyszerekkel nem lehet elérni. Az ózonos fertőtlenítés 
olyan eredményes, hogy a mikroorganizmusok nem tudnak immunitást felépíteni, 
nem úgy, mint ahogy a hagyományos vegyszerekkel előfordulhat. Az ózon molekulák 
az erős oxidáló hatásuk miatt, igen rövid életűek és rendkívül reaktív képességgel 
rendelkeznek. Mindig találnak maguknak megkötni való szennyeződést, kórokozót, 
szagmolekulát. A találkozás pillanatában bekövetkezik az oxidáció, mely során az ózon 
visszaalakul oxigénné.  Az ózonkezelés gyors, hatékony és - körültekintő alkalmazás 
mellett - biztonságos módja a fertőtlenítésnek. A kezelés után legalább 30 perc türelmi 
időt követően már elfoglalható a kezelt terület. Az alkalmazás végeztével nem marad más 
csak, tiszta, friss, fertőtlenített levegő. 

                                                                      TVÖ

Tiszavasvári Város Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program 
keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt,  illetve akik 2020/2021. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) képzésben 
kívánnak részt venni. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. november 5. A 
pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 
kell benyújtani. A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.tiszavasvari.hu oldalon. 
Kérdés esetén keressék Szepesi Áron ügyintézőt a 42/520-500-as telefonszámon, vagy a 
szepesi.aron@tiszavasvari.hu email címen.

MEGHÍVÓ  
   Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete                                      

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 54.§-ában
foglalt hatáskörében eljárva tisztelettel meghívja Önt

a 2020. november 26-án (csütörtök) 16:30 órakor tartandó
KÖZMEGHALLGATÁSRA.

A közmeghallgatás helye: Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatal Házasságkötő 
terme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Napirend
Tájékoztatás Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évben végzett munkájáról

Előadó: Szőke Zoltán polgármester
Felhívom a figyelmet, hogy a közmeghallgatás az aktuális járványügyi szabályok 
betartásával kerül megtartásra. A közmeghallgatás nyilvános, melyen a helyi lakosság 
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és 
javaslatokat tehetnek. Felhívom a figyelmet arra, hogy az ülésen kizárólag településrészi, 
illetve a település egészét érintő témakörök vethetőek fel, egyedi kérdésekben a 
Polgármesteri Hivatal és a tisztségviselők a megjelölt fogadási időkben készséggel állnak 
a városlakók rendelkezésére.

Szőke Zoltán - polgármester

TÖBB MINT 5 MILLIÓ FORINT NYERESÉGGEL ZÁRT 
A TIVA-SZOLG Kft.

Bemutatjuk a vállalt fejlesztéseket

EBBEFOGÁS, RÁGCSÁLÓIRTÁS VOLT 
TISZAVASVÁRIBAN

Tájékoztatás a közintézmények fertőtlenítéséről

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

KÖZLEMÉNY
Temetői járat

Mindenszentek napjára tekintettel Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. november 
1. napján ingyenes temetői járatot biztosít Tiszavasvári lakosai részére.

Menetrend
9:00 Szarvas-9:03 Orvosi rend.-9:05 „Gábor Áron”-9:07 36. sz. főút mh.- 9:10 Kp. 
(Rock Fm) - 9:13 Bajcsy Zs. út (Dózsa Gy. út) – 9:15 Árpád úti mh. – 9:18 Vízmű – 
9:20 Csoki Gyár – 9:22 Petőfi út (Pethe F. út) – 9:24 Petőfi út (Dózsa Gy. út) – 9:26 
Petőfi út (Táncsics M. út) – 9:28 Petőfi út (Szögi Lajos út) – 9:30 Petőfi út (Lónyai 
u.) – 9:32 Halászcsárda- 9:35 Temető

Visszaindulás 11:00 órakor a Temetőből a fenti útvonalnak megfelelően!

10:00 Kp mh. (40-es)- 10:03 Bocskai-Krúdy sarok- 10:04 Bocskai (Alberth Béla út) – 
10:05 Bocskai (Aradi út) – 10:06 Bocskai (Bagdi Lajos út) – 10:07 Bocskai (Március 
21. út) – 10:08 Bocskai (Rákóczi út) – 10:10 Kinizsi (Gombás András sarok)- 10:12 
Kinizsi (Vasgereben út) – 10:14 Kinizsi- (Aradi út) -10:17 Posta – 10:20 Templom- 
10:22 ÁFÉSZ lak.mh. – 10:24 Gyári ABC- 10:26 ÁFÉSZ lak. mh. -10:30 Sportcsarnok 
mh. – 10:35 Temető

Visszaindulás 12:00 órakor a Temetőből a fenti útvonalnak megfelelően!

Kérem, vegye igénybe a szolgáltatást és a lehetőségről tájékoztassa ismerőseit is.

Szőke Zoltán
polgármester
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A Kornisné  Liptay Elza Szociális 
és Gyermekjóléti Központ részére – 
2020.09.29.-én, újból nagy értékű adomány 
érkezett. A jelenlegi adományban nyolc 
darab, nagy értékű, több funkciós speciális 
betegágyat kaptunk a Magyar Tartalékosok 
Szövetségének Pest megyei elnökének, 
Kerekes Sándor közreműködésével. 
Kerekes Sándor úr továbbiakban is 
felajánlotta önzetlen segítségét. Szeretnénk 
a jövőben még szorosabbá tenni ezt a 
baráti kapcsolatot, bízva a hosszú távú 
együttműködés reményében. A nagy 
értékű adománnyal jelentős mértékben 
segítjük lakóink életét, munkatársaink 
napi szintű feladatellátását. Intézményünk 
felé számtalan olyan megkeresés érkezik 

mellyel intézményünk munkáját, lakóink 
mindennapi életét kívánják segíteni, melyet 
ezúton is köszönünk. Fontos számunkra 
ezen jellegű segítség, mely jelentős 
mértékben megszépíti az intézményben 
élők mindenapjait, illetve hozzájárul az 
intézménybe folyó magas szintű szakmai 
munkához és lakóink életminőségéhez. 
Nagy tisztelettel, szertetettel köszönöm 
a magam és kollégáim nevében Dieter 
Hans Böckli és  Kerekes Sándor úrnak 
az önzetlen felajánlását, nagyvonalú 
segítségnyújtását, mellyel örömteli 
pillanatokat, mosolyt csaltak lakóink és 
munkatársaink arcára.

Makkai Jánosné
Intézményvezető

A COVID-19 vírus második hulláma 
okozta járványveszély miatt, 2020. 
szeptember 08-tól intézményünk, a 
Kornisné Liptay Elza Szociális és 
Gyermekjóléti Központ újabb komoly 
intézkedéseket határozott meg, melynek 
alapját az EMMI által szinte folyamatosan 
megjelenő utasítások, eljárásrendek, 
valamint szakmai protokolljaink adják. A 
vészhelyzet elkerülése végett intézményünk 
mindent megtesz, melyről folyamatosan 
tájékoztatja lakóit, a hozzátartozókat és a 
munkavállalóit. Ezúton a teljesség igénye 
nélkül kívánom Önöket tájékoztatni az 
intézményünk által bevezetett lépésekről: 
Bentlakásos intézmény:
•	Intézményünkben látogatási és kijárási 

tilalmat rendeltünk el. A tilalomról 
a bejáratnál tájékoztató hívja fel a 
figyelmet. A látogatási és kijárási tilalom 
alól az alábbi esetek jelentenek kivételt:

- Járványügyi, vagy azzal összefüggő 
hatósági és szakértői ellenőrzések

- Végstádiumban lévő ellátottaktól való 
elbúcsúzás

- Ellátottjogi képviselő tevékenység
- További egészségügyi ellátás céljából
•	A lakóink a hozzátartozóktól csomagot 

fogadhatnak, de kérjük a hozzátartozókat, 
hogy csak és kizárólag ruhaneműt és nem 
romlandó élelmiszert küldjenek a lakóink 
részére, mert a lakóhoz történő érkeztetést 
megelőzően 24 órán keresztül tároljuk a 
beküldött csomagot, majd ezt követően 
juttatjuk el a csomag címzettjéhez.

•	Készpénzfizetési lehetőségünk sem a 
lakók, sem a hozzátartozók részére nincs. 
Fizetési kötelezettség átutalással, vagy 
postai befizetéssel történhet.

•	Lakóink naponta 5-szöri étkeztetésben 
részesülnek, ahol figyelembe vesszük a 
megfelelő vitamin és tápanyagbevitelt is, 
természetesen a szakorvos által javasolt 
diéta megtartása mellett.

•	A műszakra, munkavégzésre jelentkező 
munkatársak a munka felvételét 
megelőzően testhőmérséklet ellenőrzésen 
mennek keresztül, valamint nyilatkoznak 
az egészségügyi állapotukra és arra 
vonatkozóan, hogy az elmúlt időszakban 
került-e járványügyi szempontból 
kockázatot jelentő személlyel kapcsolatba

•	A bentlakásos intézményben az épületeket 
izoláltuk egymástól, ott átjárás akár 
lakóra, akár munkavállalóra vonatkozóan 
szigorúan tilos.

•	A kórházi ellátásban részesült, illetve 
a járóbeteg szakrendelésen résztvevő 
beteget az intézményünkbe való 
visszatérést követően fertőző betegként 
kezeljük, annak érdekében, hogy kizárjuk 
annak lehetőségét, hogy a fertőzés 
bekerüljön hozzánk! Intézményünkben, 
az Önkormányzat segítségével 13 fős 
izolációs részleget alakítottunk ki, mely 
megfelel az előírt tárgyi és személyi 
feltételeknek. Az izolációs részlegen 
külön beosztás alapján foglalkoztatjuk 
munkavállalóinkat.

•	Munkaruhát-kötelezőszerűen- minden 
műszakot követően a központi mosodában 
fertőtlenítő mosással tisztítjuk

•	Fokozottan figyelünk a higiéniai 
szabályok betartására

•	Lelkiismeretes és nagy szakmai tudással 
rendelkező Háziorvosaink segítségével 
folyamatos szakorvosi ellátást tudunk 
biztosítani ellátottaink részére

•	Intézményi fertőtlenítő takarítás 
folyamatos biztosítása, felületek naponta 
többszöri fertőtlenítése biztosított, a 
közösségi tereinkben, folyosóinkon, 
betegellátó terekben kézfertőtlenítőszer 

adagolókat helyeztünk ki
•	A lakók mentális egészségének megtartása 

céljából a szociális és terápiás csoport 
tagjai fokozottan jelen vannak a lakóink 
mindennapjaiban. Elérhetővé tettük az 
igénybevevők számára a hozzátartozókkal 
való kapcsolattartáshoz szükséges telefon 
és számítógép használatot.

•	Intézményi felvétel csak abban az esetben 
lehetséges, amennyiben két, 48 óra 
különbséggel vett oro/nasopharyngealis 
törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat 
negatív eredményével rendelkezik a 
kérelmező.

•	A hozzátartozó dönthet úgy, hogy az 
intézményben élő ellátottat átmenetileg 
saját otthonában szeretné gondozni, ide 
értve a rövid hazalátogatást is. Ebben 
az esetben az intézménybe a visszatérés 
feltétele két, 48 óra különbséggel 
vett oro/nasopharyngealis törletminta 
SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív 
eredményének bemutatása.

 Intézményünk munkatársai, a fenntartó 
és a hatóságok segítségével mindent 
megtesz azért, hogy óvjuk, védjük 
lakóinkat. Kérjük, segítse munkánkat, 
Ön is tartsa meg a fenti előírásokat, 
hogy lakóink még sokáig élvezhessék 
intézményünk és az Önök szeretetét.
Házi segítségnyújtás:
- Házi segítségnyújtás biztosítása során az 

igénybe vevő ellátását megelőzően védő 
felszerelés felvétele kötelező.

- A korona vírus járvány csökkentése 
érdekében munkatársaink adatai 
kormányhivatalon keresztül a patikákban 
rögzítve lettek, ezáltal a felírt gyógyszerek 
kiváltása a házi segítségnyújtáson 
keresztül megoldott.

- Az újonnan felvételre kerülő személlyel 
továbbra is személyi gondozásra irányuló 
megállapodást kötünk, s az egészségügyi 
válság helyzet időszakát nem kell 
figyelembe vennünk a személyi gondozás 
éves átlagának meghatározásakor.

Család és gyermekjóléti szolgálat és 
központ:
- A fertőzések elkerülése végett az ügyfelek 

számát korlátozni szükséges, annak 
érdekében, hogy az ügyfelek között 
meglévő védőtávolságot biztosítani 
tudjuk.

- Intézménybe való belépéskor biztosítjuk 
a kézfertőtlenítés lehetőségét, az 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeket 
folyamatosan szellőztetjük, az 
ügyfél távozását követően a helyiség 
fertőtlenítését is elvégezzük. 

Nappali ellátás:
- Nappali ellátásban dolgozó munkatársaink 

az idős ellátottak önálló életvitelének 
fenntartását segíti, (pl. bevásárlásban 
való segítségnyújtás, gyógyszer kiváltás, 
csekk befizetés).

- Azon ellátottakat, akik a nappali 
intézményben nyújtott szolgáltatásokat 
nem kívánják igénybe venni, rendszeresen 
felkeressük telefonon keresztül, 
érdeklődünk állapotuk iránt, és felajánljuk 
számukra a segítségünket.

Ezúton köszönöm meg Önöknek és 
Lakóinknak, hogy ilyen türelmesen, 
maximális segítséggel, hozzáállással 
segítik munkánkat és betartják a 
korlátozásokat, melynek eredményeként 
újra együtt lehetnek szeretteikkel! Kérjük, 
figyeljék a Facebook oldalunkat, ahol a 
szükséges információkat a továbbiakban is 
megosztjuk Önökkel!

Makkai Jánosné
Intézményvezető

Radiológia: a képalkotó orvosi 
diagnosztika összessége (röntgen, 
MR, CT, ultrahang). A képalkotás 
folyamán valamilyen – szemmel 
nem érzékelhető – fizikai jelenség 
felhasználásával látható képet 
hoznak létre az élő szervezet 
belsejének alak- és működésbeli 
viszonyairól. A képalkotó 
eljárások segítségével teszik láthatóvá 
a láthatatlant. Dr. Ligetfalvi Róbert már 
az egyetem hatod évében eldöntötte, 
hogy radiológus szakorvosként szeretne 
dolgozni. Régóta vonzotta az egészségügy, 
mivel szülei szintén egészségügyben 
dolgoznak. Édesanyja gyógyszerész, 
édesapja szintén a radiológia osztályon 
dolgozik a Nyíregyházi Kórházban, így 
már gyermekkorában belátást nyert az 
egészségügybe, az emberek gyógyítási 
folyamataiba. Vonzotta az orvosi szakma 
nemessége, a célja és az erkölcsi értéke. 
2012 - ben végzett a Debreceni Egyetem 
Orvostudományi Karán, majd a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kórházak 
és Egyetemi Oktatókórház Jósa 
András Oktatókórház Radiológia 
osztályán kezdett el dolgozni 
rezidens orvosként, 2018. évtől 
radiológus szakorvosként látja el 
a munkáját, melynek során részt 
vesz sürgősségi diagnosztikában, 
g y e r m e k r a d i o l ó g i a i 

vizsgálatokban, valamint mammográphiai 
szakrendelésen, ahol diagnosztikus 
mintavételek is elvégzésre kerülnek. A 
Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelőben 
a szakvizsga megszerzését követően 
kezdett el dolgozni a röntgen diagnosztika 
és teljeskörű ultrahang diagnosztika 
szakrendelésen. Személyes kötődése van 
Tiszavasvárihoz, így örömmel várja a 
szakrendelés időpontjait, hogy hivatását 
az itt élők számára is gyakorolhassa.  
Idei évben új digitális röntgen gép került 
beszerzésre a Rojkó-Med Kft. által, amely 
jelentős előre lépes a diagnosztikában. 

Szakorvos által kiírt gyógykezelések 
egész évben igénybe vehetők a Gyógyfürdő 
Gyógyászati Részlegén. Tiszavasvári 
lakcímmel rendelkező vendégek 
számára a fürdőkezelések ingyenesek a 
fürdő szezonális nyitva tartásán kívüli 
időszakban szeptembertől-májusig.
Medencefürdő
Gyógyvizes kádfürdő
Szénsavasfürdő
Gyógymasszázs
Víz alatti vízsugármasszázs
Víz alatti csoportos gyógytorna
Iszappakolás
Beutaló nélkül igénybe vehető 
magánszolgáltatások:
Gyógyvizes medence

Lökéshullám
Mc Kenzie torna
Bemer kezelés
Masszázs (otthoni ellátásban is elérhető)
Gyógytorna (otthoni ellátásban is 
elérhető)
Kinezio tape
Elektroterápia
Nyirokmaszázs
Kezelésekre időpont egyeztetés 
szükséges az alábbi telefonszámon:
06/30-553-7473
Betegszállítás igényelhető.
Hívható minden hétköznap: 08.00-17.00

Rehabilitációs Team Kft, Tiszavasvári, 
Nyárfa u.4.

Fizioterápia
Hétfő-péntek
9.00-11.30  és 14.00-16.30-ig

Gyógytorna
Hétfő-péntek
 9.00-12.00 és 12.30-15.30-ig

Gyógyfürdőkezelések
Hétfő-péntek      9.00-17.00-ig

A kezelések beutaló kötelesek! Időpont 
egyeztetés, bejelentkezés a  06/30-553-
7473 telefonszámon minden nap
8.00-17.00 óra között.   

Ismételten Köszönjük!

Egészségügyi arcképcsarnok
DR. LIGETFALVI RÓBERT

radiológus szakorvos

A Kornisné Liptay Elza Szociális és 
Gyermekjóléti Központ tájékoztatója

GYÓGYKEZELÉSEK a Tiszavasvári Szentmihályi 
Gyógyfürdőben

RENDELÉSI IDŐK
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Iskoláink életéből

A Kabay János Általános Iskola Szülői Munkaközössége 2020. november 21-én 
„MASZKPARA” címmel szervezi meg 27. jótékonysági bálját.
Amit garantálni tudunk: -VÍRUSMENTES!- MASZKMENTES!- 
KÖLTSÉGHATÉKONY!
Amin spórolhatsz: fodrász, kozmetikus, báli öltözék, manikűr
JÓ TÁRSASÁG! - Csak azok lesznek ott, akiket meghívsz!
JÓ HANGULAT! - Csak a TE zenéd szól!
A BULI NEM ÉR VÉGET 23 00 órakor!
HÁZIAS JELLEGŰ VACSORA! - Előtte vásárolj be!
NEM LESZ GOND, HOGY „RÉSZEGEN KI VISZ MAJD HAZA!”
A bál programja:
18:00 – Hagyj fel minden munkával! Reméljük már behűtötted a kedvenc italaidat! 

  Ha szeretnéd megnézni a meglepetés műsort, kapcsold be a Városi Televíziót!
             A műsor megtekinthető: 2020. november 20-án és 21-én.
19:00 – Idd meg az első a pálinkát a saját egészségedre, no meg a miénkre!
20:00 – Dicsérd meg a kedves nejed, aki ilyen finom ételt rittyentett neked!
21:00 – Csavard fel a szőnyeget, tekerd fel a hangerőt!
Helyszín: a Te kényelmes otthonod!

Ha tetszett az este, nyúlj a zsebedbe, ha szerencsés vagy mehettek WELLNESS - re!

Felajánlásodat 2020. november 30-ig várjuk a Kabay János Alapítvány 
68700016-10150182 számlaszámára!

Támogatóink között a Mikulás puttonyából 2020. december 4-én kisorsoljuk a 
szerencsés nyertest!

A három hónapos digitális tanulás és a 
rendhagyó nyári szünet után most újból 
visszatérhettek a tanulók az iskolába. De 
ez a tanévkezdés most még is más volt, 
mint eddig, az előző tanévekben. Annak 
érdekében, hogy a gyerekek biztonságosan 
az osztályteremben tanulhassanak és 
találkozhassanak egymással, sok dolgot 
újra kellett gondolnunk a diákok egészsége 
érdekében: - a szakmai gyakorlatok 
szervezését, - a közös tanulást, - az 
étkezéseket - és a tanórák utáni szabadidős 
programokat is. Ezeknek alapvető feltétele 
a biztonság és az egészségügyi szabályok 
betartása a tanárok és a gyerekek részéről 
egyaránt, ezért az oktatás menetét a 
mi iskolánk is az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiadott 70 pontos 
egészségügyi tervhez igazítja. Tanulóink 
gőzerővel készülnek a szintvizsgákra, 
hiszen ennek megléte nélkül a külső 
gyakorlati helyek nem köthetnek 
tanulószerződést velük, és a szintvizsga 

teljesítéséig a tanulók gyakorlati képzése 
kizárólag tanműhelyi körülmények között 
szervezhető meg. Ezek a vizsgák áprilisról 
csúsztak el október elejére, mivel akkor 
ezeket nem lehetett kivitelezni. Reméljük, 
hogy az előző évekhez hasonlóan most is 
jó eredménnyel fog vizsgázni valamennyi 
diákunk és élvezhetik az új „Szakképzési 
törvény” által biztosított ösztöndíj 
lehetőségeket, melyek tanulmányi 
eredménytől és a gyakorlaton végzett 
munkától függően több tízezer forint 
is lehet, akár a szakképzésben, akár az 
érettségit is adó technikus képzésben 
tanulnak diákjaink. Lehetőség van 
folyamatosan beiratkozni, vegyész 
technikus, gyógyszerkészítmény-gyártó, 
villanyszerelő, hegesztő, központifűtés-
és gázhálózat rendszer-szerelő, szociális 
ápoló-és gondozó szakképesítésekre.

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

Intézményünkben a 2019/2020 –as tanévben a Nemzeti Tehetség Program keretében 
újra sikerült három tehetséggondozó műhelyt működtetnünk az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának támogatásával. A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt a 
műhelyek működése 2020. márciusában felfüggesztésre került, s csak 2020. szeptemberétől 
folytatódhatott a pályázati program. Nagyon örülünk annak, hogy halmozottan hátrányos 
helyzetű diákjaink számára több kompetencia-területen is felkínálhattuk a tehetségük 
kibontakoztatását célzó műhelyprogramjainkat. 
NTP – KNI – 19 - 0066 Észforgató Tehetséggondozó Műhely:

Programunkban a matematika iránt érdeklődő, szociális hátránnyal rendelkező 
másodikos tanulók vesznek részt. A foglalkozásokon a tanulók veleszületett adottságainak 
fejlesztése folyik az eszközökkel, Legóval való játékos formában történő aktív munkát 
igénylő, felfedeztető tanulás során. Az érdekes, korszerű, a közvetlen tapasztalatszerzésre 
épülő, a képességekhez illeszkedő tananyag tartalom biztosítja a sikerélményt, fejleszti 
a tehetséges gyerekek fantáziáját, feltárja a matematika szépségét. Lazító programként a 
Nyíregyházi Vadasparkba tervezünk kirándulást.
NTP – KTK – 19 - A – 0014 ÜgyeskedŐK Tehetséggondozó Műhely:

Kézműves tevékenység dramatikus elemekkel kiegészítve, élményszerűen a cigány 
mese-mondavilágra építve. A foglalkozásokra a délutáni idősávban kerül sor, mert ekkor 
az ép és sérült tanulók együtt tevékenykedhetnek. A megvalósítás színterei: műhelymunka, 
múzeumpedagógiai foglalkozás, kiállítás, kirándulás, vetélkedő, Családi nap. Olyan 
képességek, készségek, szokások kialakítására törekszünk, melyek segítik az SNI tanulót 
a hétköznapi élet feladatainak ellátásában.
NTP – ATP – 19 - 0023 Transzlingváló romani kommunikáció:

Komplex tehetséggondozó programunkban, a romani nyelvvel, a roma nemzetiséggel 
kapcsolatos ismeretek elmélyítését, az élménypedagógia módszereire alapozzuk. 
Projektünket, a transzlingváló pedagógia eszközrendszerére építve valósítjuk meg 
a családok bevonásával. A kötött témák mellett, sokoldalú szabadidős, pihentető 
lehetőségeket nyújtunk a gyerekeknek. A közelmúltban háromnapos táborozáson vettünk 
részt a tiszalöki Fiesta Farmban. A tábori programot úgy szerveztük, hogy a szabadon 
választható szabadidős tevékenységek mellett, a transzlingválásra épülő, sokrétű, 
foglalkozásra is sor kerüljön. Többek között volt táncház, drámajáték, szituációs játék, 
kézműves tevékenység, rajz-festés-mintázás, tréfás ügyességi és sportvetélkedő is. 
Kihasználva a tábor csodás környezetét, sétáltunk a Tisza parton, megnéztük az arborétumot 
és az erőművet is. Nagy élményt jelentett a gyerekeknek a tábor területén levő medence, 
amiben a lubickolás, pancsolás kihagyhatatlan volt. Közösen sütöttünk pizzát, palacsintát, 
amik rögtön gazdára találtak. A tábor sikerét, egy gyerek véleményével támasztjuk 

alá: - „De kár, hogy vége a 
tábornak, én itt maradnék akár 
egy hónapig is!” Ha ezt nem is 
sikerült teljesítenünk, a három 
nap, biztosan maradandó 
élmény lesz a számukra.

Nagyné Czikó Julianna
Magiszter Általános Iskola

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
Felső-Tisza Régió felajánlása során au-
gusztus 19-én, 21-én és 22-én városunkból 
összesen 3 „hangos, ülős” stadionkoncer-
ten vehetett rész összesen 35 egyesületi 
tagunk. A járványügyi szabályokat betart-

va kitűnően szórakozhattunk Több zene-
karnak idén ez volt az első koncertje, így 
igazán beleadtak apait-anyait. Köszönjük 
szépen a felajánlást és a lehetőséget! 

Lévai Andrea
 Egyesületi elnök

Különleges programot szervezett a 
nyíregyházi felsőoktatásban tanuló 
roma, illetve hátrányos helyzetű 
hallgatóinak az Evangélikus Roma 
Szakkollégium. Nyíregyházi kollégáink 
akadályversennyel színesítették a 
diákok hétvégéjét. Ezek a fiatalok gyakran 
halmozottan hátrányos helyzetből indulnak 
el a nagybetűs életbe, ezért nagyon 
fontos, hogy olyan munkalehetőséget 
ismerjenek meg, mellyel finanszírozhatják 
tanulmányaikat, vagy biztos megélhetéshez 
juthatnak. Kollégáink tájékoztatták a 
szakkollégistákat arról, hogy a tartalékos 
katonai szolgálatot az egyetem/főiskola 

mellett is, a szerződéses szolgálatot 
pedig tanulmányaik befejezését követően 
választhatják. A nyíregyházi toborzók a 
honvédség tevékenységéről, a magyar 
katonák feladatairól is beszélgettek a 
frissen felvett hallgatókkal. Az Evangélikus 
Roma Szakkollégium célja, hogy minél 
több roma fiatal léphessen értelmiségi 
pályára, megőrizve és továbbörökítve 
a roma kultúrát.  Bővebb információ a 
szakkollégium munkásságáról a http://
www.meersz.hu/ felületen olvasható. 
Sok sikert, erőt, egészséget kívánunk a 
fiataloknak céljaik eléréséhez!

A „MASZKPARA” JÓTÉKONYSÁGI BÁLRÓL
RÉSZLETESEN

NTP pályázatok a Magiszter Alapítványi Óvoda, 
Általános Iskola, Középiskola,

Szakképző Iskola és AMI Tiszavasvári Tagintézményében

Roma szakkollégistákkal találkoztunk

Megkezdtük az új tanévet Tiszavasváriból Debrecenbe, avagy élményeink 
a stadionkoncerteken
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Kultúra - szórakozás

HA TE TUDNÁD, AMIT ÉN! Táncolni hív a KÖR-KARÉJ! Téged is várunk!
Oktatók: Szűcs Nóra (06-20/778-33-55), Leleszi Máté (06-30/499-90-92)

Óvodás / kisiskolás gyerekeket (5-8 éves korig) minden csütörtökön 17:00-17:55 között népi játék és néptánc előkészítő 
foglalkozásra; 9-15 éves gyermekeket a Kör-karéj Tánccsoport óráira várunk kedden 17:30-19:30 és csütörtökön 18:00-20:00 

között!  Felnőtt-senior táncolni vágyókat pedig várja a Göbölyös Néptáncegyüttes szerdánként 18:00-20:00.
Szabó István és Szabóné Balázs Beáta ( 06-30/2958056).

Helyszín: Találkozások Háza Tiszavasvári, Szabadság tér 1.  www.korkarej.hu

A megnövekedett esetszámok miatt – az egészségügyi és szakmai ajánlásokat 
figyelembe véve – az alábbiakat kérjük az intézménybe érkezőktől:

•  Csak egészségesen látogassák rendezvényeinket, az intézményben zajló 
foglalkozásokat. 
• A maszk használata kötelező a Találkozások Háza  egész területén. 
• Érkezéskor használják a több ponton kihelyezett kézfertőtlenítőket. 
• Kérjük a foglalkozásokra gyermekeiket kísérő szülőket, hogy az előtérben 
várakozzanak.  
 
A Találkozások Háza kollektívája figyel látogatói, munkatársai egészségére, 
biztonságára.

A szeptember nem csupán időjárásban kényeztetett bennünket, hanem olyan zenei 
élményt is kaptak az érdeklődők, mely igazán kuriózumnak számít a palettán.   Két olyan 
formáció is adott térzenét, akiknek neve, zenei élete, munkássága nemcsak az országban, 
de külföldön is  ismert és elismert.

A Marianet Duó már nevében is 
különleges, játékuk lenyűgözően könnyed 
és igényes. Sárosi Marianna hegedű-tanár, 
aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 
diplomázott. Füzesséry Tibor klasszikus 
zenét tanult gitáron majd érdeklődése 
egyre inkább a könnyűzene a szórakoztató 
muzsika felé vitte.

A Marianet Duo kezdetben főleg külföldön 
különböző utcazenei fesztiválokon 
mutatkozott be.  Több lemezük készült. 
A lemezek átfogó képet nyújtanak a duo 
repertoárjáról. A szalonzenétől a kezdve az 
örökzöld jazz melódiákon át a közkedvelt 
klasszikusokig találhatók felvételek a 
korongon. A Marianet Duo rendszeresen 
fellép képzőművészeti kiállításokon, 
önkormányzati rendezvényeken, 
fogadásokon, partikon, orvos-
konferenciákon, tehát minden olyan helyen 
ahol az igényes muzsika és az elegancia 
emelheti az adott esemény fényét, rangját.

Következő hétvégén, szeptember 12 – én a Bakos Zenekar lépett fel. A zenekar tagjai 
népzenei tanulmányaikat a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban kezdték, majd 
a Nyíregyházi Egyetem népzene szakán folytatták. Műsorukban felidézik a Kárpát-
medence népzenéjének kincseit, bemutatóikkal igyekszenek az autentikus magyar 
népzene gyöngyszemeit eljuttatni a befogadó közönséghez. Több néptáncegyüttes kísérő 
zenekaraként dolgoznak. 

Szeretnénk, ha ez a kezdeményezés továbbra is életben maradna a Filharmónia 
Magyarország szervezésében, örömmel fogadjuk a  zenei világ különböző műfajait és 
előadóit. 

Szőllősi Ágnes 

ÚJ SZABÁLYOZÁS 
A TALÁLKOZÁSOK HÁZA LÁTOGATÁSÁBAN!

ŐSZI DALLAMOK
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Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Balogh Mózes /2020.08.27./
Rézműves Milán /2020.08.27./
Ábri Lilien Melissza  /2020.08.29./
Rigacs Péter /2020.08.29./
Németh Nola /2020.08.29./
Volosinóczki Nolen, Sivadó Richárd 
Milán, Pető Luca Blanka, Bélay 
Olivér, Fazekas Dorina, Horváth 
Linett Elina, Gyöngyösi Anikó Lívia, 
Tóth-Stein Botond, Balogh Mária Elif, 
Ábri Aragorn, Tóth Zalán, Rézműves 
Roxána Mária, Rostás Zalán, Makula 
Ájlin, Rézmüves Lilla , Lakatos 
Sámson Gyula, Lippai Lotti és Lippai 
Panni, Rácz Gergő, Mátyók Máté 
Norbert, Horváth Fanni, Rézműves 
Lilien és Rézműves Linett , Balogh 
András Bence, Makula Ájlin Bianka

Akiktől búcsút vettünk:
Gombkötő János/2020.08.29./
Dózsa György u.    
Gulyás Tiborné  sz. Hajdu Gizella                                
Szoc. Otthon                                
Tőkés Gáborné sz. Tóth Irma
Szoc.Otthon  
Benkő Ferenc                                                                 
Szoc.Otthon 
Nagy Sándor                                                                  
Petőfi u.     
Kerezsi Józsefné  sz. Fedorka Mária                      
volt Kárpát u.    
Bak Sándor Istvánné sz. Lakatos Katalin                      
Csillag u.  
Jónás János
Szoc.Otthon 
Gazdag Istvánné sz. Berbécs Julianna                    
volt Kinizsi u.

Akik házasságot kötöttek
Kacsó Beatrix - Cziczás Sándor Donát 
Sotkó Diána – Ricska Miklós
Maros Emese – Király Ferenc
Gál Csilla – Bakos Attila 
Humicskó Ágnes – Kató Márk
Csukerda Judit Noémi – Nagy Lajos Ádám

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS

Ház, Lakás, Ingatlan
Tiszavasváriban a Dobó Katalin út 20 
sz. alatt felújított, 2 szobás, műanyag 
nyílászárós ház – nagy telken, csendes 
utcában, akár bútorozottan is eladó!  
Érd.: 06 70/233-3505

Tiszavasvári központjában felújított, 
garzonlakás eladó. Érd.: 06 70/236-4160

Tiszavasváriban a 40-esben teljesen 
felújított lakás eladó!  Tel.: 06 70/297-
8870
Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton 
beépített 1479 m2 ingatlan, családi 
házzal,  lakható melléképülettel együtt. 
Tel: +36 30/397-9024
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-
es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és 
csatornacsonk, 12m2-es melléképület. 
Ár: megegyezés szerint. Érd: 42/275-
170, 06 30/470-8881
Tiszavasvári Vasvári  Pál 152 sz. alatti 
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x 
5m) gazdasági  épülettel, amelyben 
állattartás  nem engedélyezett, de lakó 
épületnek átalakítható. Ipari  árammal, 
szennyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.-
Ft. Érdeklődni:  06 30/983-2461

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

Szolgáltatás
Szerkezetlakatos munkát vállalok: trapéz 
lemezkerítések, kiskapuk, nagykapuk, 
előtetők, fémszerkezetek hegesztése, 
javítása. Tel.: 70/322-3546
Földmérés, megosztás, épület feltüntetés, 
telekmegosztás, telekhatár kitűzés, egyéb 
földmérési munkák! Tel: 30/ 368-9797

Állás- Munkalehetőség
A hajdúnánási vágóhídra keresünk 
gyakorlattal rendelkező hentest. (vágó, 
csontozó részre) Érd: 06-30-9531-624

A hajdúnánási baromfi vágóhídra 
keresünk darabolásban jártas, gyakorlott 
szakembert. Érd: 06-30-9531-624
Azonnali kezdéssel pizza futárt keresünk 
a Tiszavasvári Pizza Ferettibe!!!
Jelentkezni a 06 70 631 2096-os 
telefonszámon lehet.

Ez is - Az is
Eladó automata felültöltős használt 
mosógép. Ár: 10.000.-Ft.  Érd: 06 
70/236-4160
Eladó CHARLIE-KA THOR x 35 2,0 
KW típusú robi kapa 4 kapataggal, 
megkímélt állapotban. Ára: 35.000.-Ft
Érdeklődni: 42/373-717
Eladó 100 l almacefre és 50 l szilvacefre. 
Érdeklődni: 06 70/583-8442
Eladó cserép, kupás, kispala, nagypala, 
kisméretű és nagyméretű pecsétes tégla, 
2 pár alukeretes ajtó, cső, szögvas, vas, 
stb. Érd: 06 30/943-7332 

TÖKFUTÁR HÁZHOZSZÁLLÍT! 
Rendelhető tökfélék: - kolbásztök, 
cukkini (4féle), sütőtök (3 féle), szárított 
és zöld fűszerek: - tárkony, citromfű, 
menta, zsálya, (orvosi), kakukkfű, 
pirított tökmag. Érdeklődni és rendelni: 
06 20/548-4442
Eladó használt bontott cserép! Érd.: 
Tiszavasvári, Vásártér út 40.  Tel.: 06 
30/534-6671

Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515;  06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6. 
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható! 
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es 
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser 
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre, 
illetve a mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311  
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható. 
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó 
számot
Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Október 15-21
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Október 22-28
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Október 29-November 04
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Noveber 05-11
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
November 12-18
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal  
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Bővebb felvilágosítás telefonon a Járási 
Hivatalban!
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.  
Telefon: (42)520-510  Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu  
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Anyakönyvi Hírek

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

Képviselői fogadóórák220/380 villanymotor eladó! Érd: 
30/4949-939

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak, álmok, évek,

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.
                                     (Juhász Gyula)

Németh Csaba
volt tiszavasvári lakos halálának 10. évfordulójára

szerető édesanyja és nővérei
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Sport

Tiszavasváriban, ha a sport kerül szóba, 
szinte mindenki rögtön a Tiszavasvári 
SE foci, kézilabda, asztalifoci, karate, 
íjász csapataira, sportolóira gondol. A 
városban a «nagy» egyesület mellett 
működik egy másik sportban tevékenykedő 
egyesület is, a Tiszavasvári Sport Klub, 
amiről lehet sokan nem is tudnak.  2007-
ben alakult több korábbi aktív sportoló 
részvételével, hogy a szabadidejüket 
szervezett keretek között sporttal, azon 
belül a labdarúgással töltsék el. A csapat 
benevezett a megyei labdarúgó bajnokság 
legalsóbb osztályába. Később, a 2009-2010 
évi bajnokságra átalakult a klub, hiszen 
a felnőtt focisták a TSE keretein belül 
versenyeztek tovább. A Tiszavasvári 
Sport Klub profilt váltva több szabadidős 
sportrendezvény szervezésében vett részt 
megyei regionális szinten - strandfoci, 
fogyatékkal élők sportja, kispályás foci 
tornák stb. 2011-től a városunkban működő, 
kizárólag a periférián  (Széles, Keskeny 
út és környéke) élő hátrányos helyzetű 
cigánygyerekek oktatásával foglalkozó 
Magiszter iskolával megkötött 
együttműködési megállapodás alapján az 
iskola tanulóinak biztosítanak szervezett 
keretek között sportolási lehetőséget.  Az 
iskolai nevelési program segítéseként a 
Sport Klub célul tűzte ki a halmozottan 
hátrányos helyzetű már-már mély 
szegénységben élő gyerekek, családok 
felzárkóztatását, a 
kialakuló szegregáció 
e l l e n s ú l y o z á s á t , 
a társadalmi 
b e i l l e s z k e d é s 
e s é l y é n e k 
megteremtését, a 
társadalmi normák 
m e g i s m e r t e t é s é t , 
elfogadtatását, pozitív 
példák, példaképek 
segítségével. A 
feladat sikeres 
végrehajtásának fontos 
terepe  a sport, az 
oktatás és a kultúra. 
Jelenleg 2 szakosztálya 
van: labdarúgás és 
kosárlabda, mely 
s z a k o s z t á l y o k b a n 

közel 130 gyerek (7 évestől 14 évesig) 
sportol rendszeresen. Jelenleg Leányvári 
Attila elnök munkáját 7 fő segíti, 4 edző 
és 3 technikai munkatárs. A sportszervezet 
TAO forrásból felújította a Magiszter iskola 
tornatermét, kosárlabda pályát épített a 
lakótelepen. Ezekhez a beruházásokhoz 
az Önkormányzat adta támogatásként 
az önerőt. Jelenleg folyamatban van a 
kosárlabda pálya világításának kiépítése, 
mely a kivitelező kiválasztásának 
szakaszában jár. Ezt TAO támogatásból és 
önerőből valósítja meg a sportszervezet. A 
sportolók részére a Tiszavasvári 
Sport Egyesület térítésmentesen 
biztosítja a focipálya használatát, 
további önkormányzati támogatásként a 
sportcsarnokot 3 alkalommal használhatjuk 
térítésmentesen.  Működésünket elnyert 
TAO pályázatok során megszerzett 
támogatásokból biztosítjuk, amihez 
szükséges önerőt a sportszervezet saját 
forrásaiból teszi hozzá. A sportszervezet 
a TAO forrásból minden utánpótlás 
sportolójának sporttáska, melegítő, 
széldzseki, sapka, póló, sportcipő 
felszerelést, és minden eseményre hideg 
étkezési csomagot ad. Nagy sikerként 
élte meg a sportszervezet, hogy 2020. 
szeptember 28-án 2 fő 13 éves focistát 
átigazolt a Kisvárdai NB I. osztályú 
csapat mellett működő Várda Labdarúgó 

Akadémia, mely az 
ország 10 kiemelt 
akadémiájának egyike. 
Balogh Károly, 
beceneve „Bagoly”, 
és Balogh Zoltán 
„Gera” kiemelkedő 
szorgalmukkal és 
tudásukkal hívták 
fel magukra a 
figyelmet, és az 
átigazolásukkal lettek 
egy csapásra sok-sok 
gyerek példaképe. 
Edzőjük Susánszki 
László, aki már 8 éve 
foglalkozik velük, 
méltán lehet büszke 
tanítványaira.

Leányvári Attila

Felnőtt labdarúgó csapatunk az elmúlt 
időszakban, pontosabban a legutóbbi 4 
mérkőzésen igen felemás eredményeket 
produkált. Apagyon sajnos 6:1-es 
vereséget szenvedtünk, Ezt követően 
hazai környezetben sikerült megvernünk 
a Nyíribrony csapatát 4:0-ra. Geszteréden 

1:1-es döntetlent értünk el és 5:2-re 
kerekedtünk felül Biri csapatán. Amíg 
felnőtt csapatunk hullámzó teljesítményt 
mutat, addig büszkén mondhatjuk, 
hogy ifi csapatunk viszont az eddigi  hat 
mérkőzésből,mind a hatot megnyerte. 
Csak így tovább, Hajrá Vasvári!!!!

2020.09.26.-án, szombaton került 
megrendezésre a Tiszavasvári SE íjász 
szakosztálya által, az Energiaerdő és Fehér-
szik területén 3 dimenziós íjász verseny. A 
versenyre a régió megannyi településéről 
érkeztek íjászok, a kellemetlen idő ellenére 
is. A baráti hangulatú megmérettetésen, 
méretlen távokon 20, élethű állat célpontot 
kellett leküzdeni. A célpontok irányzékkal 
rendelkező versenyzőknek maximum 
45, irányzék nélkülieknek maximum 27 
méteren voltak kihelyezve. 7 kategóriában 
és különböző korcsoportokban kerültek 
kiosztásra az arany, ezüst és bronzérmek. 
A probléma mentes és gördülékeny 

lebonyolításért köszöntet mondunk a 
Szikra Vadásztársaságnak, a Quick 2000 
Kft-nek és nem utolsó sorban a Nosztalgia 
Tüzépnek.

Bemutatkozik a Tiszavasvári Sport Klub FOCI

ÚJRA ÍJÁSZVERSENYT RENDEZETT A TSE

Biztos vagyok benne, hogy sok 
ember számára ismeretlen ez a szó. A 
dámvadak nászát jelölik ezzel. Október 
hónap folyamán a dámszarvas bikák 
úgy érzik, hogy itt az ideje az utódoktól 
gondoskodni. Ezért aztán kiválasztanak 
maguknak egy helyet, ahol egy kis 
mélyedést kaparnak – egy barcogó teknőt 
– ahol kényelmesen elhelyezkedve fura, 
rekedtes bőgő hangot adnak. Ide várják 
találkára a csinos, karcsú és szép fehér 
pettyekkel díszített dám teheneket. Erről 
a vadról jó tudni, hogy talán a rómaiak 

telepítették be a Kárpát-medencébe, de ma 
már teljesem meghonosodott oly annyira, 
hogy évek óta a világrekorder trófeákat 
itt terítik le. A dám bikáknak nem olyan 
agancsa - és nem szarva – van, mint a 
gímszarvasoknak, hanem ellaposodott 
lapát. Ezt az érdekes őszi jelenséget itt a 
közelünkben a tiszadobi borziki erdőben is 
megfigyelhetjük. De legyünk óvatosak, és 
ha látni akarjuk, akkor előbb az illetékes 
vadászokkal is egyeztessünk, nehogy mi 
legyünk a bemutatásra szánt trófea.

Most látható a természetben
A barcogás

Rút köd üli meg a fákat
Elterül a Duna felett

Míg a pesti utcát járom
Velem a bánat lépeget

Csak nézem a messzeséget
A szürke függönyös Dunát,
Rád gondolok, a vágy éget

Csöndesen ballagok tovább.

Bónis László

Őszi köd
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STIHL RE 90

STIHL FSE 31

magasnyomsású mosó

elektromos szegélynyíró

52.900.-Ft

20.900.-Ft

„Köszönjük, hogy vagytok nekünk, szeretünk titeket!”
Boldog 60. házassági évfordulót kívánnak

Kórik Bélánénak és Kórik Bélának
gyermekei és unokái!

Újra, immáron  nyolcadik alkalommal rendezték meg 
az  „5 tengelyen – biztos kézzel!” országos vezetéstechnikai 
és közlekedésbiztonsági versenyt, amelyre újra benevezett 
a tiszavasvári, 2019-ben a harmadik helyen végzett Pethe 
Miklós is. A szervezők nem engedtek a koronavírus-
járványnak, és a verseny lebonyolítását a járványügyi 
helyzethez igazodva online tartották meg, ahol  egy 40 
kérdésből álló, GKI tudás szintjét felmérő óriás tesztet 
kellett időre megoldaniuk a versenyzőknek. A profi és 
a biztonságos munka elvégzéséhez nagyon fontosak 
a magyar és a nemzetközi előírások, a KRESZ, a 
rakományrögzítési szabályok, a vezetési és pihenőidő 
szabályainak pontos ismerete. Miki ebben az évben is 
remek teljesítményt nyújtott, s a 258 jelentkező közül 
sikerült az 5. helyen végeznie az online versenyben, 
amelyhez ezúton is szívből gratulálunk!

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

KACSÁS TÓ OKTÓBER HAVI 
NYITVA-TARTÁSA:

SZOMBAT ÉS VASÁRNAP
7:00-TŐL 17:00-IG

KACSÁS INFÓVONAL: +36/20/453-8969
IDŐJÁRÁS ÉS LÁTOGATOTTSÁG 
FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZHAT A HÓNAP 
FOLYAMÁN, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY 
HORGÁSZAT ELŐTT TÁJÉKOZÓDJANAK 
A FACEBOOK OLDALUNKON A FRISS 

INFORMÁCIÓKÉRT:
www.facebook.com/KacsasHorgaszto/

Egy emberként mozdultak meg barátok, ismerősök, 
sportkedvelők és mindazok, akik a súlyos beteg, ifj.
Fedor Miklós (Fredi), egykori Tiszavasvári kézilabdázó 
gyógykezelését szeretnék támogatni! Csatlakozott ehhez 
a körhöz a válogatott BORBÉLY ÁDÁM - jelenleg a 
Veszprém KKFT kapusa - aki felajánlotta árverezésre azt 
a mezét, amelyet a Bajnokok Ligájában a Lengyel Wisla 
Plock kapusaként viselt. A licit 50.000 Ft-ról indul. 
Ajánlatot 2020.10.05.-től lehet tenni a Tiszavasvári 
Városi Televízió Facebook oldalán privát üzenetben, 
melynek tartalmaznia kell  a licitáló nevét, telefonszámát, 
e-mail címét, és a mezért felajánlott összeget. A privát 
üzenetek nyilvánosságra tartozó tartalma minden esetben 
megosztásra kerül az üzenő falon, az adatvédelmi törvényt 
figyelembe véve. Ha az üzenő falon olyan ajánlatot lát, ami 
az Önét meghaladja, úgy privát üzenetben újabb ajánlatot 
tehet. Az ajánlattevő minden esetben kötelezettséget 
vállal arra, hogy az általa felajánlott licit összeget a 
lezárást (2020. október 31.) követő 3 munkanapon belül 
átutalja a „Tiszavasvári Református Egyházközség” 
számlaszámára: 68700016-10150089. A közleménybe 
írják be, hogy: Miki gyógyulásáért! A mez átadásáról 
telefonon egyeztetünk. Aki pénzfelajánlással szeretne 
segíteni, ugyan erre a számlaszámra a leírtak szerint 
megteheti! Köszönjük együtt érző segítségüket!

Vasvári kamionsofőr ismét az 
ország legjobbjai között

SEGÍTSÉG!!!


