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Az idei, 2022-es év remélhetőleg könnyebb lesz, mint 
az elmúlt két év volt. Bár még velünk maradt a Covid, 
de talán reménykedhetünk benne, hogy elérkezett a 
járvány könnyebb megbetegedéseket okozó szakasza, és 
soha többet nem lesz szükség komolyabb járványügyi 
intézkedésekre, ha a jelenlegieket betartjuk, és oltatjuk 
magunkat. 2021-ben Magyarország Kormánya számos 
olyan intézkedést hozott, ami a családokat, a fiatalokat, 
a nyugdíjasokat, a vállalkozókat és a gazdákat segíti 
ezekben a nehéz időkben. Bár a járvány tovább tart, azért 
a fejlesztések, építkezések nem állnak le. Tovább fejlődik 
Tiszavasvári. Terveink szerint az építkezés éve lesz az idei. 

Alapos előkészítő munka után elindul a belterületi utak 
felújítása. A régóta várt Tedeji út is új aszfaltburkolatot 
kap! A Hajdú megyei képviselőtársamtól azt a tájékoztatást 
kaptam, hogy már a kivitelezőt is kiválasztották. Az orvosi 
rendelő is megújul, emellett mentőpont kialakítására is sor 
kerül. Ez azt jelenti, hogy egy mentőautó és személyzete 
állandó jelenléttel a városban fog tartózkodni, s ha baj van, 
akkor közel lesz a segítség. A tanuszoda közbeszerzési 
eljárása is elindult, s abban reménykedhetünk, hogy 
hamarosan az alapkövet is lerakhatjuk. A turizmus 
fellendülését hozhatja a gyógyszálló megépítése, amely a 
kiváló helyi gyógyvízre épül. Remélem ezen a területen 
is megtesszük az első lépéseket.  Tiszavasvárinak jó éve 
lesz, hiszen együttműködve a városvezetéssel további 
beadott pályázatok elnyeréséért dolgozunk. Országgyűlési 
képviselőként eddig is mindent megtettem, ezután is 
mindent megteszek, hogy minden adódó lehetőséget 
kihasználjunk, minden lehetséges pályázatot elnyerjünk, 
minden egyes idehozható forintot idehozzunk. 2022-ben 
is számíthatnak rám!

dr. Vinnai Győző
egyéni országgyűlési képviselő Újévi kívánság

Elmúlt egy év, de a nyomában
Sok gyász és fájdalom maradt,

És még mindig félelemben élünk
Kellenének a bíztató szavak.

Azt kívánom hát az újesztendőre,
Kerüljük el a betegségeket,

Űzzük el a vírust, szabaduljunk tőle
Ne veszítsünk el már több életet!

Békességben és egészségben éljünk
Gyakoroljuk egymás szeretetét,

Ne legyen már semmi, mitől félünk,
A gyűlöletből legyen végre elég!

Így lesz szebb, gazdagabb életünk,
Nyugodtabb, megértőbb köröttünk a világ.

Igazunk mellett halk szóval érveljünk,
Hogy mindig meghalljuk egymás szavát

Bónis László

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tiszavasvári Városért 
Kitüntető Díjat” adományozott az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár dolgozói részére, akik kiemelkedő 
és magas színvonalon végzett munkájukkal, lelkiismeretes, kiváló szakmai hozzáértéssel szervezik és bonyolítják le 
városunk rendezvényeit, hozzájárulva ezzel Tiszavasvári város kulturális programjainak sokszínűségéhez. A Kitüntető 
Díjat Szőke Zoltán polgármester adta át. 

Amennyiben a bürokrácia útvesztői is úgy akarják, akkor már az idén elkezdődhet a Gyógyszálló építése. Íme a 
látványterv!

Tisztelt Tiszavasvári 
Lakosok!
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Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol

- Hajdúnánáson láthatóan szinte 
minden nap méri a rendőrség az áthaladó 
járművek sebességét. Tiszavasváriban 
nem, pedig itt sokkal nagyobb az 
átmenő forgalom. Mikor lesz traffipax 
a tiszavasvári rendőröknek is? Talán 
kevesebb lenne a „száguldozó”autó, 
kamion, teherautó. 

– Ez a kérdés minden évben, de úgy is 
mondhatnám, hogy évente többször is 
felvetésre kerül. Legutóbb a közbiztonsági 
fórumon beszélgettünk erről Paronai János 
kapitány úrral. Akkor egyeztettünk erről a 
kérdésről, hogy Tiszavasváriban állandó 
jelleggel lehetne-e traffipax. Kapitány 
úr elmondta, hogy erre sajnos jelenleg 
nincs lehetőség. Telepített sebességmérő 
biztos, hogy nincs, és egyelőre úgy 
néz ki, hogy nem is lesz kihelyezve, 
viszont a közlekedési szabálysértéseket 
kamerás módszerekkel figyelik. Ilyen a 
gyalogosátkelőknél a szabály betartása, 
vagy a biztonsági öv használata, vagy a 
vezetés közbeni telefonálás. Mivel testületi 
ülésekre állandó meghívott vendég dr. Elek 
Tamás, Járási Hivatalvezető úr, és Paronai 
János, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
parancsnoka is, így lehetőség van Tőlük 
kérdezni. Itt merült fel most legutóbb 
részemről ez a kérdés, melyre kapitány 
úr elmondta, hogy minden hónapban, 
egy héten keresztül, egy traffipaxos 
autó „látogatását teszi” városunkba 
és a környező településekre – amit 
természetesen előre nem harangoznak be, 
így már ez is nagy segítség és előrelépés 
a szabályszegők kiszűrésére, ezáltal a 
biztonságos közlekedés megteremtésére. 
Rövidre zárva: van sebességmérés 
Tiszavasváriban, csak az időpont nem 
publikus!

-      Tavasztól késő őszig „elárasztják”a 
tedeji traktorok, munkagépek a 
tiszavasvári utakat, a város teljes 
hosszában vonulnak oda-vissza. Ezzel 
nagy zaj, és forgalmi terhelést okoznak. 
Van-e lehetőség fentiek csökkentésére, 
esetleg elkerülő út kijelölésére?

– Utána néztem ennek a kérdésnek. 
Sajnos lehetőség nincs elkerülő út 
kijelölésére. Ezek a mezőgazdasági 
gépek célforgalomként közlekednek a 
településünkön keresztül. Őket kitiltani a 
jelenlegi állapot szerint nincs lehetőségünk. 
Örömteli hír talán az, hogy egy nyertes 
pályázat folytán megvalósíthatjuk a 
külterületi utak leaszfaltozását több 
százméteres szakaszban, így sáros 
időben ezeken a „sárrázó” útszakaszokon 
lehullajtják a kerekeken megtapadt 
szennyeződéseket, így lényegesen 
kevesebbet kell utánuk takarítani útjainkat. 
Azt mondom, hogy együtt kell élni ezzel 
a helyzettel, és örülni kell annak, hogy 
egyáltalán még van mezőgazdasági 
termelés. Az a meglátásom, hogy a gazdák 
túlnyomó része betartja az előírásokat, a 
szabályokat, és törekednek arra, hogy a 
lehető legkisebb problémát okozzák.

-   A 36-os számú főútvonal Tiszavasvárin 
átmenő szakasza „megérett” a teljes 

felújításra. Mikor kerül erre sor, lehet 
tudni?

– A lakossági jelzések alapján már 
több alkalommal fordultam a Közút 
illetékeseihez ezzel a kérdéssel. A felvetett 
problémákat a Magyar Közút próbálja a 
lehető legrövidebb időn belül kijavítani. 
A felújítással kapcsolatos kérdésemre 
érkezett már  írásbeli válasz, amely azt 
tartalmazza: a 36-os sz. főút felújítása az 
5 éves felújítási tervben szerepel. A főút 
azon szelvényét, mely Tiszavasvárit érinti, 
az utolsó felújítási évre tervezik, azaz a 
2024-es estendőre. Ez a teljes felújítást is 
jelentheti, addig is próbálják kijavítani a 
keletkezett úthibákat.

– Ismét egy visszatérő kérdés: Már 
többször meg lett ígérve a Tiszavasvárit 
Hajdúnánással összekötő út felújítása. 
Lesz ebből valami, vagy ez is csak 
kampányfogás?

– Lehet a kérdés hamarabb érkezett, 
mint dr. Tiba István, Hajdú-Bihar 
megyei országgyűlési képviselő úr 
sajtótájékoztatójának megjelenése. Ezen 
elhangzott, hogy az idei évben megindul 
az útnak a felújítása. 2019-ben lett 
megszavazva a támogatás mértéke, és kettő 
évet vett igénybe a tervezés, az előkészítése, 
a közbeszerzési eljárás lefolytatása, és most 
2022-ben fog elindulni a megvalósítás. 
Erről szoktam én is beszélni, hogy sokszor 
maga az építkezés kevesebb időt vesz 
igénybe, mint az előkészítési szakasz. De 
térjünk vissza „Tedejre”: Aki mostanában 
járt arra láthatta, hogy elkezdődött az út 
két szélének rendbetétele, talajmunkákat 
végeznek, fák gyökereit távolítják el. 
Vagyis: nem csak útfelújítás lesz, hanem a 
padkát és a mellette lévő vízelvezető részt 
is rendbe teszik. Úgy gondolom, hogy 
tavasz végére már az új úton járhatunk, ami 
a Szabolcs megye táblától az autópálya 
felhajtójáig lesz kiépítve.

-  Úgy hallottunk, hogy kifőzde, gyros-
os, vagy mindegy minek hívjuk, a K&H 
bank mellett akart megnyitni, de az 
ott lakók aláírást gyűjtve ehhez nem 
járultak hozzá.  Bezzeg a Kossuth 2 alatti 
butiksoron megkapta úgy az engedélyt, 
hogy a fenti 19 lakásból mindössze 5 az 
önkormányzati, a többi magánlakás, és 
senki meg nem kérdezett bennünket. Mi 
a teendő ilyenkor? Nyáron nem tudunk 
majd ablakot nyitni a sültolajos étterem 
szagtól?

 – A kollégákat megkérdeztem ezzel 
a felvetéssel kapcsolatosan. Nem tudok 
arról, hogy a másik lakóközösségnél lett 
volna aláírásgyűjtés, ami megakadályozta 
volna a kifőzde ottani nyitását. Ugyanúgy 
nem tudunk a Kossuth út 2. sz. alatti 
nyitásáról. Hozzánk sem vállalkozó, sem 
lakossági megkeresés nem érkezett ezzel 
kapcsolatosan. Egyébként engedélyeztetni 
az önkormányzattal ilyen esetben nem 
is kell. Csak bejelentési kötelezettsége 
van a vállalkozónak. A szakhatóságok 
adnak ki ilyen jellegű engedélyeket, tehát 
azoknak az előírásoknak kell megfelelni. 
Amennyiben egy ilyen jellegű vállalkozás 
zavarja a lakókat, akkor az illetékes 
jegyzőhöz kell bejelentést tenni. Panasz, 
bejelentés a mai napig még nem érkezett 
hozzánk.

- Felháborító, ami a Tiszavasvári postán 
van. A sor kint áll majd csak az utcán, 
miközben egy ablak van nyitva sok esetben. 
Tiszalökön harmad annyi lakosnál 
két, - három ablak működik. Nem lehet 
mindent az emberhiányra fogni. A posta 
ne a mi időnkkel játszva takarékoskodjon! 
Tudom, hogy ez nem a városvezetésre 

tartozik, de polgármester úr esetleg tudna 
tárgyalni a hivatalvezetővel?

–  Ez a felvetés valóban  nem a 
polgármesteri hivatalra, vagy a 
polgármesterre tartozik, de a lakosságot 
érinti, ezért kötelességünk ezzel 
foglalkozni. Mindenképp jelzéssel fogok 
élni a postahivatal vezető felé, és egy 
egyeztetést kezdeményezünk. Egyébként 
is fontos a találkozó, mert napirenden van 
a bűdi posta újranyitásának kérdése – de 
erről bővebbet majd később, amikor már 
konkrétumokról tudunk tájékoztatást adni.

- A piac mellett nagyon jól mutat a 
műfüves focipálya, de sokkal nagyobb 
szükség lenne utak, járdák felújítására. 
Miért ezt kellett csinálni az „elnyert” 
pénzből? 

– Ez is egy visszatérő kérdés. Más 
pályázatok esetében is gyakran 
felteszik, hogy miért „ezt” kellett belőle 
megvalósítani, amikor másra sokkal 
nagyobb szükség lenne? A válasz röviden 
és tömören: azért, mert erre volt a pályázat 
kiírva, csak ennek megvalósítására volt 
lehetőség, és ha nem élünk vele, akkor 
sem ez, sem más nem lenne. És ha már a 
pályázatoknál, támogatásoknál tartunk, 
akkor fontosnak tartom elmondani, 
hogy: az elmúlt időszakban Tiszavasvári 
mind Kormányzati támogatás, mind 
BM-es pályázatok esetében nagyon 
sok pénzt elnyert, amiből nagyon 
komoly fejlesztéseket tudtunk, tudunk 
megvalósítani. Egyébként azt gondolom, 
hogy könnyű a jót megszokni. Már 
természetes, hogy úgy hajtunk végig a 
Petőfi úton, hogy nem törik el a féltengely, 
nem esik le a felni, nem megy tönkre a 
gumi a kátyúk miatt – pedig nagyon sokáig 
nem volt ez így, nem ez volt a helyzet. 
Az utóbbi 3 évben voltak és vannak azért 
útfelújítások bőséggel, és még lesznek is. 
Emlékszik még valaki a 36-os útra a Fehér-
szíkig? Esős időben a nyomvályúk, kátyúk 
között életveszélyes volt arra közlekedni, 
nem hogy előzni. De egy évvel ezelőtt 
Vinnai képviselő úr közbenjárásával a 
Közútkezelő helyrehozta, felújította. 
Mára már természetes, hogy biztonságos 
és kiváló minőségű ez az út is. Többször 
beszéltünk már róla, de ezek szerint nem 
elégszer, hogy március végén, április elején 
765 millió forint egyedi kormányzati 
támogatásból elindul egy nagyszabású út, 
járda, padka felújítás városunkban. Már 
ott tartunk, hogy a tervek, engedélyek, 
rendelkezésre állnak. Most január 27-
én pedig döntött a képviselőtestület a 
kivitelező kiválasztásának elindításáról. 
Amennyiben megvan a nyertes kivitelező, 
akkor jöhet a szerződéskötés, és csak ezután 
indulhat a kivitelezés. Hiába van már jó 
ideje a pénz a város számláján, a bürokrácia 
rögös útjainak végigjárásáig nem tudunk 
mit csinálni, nem tudjuk azonnal elindítani 
a kivitelezéseket. Ez előírás, ezt be 
kell tartani. Az elmúlt évben többször 
elmondtam, hogy 2022 az építkezések 
éve lesz –végre megtapasztalhatják a 
városlakók, hogy ez nem egy üres frázis, 
hanem igen is van valóságalapja. Most 
elkezdhetném sorolni a felújításra váró 
utak nevét, de nem teszem, mert a névsor 
hosszú lenne. A részleteket és a pontos 
utcalistát egy következő számban fogjuk 
ismét közkinccsé tenni. De terveim 
szerint a fotódokumentációk alapján itt az 
újságban is beszámolunk a történésekről. 
Már most előre kérek elnézést az érintett 
lakosságtól az útfelújítás alatti lezárások, 
kellemetlenségek miatt, de azt hiszem 
ebben az esetben nagyobb lesz az öröm, 

mint a bosszúság. A felújítások után sok 
utcában nem kell majd tartani attól, hogy 
a sár miatt elakad az autó, vagy felakad a 
mély kátyúban. De azt is el kell mondanom, 
hogy nem állunk meg az utak felújításával, 
mert a január 27-i testületi ülésen 
döntöttek úgy a jelenlévő képviselők, 
hogy a következő Belügyminisztériumos 
pályázatunkat a Krúdy lakótelep út, és járda 
felújítására adjuk be. Legyünk őszinték: 
ez a városrész is megérett már erre. Ez 
felújítási pályázat az úton és a járdán kívül 
érinti a garázsokhoz való felhajtókat is. 
Eddig minden BM-es pályázatunk nyert. 
Továbbra is bízunk képviselő úr sikeres 
lobbi tevékenységében, és a város további 
pozitív megítélésében, így jó eséllyel 
várhatjuk pályázatunk pozitív elbírálását. 
És ha már útfelújítás, akkor a külterületi 
utak sem maradhatnak ki: közel 300 millió 
forint értékű külterületi utas pályázatunk 
nyert. Ehhez kellett 5% önerő – ami a 
városnak ugyan nem állt rendelkezésre, de 
a mezőgazdasági vállalkozók a saját és a 
város érdekében példaértékű összefogással 
ezt a pénzt összeadták, pontosabban egy 
elkülönített számlára befizették, így jöhet 
a megvalósítás.

– Eddig csak úgy röpködtek a 
százmilliók! Mikor lát ebből a pénzből 
valamit a város?

-  Tudom hihetetlen, de általában ezek 
a pénzek hamarabb vannak a város 
számláján, mint ahogy az engedélyek vagy 
tervek elkészülnek. Sokszor elmondtam 
már, hogy nem finansziális, hanem 
legtöbbször bürokratikus akadálya van 
egy-egy beruházás elkezdésének. És ha 
már a jövőről beszélgetünk, akkor meg kell 
említeni az új lehetőségeinket: megjelentek 
a TOP pluszos pályázatok, amit január 14-
ig lehetett benyújtani. Jelentem megtettük! 
Amint kézzelfogható eredmények lesznek 
TOP pluszban, azonnal tájékoztatjuk a 
Vasvári Hírmondó olvasóit!

– Mivel az olvasóknak nincs rálátása 
erre, ezért mondjuk már el, hogy ki dönt 
a felújítandó utak sorrendjéről? 

– Köszönöm a kérdést! Sokszor az 
önkormányzati képviselők munkája 
olyan, hogy a háttérben történik, és 
ezért nincs rálátása a lakosságnak. 
Történetesen például az utak felújításánál 
a választókörzet képviselői leadják az 
általuk szükségesnek ítélt utak, járdák, 
árkok, stb.. listáját az önkormányzat felé, 
amit aztán a szakemberekkel, hivatali 
dolgozókkal, tervezőkkel közösen 
értékelünk és fontossági sorrendet állítunk 
fel. Minden képviselő járja, így ismeri 
a választókörzetét, hogy feltárják a 
különféle hibákat, vagy megoldásra váró 
feladatokat. A megválasztott nyolc egyéni 
körzet képviselőivel tökéletes az összhang, 
jól végzik munkájukat, Tiszavasvári javát 
szolgálják. Összegezve: én úgy gondolom, 
hogy a 2022-es évet is jól kezdtük és 
hiszem, hogy jól is fogjuk zárni. Legutóbb 
bejelenthettem a Varázs Ceruza Óvoda 
felújítására nyert, megmentett pályázatot, 
most pedig bejelenthettük ezt a közel 300 
millió forintos külterületi útfelújítást, 
valamint a legutóbbi testületi ülésen pedig 
olyan döntések születtek, amik szintén a 
város fejlesztését, fejlődését alapozzák 
meg. Az a nyolc képviselő, aki jelen volt, 
és képviselői esküjéhez híven döntött, vagy 
véleményt formált, nagyban hozzájárult 
ahhoz, ami minden városlakó álma, vágya: 
egy dinamikusan fejlődő, szépülő városban 
élni!

– Köszönöm!
Fülöp Attila 
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Önkormányzati hírek

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Szociális és Humán Bizottsága
pályázatot hirdet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat célja, pályázók köre: 
A Tiszavasvári székhellyel bejegyzett civil szervezeteknek Tiszavasváriban tartandó 
nyilvános kulturális, sport, egészségügyi és ifjúsági programjaikkal és rendezvényeikkel 
kapcsolatos kiadásaik fedezete, valamint működési, felhalmozási célú támogatása 
amennyiben az közfeladat ellátását segíti.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

I. Rendezvénnyel kapcsolatos kiadások fedezetére benyújtott pályázat 
esetén:

•	 pályázó pontos megnevezését, elérhetőségi adatait (postacím, telefon, email 
cím);

•	 a pályázó által megvalósítani kívánt rendezvény részletes programtervét, 
költségvetési tervét, valamint annak megjelölését, hogy a rendezvény mely 
közfeladat ellátását segíti

•	 mikor kívánja a rendezvényt megvalósítani,
•	 mekkora összegre kíván pályázni,
•	 ingyenes vagy belépőjegy vásárlásához kötött programról van-e szó,
•	 nyilatkozat arról, hogy résztámogatás esetén is vállalja-e a program 

megvalósítását,
II. Felhalmozási támogatásra benyújtott pályázat esetén: 
•	 pályázó pontos megnevezését, elérhetőségi adatait (postacím, telefon, email 

cím);
•	 annak megjelölését, hogy a pályázó támogatási igénye mely közfeladat ellátását 

segíti, 
•	 a támogatás iránti pályázat tárgyának pontos megjelölése, 
•	 mekkora összegre kíván pályázni,
•	 nyilatkozat arról, hogy résztámogatás esetén is vállalja-e a pályázatában 

megjelölt felhalmozási cél megvalósítását
A pályázat benyújtási határideje: 2022. március 18.                 
A pályázaton elnyerhető összeg nagysága:
A támogatás minimális összege 10.000,-Ft, maximális összege 300.000,-Ft. Az igényelt 
összegnél alacsonyabb támogatási összeg a hatáskör gyakorlója részéről megállapítható.
A támogatásban részesülő szervezetekkel Támogatási Szerződés kerül megkötésre, 
melyben meghatározásra kerül a támogatás felhasználásának elszámolási ideje és 
módja. A támogatásban részesülő szervezet a Támogatási Szerződésben meghatározott 
időtartamig köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról. A pályázott pénzösszeget 
vissza nem térítendő támogatásként biztosítja az önkormányzat.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
A Szociális és Humán Bizottság a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első 
bizottsági ülésen bírálja el a pályázatokat.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Szociális és Humán Bizottságnak 
címezve, Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a „Pályázat civil szervezetek 
támogatására” megjegyzést.
További felvilágosítás:
A pályázati felhívással kapcsolatban további felvilágosítás Erdei Koletta ügyintézőtől 
kérhető a 42/520-500-as telefonszámon.
Tiszavasvári, 2022. január 27.

                                                                                   Bakné Répási Ágnes
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Humán Bizottság 

elnöke

Közös szándék, közös akarat, együtt 
gondolkodás, összefogás. Mindez kellett 
ahhoz, hogy sikerüljön benyújtani és 
megnyerni ezt a pályázatot. Réges-
régi igény volt ez már a városvezetés, a 
vállalkozók és a lakosság részéről, de a 
tavalyi évig benyújtásra sem került ilyen 
pályázat az önkormányzat részéről. 

2021-ben azonban megnyílt a lehetőség, 
így az önkormányzat akarata és vállalkozói 
együttműködés alapján elkezdtük 
a pályázati előkészületeket. Ilyen 
konstrukcióra még nem volt példa, hiszen 
a saját erőt a vállalkozók biztosították, 
amihez az állami és magánszféra közötti 
együttműködés jogilag megfelelő 
módját is meg kellett találnunk. 
Elmondhatjuk, hogy sikerült, köszönjük 

együttműködő partnereinknek, mert 
az együtt elért eredmények közösséget 
kovácsolnak. Közösen építünk, együtt 
gondoskodunk. A benyújtott támogatási 
igény szerint a fejlesztés érinti az Iskola 
dűlőt, Paula liget utcát, Kincses lejárót 
és a Haladás utcát. Ezen útszakaszok 
aszfaltburkolatot kapnak. Ez a fejlesztés 
a városnak is nagy segítség, hiszen ha 
visszaemlékszünk az előző évekre történt 
olyan, hogy a nagy esőzéseknél hatalmas 
sárfelhordások voltak a 36-os számú 
főútra, mely később a városlakók életét 
nehezítette meg. Ezekkel a külterületi 
útfejlesztésekkel, aszfaltozásokkal 
nem csak a mezőgazdasági vállalkozók 
munkavégzését, hanem a sárfelhordások 
jelentős részét is tudjuk csökkenteni.

Ismét Nyertes Pályázat
Közel 249 MILLIÓ FORINT külterületi útfelújításra
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Pályázati sikerek

Azt tapasztalom, hogy amikor valakinek 
elkezdem felsorolni mi mindenbe 
fogtunk bele, hány folyamatban lévő 
pályázatunk van, milyen rögös út 
vezetett ezeknek a pályázatoknak a 
megnyeréséig, sokaknak fogalmuk sincs 
arról, hogy ezek a fejlesztések tényleg 
léteznek. És a pénz, az anyagi fedezet 
is megvan hozzá. Nem alapköveket 
teszünk le, hanem már egy konkrét 
folyamaton megyünk végig. A pályázat 
megvalósításához sokszor hamarabb áll 
rendelkezésre a pénz, mint az engedélyek 
megszerzése, tervek elkészítése. Legtöbb 
esetben - saját forrás hiányában- az 
elnyert és átutalt támogatásból tudjuk 
fizetni a terveket és az engedélyezéshez, 
megvalósításhoz szükséges költségeket. 
Szinte minden fórumon azt tapasztalom, 
hogy legtöbben nem ismerik, hogy mi 
hogyan történik pályázati téren, milyen 
előkészítő és bürokratikus folyamatok 
hátráltatnak bennünket és lassítják a 
kivitelezés, megvalósítás elindítását. 
Az esetek többségében legalább egy, 
de van, hogy másfél-két év is eltelik az 
előkészítő folyamatokkal és engedélyek 
megszerzésével, valamint a kivitelező 
kiválasztásával. Néhány hónappal ezelőtt 
egy egyébként önkormányzati ügyekben 
jártas ismerősöm azt kérdezte a szállodával 
kapcsolatban, hogy ki lesz az, aki ezt 
megcsinálja? Milyen „team”? Milyen 
szakértők?  A válaszom az volt, hogy mi 
és a hivatalban dolgozó munkatársak.  A 
hivatalban dolgozik közel 40 fő (ennek 
csak része ügyintéző), ezen belül a 
pályázatokkal kb. 8 fő érintett konkrétan. 
(ebből többen vezetői szinten.) Ez egy 
nagyon nehéz feladat. Nagy tapasztalat, 
kreativitás és készségszint kell hozzá. 
Sokszor legyintenek az önkormányzatra. 
„Nem csinálnak ott semmit.” „Kimutyizzák 
a pénzt!” A valóságban valamennyi 
elképzelés, döntési javaslat, szerződés itt 
születik. A kollégák egyszerre jogászok, 
közgazdászok, műszakisok, gépészek, stb. 
stb. És sokszor azt is tapasztalom, hogy 
sokan mégis érzik ezt, mert ha bármilyen 
problémájuk van – és ezt szó szerint kell 
érteni – mégiscsak az önkormányzatot 
keresik fel. Elismerem, nem mindig 
születik azonnali válasz, de ha látnák 
a kérdezők mi minden zajlik egyszerre 
akár egy ember kezében, lehet, másként 
néznének ránk. Az, hogy a város milyen 
állapotban volt, mindenki láthatta. Erre 
a rövid válasz úgy hangzik: Az utolsó 
órában. Többször mondtam már. Tíz éve 
nem volt útfejlesztés, a belvízelvezető 
rendszerünk elavult, alapellátást biztosító 
építményeink (orvosi rendelő, idősek 
otthona, óvodák, bölcsőde) lepusztulva. 
Sajnos ezt szó szerint kell érteni. Ehhez jött 
egy járványhelyzet a maga nehézségeivel, 
költségvetési kihatásaival. Mindezek 
ellenére mégis azt kell mondani, hogy 
álljuk a sarat. Nagyon nehéz úgy dolgozni, 
hogy minden a fejedre omlik, minden a feje 
tetején áll, és közben hullanak a csontvázak 
a szekrényből. De úgy ahogy eddig sem 
panaszkodtunk, ezután sem fogunk. 
Tesszük a dolgunkat és megyünk előre. 
Azonban van az az idő és van az a helyzet, 
hogy el kell mondani, meg kell ismertetni 
mindenkivel, hogy mit örököltünk és 
mennyi minden helyrehozni való dolog van 
Tiszavasváriban. Persze lehet mondani, 
hogy ezt tudtuk, erre számíthattunk, 
de megkérdezem: Ezt mindenki tudta? 

Mindenki tudja? Számtalan területen 
kezdtünk dolgozni. A fejlesztések - és itt a 
nyertes beruházásokról beszélek – átívelik 
a várost. Szinte nincs olyan terület, amit ne 
érintenének. Ha a szállodánál maradunk 
elárulom, hogy született meg a gondolat és 
hogyan vált valósággá az álom. Adott volt 
egy ötlet. A szálloda ötlete. Meg kellett 
tudni, hogy ki kaphat erre támogatást. 
Erre kellett egyedi igényt benyújtani, ami 
azt jelenti, hogy el kellett érni azt, hogy 
ezt a kezdeményezést a Magyar Kormány 
támogatásra érdemesnek gondolja. 
Számtalan személyes és telefonos, 
vagy éppen a Covid idején online 
egyeztetés, és persze dr. Vinnai Győző 
képviselő úr lobbi tevékenysége kellett 
ahhoz, hogy sikert érjen el a szállodai 
kezdeményezésünk. Persze ez nagyon 
egyszerűen hangzik a tényleges munkához 
képest, hiszen számtalan elvárásnak 
és jogszabálynak is meg kellett és kell 
felelni. Minket érintett a legváratlanabb 
kellemes meglepetés, amikor felhívtak 
a Turisztikai Ügynökséghez, hogy amit 
leírtunk azt most már védjük is meg. 
Miért működőképes az ötlet, és miért is 
adjanak pont Tiszavasvárinak erre pénzt? 
Több milliárd forintot! Ezt követően a 
történet ismert, hiszen az Ügynökség 
maga jelentette be a fejlesztés támogatását, 
mert érdemesnek találta rá. A befektetett 
munkával kapcsolatban mindenki döntse 
el mit, és mennyit kell teljesíteni ahhoz, 
hogy egy ilyen nagy volumenű fejlesztést 
bízzanak ránk. Jelenleg ott tartunk, hogy 
terveink, engedélyeink, dokumentumaink 
kész vannak, most készül a tárgyi 
eszközök listája, mit milyen minőségben 
szeretnénk látni majd a szállodában. 
Ezzel azt szerettem volna érzékeltetni, 
hogy bár talán sokan mást gondolnak 
rólunk, de a helyzet valójában az, hogy 
az önkormányzat és az abban szerepet 
vállalók szándéka valamennyi fronton 
a jobbítási szándék és a gondoskodás. 
Gondoskodás a városról! A mi városunkról! 
Itt szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket 
az eredményeket nem értük volna el Dr. 
Vinnai Győző Országgyűlési Képviselő 
Úr mindig pozitív támogató közbenjárása 
nélkül. Sokan nem értik azt sem, hogy 
ezek az eredmények nem születhetnek meg 
jó együttműködés nélkül. Képviselő úrral 
leginkább rendezvényeken találkoznak. 
Kevesen látják, hogy ő valóban ott van 
az egyeztetéseken, valóban közvetíti a 
kéréseket, ismeri a problémákat, jelen van 
a fejlesztési javaslatok megszületésénél, 
és a végrehajtás valamennyi fázisában. 
Érdeklődik és figyelemmel kíséri minden 
projektünket, kiindulópontja és segítője 
a fejlődésnek.  Más szóval: tevőlegesen 
van jelen, kézzelfogható eredményekkel. 
Kéréseinket meghallgatja, támogatja, 
megvalósulásukat szívén viseli. 
Fejlesztéseink valamennyi szereplő 
összehangolt munkája révén valósulhatnak 
meg. Mindenkinek meg van a maga 
feladata. Szóval, szeretném eloszlatni 
a tévhitet, hogy a jelenlegi vezetésnek 
könnyű, mert kapja a forintokat. Végig 
hangsúlyozni fogom, hogy a pályázati 
lehetőségek eddig is adottak voltak. Be kell 
őket nyújtani. Az is igaz, hogy nem könnyű 
és nem kis feladat azokat megfelelően 
megírni. Az előző városvezetés alatt 
számtalan lehetőség próbálkozás nélkül 
veszett el, és vesztette el a város a fejlődés 
lehetőségét. Ennyi bevezető után lássuk a 

fejlesztéseket egyenként.  Végrehajtási 
szakban lévő projektek: 

TANUSZODA

Az idei év a kivitelezésé! Az 
Önkormányzat által javasolt építési 
terület kiválasztását követően a beruházás 
előkészítési szakaszában a Nemzeti 
Sportközpontok (továbbiakban: NSK) 
tervezői elkészítették az engedélyezési 
terveket és lefolytatták az építési 
engedélyezési eljárást. A végleges építési 
engedély birtokában elkészült a kiviteli 
terv és a hozzá tartozó tételes költségvetés, 
amely alapján az NSK elindította a 
kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési 
eljárás lassan a végéhez ér, melynek 
lezárását követően a kivitelezővel a 
Vállalkozási szerződés megköthető, majd 
szerződéskötést követően a munkaterület 
5 munkanapon belül átadható. A beruházás 
időtartama 480 naptári nap.

SZÁLLODA

 A tervek elkészültek, hamarosan 
közbeszerzés! A szálloda 
kivitelezés előkészületi munkálataira 
önkormányzatunk számára a kormány 
biztosította a szükséges forrást. Bár ez 
egy csendes munka, időközben elkészült 
egy megvalósíthatósági tanulmány, ami 
részletesen mutatja be a helyi és környező 
települések turisztikai attrakcióit, melyre 
épülhet a négycsillagos családbarát 
szálloda. A tanulmányban részletesen 
kidolgozásra került az üzleti terv, 
üzemeltetési költségek, megtérülés, 
fenntarthatóság kérdése. Ennek megléte 
a támogatás alapvető feltétele. Hiszen a 
kormány csakúgy, mint bármely vállalkozó 
azt az üzletet támogatja, amiben fantázia 
és lehetőség rejlik, és ami nyereségessé 
tehető. A lehetőség adott a fantáziát 
nekünk kell belevinnünk. A megvalósítás 
helyszíne a strand egy része, melynek 
területéből telekalakítással leválasztásra 
került a helyszín. Elkészültek továbbá az 
engedélyes és kiviteli tervek valamint a 
látványtervek is. Belsőépítész segítségével 
a várt hangulat, belső környezet kialakítása 
megtörtént. Hamarosan kiírásra kerül a 
közbeszerzés, melynek eredménye alapján 
állapítja meg a kormány a szükséges forrást, 

így készülhet el a szálloda kivitelezésének 
támogató okirata. A szállodában wellness 
részleg, bowling pálya, terveink szerint 
kifelé is nyitott vendéglátó üzlet, 
konferenciaterem, játszósarok, edző szoba, 
külső terasz és játszótér is tervezésre 
került. Elbírálás alatt lévő projektek: 

KORNISNÉ KÖZPONT 
ENERGETIKAI 
FELÚJÍTÁSA

Amire eddig kísérlet sem történt: TOP 
plusz pályázat közel 300 millió. Első 
körben – a pályázati kiírástól számítva 
3 héten belül – pályáztunk 2022. január 
14-én! Országosan is az elsők között 
vagyunk. Pályázatunk befogadást nyert. 
Az idősek otthonának és fogyatékos 
személyek otthonának helyt adó épületek 
teljes felújításra szorulnak. Röviden. 
Az „A” épületet már rég ki kellett volna 
váltani. A többi épületelemre pedig régen 
pénzt kellett volna költeni. Az „A” épület, 
ami maga a kastély műemlékvédelmi 
épület, ezen kívül egyedi védett érték 
is, így felújítása nem a megszokott 
rendben történik. Kiváltása így nemcsak 
indokolt, hanem szükséges. Erre tettünk 
és teszünk is lépéseket. Így az „A” 
épületben akár múzeum is működhetne. 
Az összes többi, szociális otthon területén 
lévő épület energetikai (tetőszerkezet 
és homlokzati szigetelés, nyílászárók, 
épületgépészet- fűtésrendszer) felújítására 
benyújtottuk a pályázatunkat. Elkészültek 
a projekt vázlatok, műszaki leírások, 
költségkalkulációk és projekt előkészítő 
adatlapok. Közel 300 millió forint értékben 
pályázunk. Hangsúlyozni szeretném, hogy 
ezek a források, ezek a pályázatok eddig is 
léteztek! Figyelni, dolgozni kell, és nem 
tartanánk ott, hogy valamennyi épületünk 
felújításra szorul.

IFJÚSÁGI TÁBOR 
ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE

Első körben, a pályázati kiírástól számítva 
3 héten belül pályáztunk 2022. január 
14-én! Országosan is az elsők között 
vagyunk. Pályázatunk befogadást nyert. 
A tábor fejlesztése összefügg a terület 
turisztikai fejlesztési igényével. A strand, a 
szálloda, a csónakázó tó mellett a tábor is 
fontos része a turisztikának. Most a TOP 
plusz pályázatok keretében szintén elsőként 
dolgoztuk ki és adtuk be pályázatunkat a 
főépület (szállás, étkező és konyha, iroda) 
energetikai korszerűsítésére.

TALÁLKOZÁSOK HÁZA 
FELÚJÍTÁSA A VÁROSKÖZPONT 

PARKOSÍTÁSA

 TOP plusz pályázat közel 420 millió. 

A Pályázatainkról
( A  M ú l t b a n  S z á m t a l a n  L e h e t ő s é g  P r ó b á l k o z á s  N é l k ü l  V e s z e t t  E l )
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Sikeres pályázatok

Első körben – a pályázati kiírástól 
számítva 3 héten belül – pályáztunk 2022. 
január 14-én! Országosan is az elsők 
között vagyunk. Sokszor hangsúlyozom, 
hogy az önkormányzati közfeladatot ellátó 
épületeink lesújtóan rossz állapotban 
vannak. A problémák egy része szemmel 
nem látható, de több tíz millió forint 
a csere, vagy a karbantartási igény. A 
helyzet nem most alakult ki, de mai 
összegekkel számolva egy ilyen épület 
külső szigetelésének ára például 40-50 
%-kal nőtt. Amit 2016-ban 40 millióból 
ma 80 millióból valósítható meg, csakhogy 
2016-ban nem valósult meg. Éppen ezért 
gondolkodunk úgy most, hogy több pályázat 
erőforrásait felhasználva próbálunk 
előre jutni. Nincs más lehetőségünk. 
A 2016-os Zöld Város projektben sok 
minden szerepelt, csak akkor nem nyert 
a pályázat. Mi mentettük a projektet, de 
2018-ban már műszaki tartalmat kellett 
módosítani az anyagárak miatt. Ezen 
kívül ráemelési igényt is bejelentünk és 
dolgozunk azon, hogy a meglévő 70 millió 
forinthoz a mai árakon közel 140 millió 
forintos beruházást megvalósítsuk. Ez 
70 millió forintos többletigény!!!! Így a 
Zöld Város projekten belül még ebben az 
évben megvalósulhat a külső szigetelés és 
tetőszerkezet javítás. A fenti 420 millió 
forintból pedig nagyságrendileg 100 millió 
forintból épületgépészeti fejlesztések, új 
nagyteljesítményű klímaberendezések, 
belső szellőző rendszer felújítása, 
vészjelzők cseréje, függönymozgató 
szerkezet cseréje, színpad megvilágítás 
rendszerének teljes cseréje, belső 
vakolások, festések, napelemes rendszer 
kiépítése valósulhatnak meg. Ezen 
kívül teljes belső tárgyi felszereltséggel 
kialakításra kerül a volt „Pál Fitness” helyén 
egy vendéglátó egység terasszal, amit 
meghatározó kulturális szórakozóhelyként 
képzelünk el a jövőben. 

MEGÚJULHAT A VÁROSHÁZA 
TÉR PARKJA ÉS A KOSSUTH 
ÚT EGY RÉSZE EGÉSZEN A 

VÁCI GIMNÁZIUMIG

Látható, hogy a városközpont fejlesztése 
szintén prioritás településünkön. 
Rendezvényeink központja, ami a 
turisztikai fellendülés szempontjából 
is meghatározó fontosságú. Az ide 
látogatók számára is hangsúlyos a 
rendezett városkép. Ezt kezdtük el a kondi 
parkkal a Kálvin, Báthory út felújítással. 

Következik a központi park teljes 
területének felújítása. A területrendezés 
azonban nem ér véget a parkkal. A 
ROCK FM előtti buszváró területe állami 
tulajdon, aminek az önkormányzati 
átvétele érdekében megtettük a lépéseket, 
így ez is felújításra kerül. Folytatódik 
továbbá a rendezés a Görömbei cukrászda 
előtti területtől egészen a Váci Mihály 
Gimnáziumig ezen az oldalon. Lássuk 
azokat a projekteket, amelyeknél a forrás 
itt van az önkormányzatnál. A támogatás 
megérkezett. ÚJ UTAKON JÁRUNK - 1 
Milliárd forintot költünk erre a feladatra! 
2022-ben újabb 51 utca felújítására 
kerül sor, és a Krúdy lakótelep útjait 
sem hagyjuk ki. A közbeszerzés kiírásra 
került. Ez év márciusban reményeink 
szerint megkezdődhetnek a munkálatok! 
Nem titkolt szándékom Tiszavasváriban 
lehetőségeink szerint minél több út 
felújítása. Hosszú idő óta, és sokan várják 
ezeket a változásokat. Hamarosan látni 
fogják az emberek, hogy nem ígéretekről 
van szó. Bár az eddigi eredmények 
véleményem szerint már ezt mutatják. 
Hiszen míg korábban egyáltalán nem 
történtek útfelújítások, ez alatt a három 
év alatt közel 1 Milliárd forintot költünk 
erre a feladatra. 2019-ben 260 millió forint 
egyedi kormányzati támogatás, 2020-ban 
34,5 millió forint BM pályázat, 2021-
ben 765 millió forint egyedi kormányzati 
támogatás Fentieken túl most is kiírásra 
került egy BM-es pályázat, amire szintén 
benyújtjuk az igényünket. Ez ismét 40 
millió forint támogatást jelenthet. Ha 
nyerünk a Krúdy lakótelep környéki utakat 
és a járdákat is felújíthatjuk.

BELVÍZELVEZTŐ 
RENDSZER FEJLESZTÉS

200 millió forint 13 utca és 7 db nagy, 
a városunkat körbevevő belvízelvezető 
csatorna karbantartás – Az önkormányzat 
ezen a területen is megkezdi a munkát! A 
kivitelezővel a szerződést megkötöttük 
kezdődnek a munkálatok! Takarítás, 
iszaptalanítás, mosatás, belterületi és 
külterületi munkálatok. Elindultunk 
egy úton. Szeretnénk folytatást, minden 
lehetőséget megragadunk, hogy elavult 
rendszereinket a város más területein is 
fejlesszük. Sokan keresnek minket hasonló 
problémákkal és látjuk is mennyire 
szükséges a fejlesztés, karbantartás ezen 
a területen is. Reméljük, hogy érzékelhető 
a változás, látható, hogy az önkormányzat 
megkezdte a munkát!

KÖZPONTI ORVOSI 
RENDELŐ FELÚJÍTÁSA 
AZ ÉPÜLET BŐVÍTÉSE

Egyedi kormányzati támogatás. 200 millió 
forint. A kivitelezés 2022. március elején 

kezdődhet. A pénz az önkormányzat 
elkülönített számláján van. A 
közbeszerzés kiírásra került, melynek 
határideje február 11. Amennyiben van 
érvényesen és eredményesen pályázó 
a kivitelezés március elején kezdődik. 
Az orvosi rendelő jelenlegi Kossuth 
úttal párhuzamos épületének belső 
terében is lesznek változások. A védőnői 
szolgálat külön várót kap. Az emeleten a 
gyermekorvosi rendelő várakozó részét 
jelentősen kiszélesítjük, az eddigi szűk 
folyosó helyett tágítjuk a várakozási teret. 
Az orvosi rendelők tekintetében is lesznek 
változások. Orvosainkkal a látványtervek 
bemutatása érdekében megszerveztük 
a tájékoztatót. A beruházás legnagyobb 
része azonban a hátsó rész - a volt védőnői 
szolgálat és garázsok - elbontásával egy 
új, emeletes épületszárny felépítése a 
meglévő mögött, de azzal összekapcsolva. 
Az épületben lesz lift, a két épületrészt 
folyosóval nyitjuk meg. A földszinten 
ügyeleti gépjárműtároló, MENTŐPONT, 
labor, mosdóhelyiségek. Az emeleten 
várók mosdóhelyiségek, két új rendelő 
külön orvosi mosdóhelyiségekkel 
kerül kialakításra. A MENTŐPONT 
tervezésekor úgy jártunk el, hogy a jövőben 
MENTŐÁLLOMÁS működtetésére is 
lehetőségünk nyíljon. Ehhez az Országos 
Mentőszolgálattól már megkaptuk 
a hozzájáruló és egyben támogató 
iratot. Fentieken túl a Kossuth út felőli 
bejárat gépjárművel való megközelítése 
megszüntetésre kerülne és a rendelők 
megközelítését hátulról biztosítanánk. 
A hátsó udvarban 16 férőhelyes parkoló 
kerül kialakításra. Tekintve, hogy az út 
felújítási programunkban ezek az utak is 
szerepelnek, teljesen megújul a környezet. 
A projekt tartalmazza a belső parkolók 
kialakítását és parkosítást is.

KABAY ÚTI SZAKRENDELŐ 
FELÚJÍTÁS

Egyedi kormányzati támogatás. 50 millió 
forint. A kivitelezés 2022. március elején 
kezdődhet. A pénz az önkormányzat 
elkülönített számláján van. Az épület 
teljes külső szigetelése, volt családok 
átmeneti otthona tetőszerkezet javítás, 
nyílászáró csere, belső felújítás. Szintén egy 
olyan épület, ami valaha önkormányzati 
feladatellátást szolgált. Azóta csak romlik 
az állapota. A volt családok átmeneti 
otthona 2016-ig aktívan üzemelt, bár már 
akkor is szegekkel kerültek rögzítésre 
az ezeréves ablakok. Az épület beázott, 
tetőszerkezete teljes felújításra szorul, a 
vakolat omladozik, nemcsak itt a jelenlegi 
járóbeteg részeken is. 

MEGÍGÉRTÜK, 
FELÚJÍTJUK!

A családsegítő – és gyermekjóléti 
központ és más alapszolgáltatások 
biztosítására szolgáló Hősök úti telephely 
kiváltását fogja szolgálni a volt családok 
átmeneti otthona épületrész a járóbeteg 
szolgálat és háziorvosi rendelő mellett. 
A Hősök úti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan kiváltásával szintén utolsó órában 
vagyunk. Nyertes projektek:

KÜLTERÜLETI UTAK 
FEJLESZTÉSE

Amire eddig kísérlet sem történt. 
Sáros időszakban a főút sárfelhordása 
megelőzhető a külterületi utak felújításával. 
Vállalkozói összefogással, vállalkozói 
saját erő biztosításával pályázatunkat 
benyújtottuk és eddig egyedülálló módon 
Tiszavasvári 249 millió forintot nyert! 
Évek óta nyitott lehetőség volt ez az 
önkormányzat számára. Pályázat ez idáig 
sosem került benyújtásra!

VARÁZSCERUZA ÓVODA 
FELÚJÍTÁSA

2021. decemberi történés! 113 millió 
forint ismételten mentett pályázat. 2016-
ban nem sikerült, mi megmentettük és 
most megvalósítjuk. A Varázsceruza óvoda 
állapotának ismeretében 2021-ben BM-
es pályázat keretében 47 millió forintot 
nyertünk felújításra. A kivitelezés az 
idén kezdetét veszi. Ebből azonban sem 
a költségigény alapján, sem a felújítási 
munkálatok szükségessége alapján nem 
valósulhat meg a teljes felújítás. Hosszú 
ideje dolgozunk azon, hogy egy meg nem 
valósult 2016-os pályázatot visszahozzunk, 
ezzel kiegészítve a 47 millió forintot. 
2021. decemberben óriási eredményként 
támogató okiratot szereztünk 113 millió 
forint összegben az óvoda - immáron – 
teljes felújítására. A tervezői folyamatok 
elkezdődtek! A két pályázatból csodálatos 
álmunk teljesül, megvalósítjuk a teljes 
felújítást. Az eredményeket az idei évben 
láthatják. 
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Van városunk birtokában egy csodálatos, 
ritkaság számba menő klasszicista stílusú 
épület, ami úgy gondolom mindannyiunk 
szívügye. A Dessewffy kastély. “A jelenle-
gi kastélyt a reformkor kiemelkedő alakja, 
Dessewffy József kezdte építeni az 1830-as 
években, és Ő volt az első a családban, 
aki ebben az épületben lakott. Ebben az 
időben -  a reformkorban -  élénk szellemi 
élet folyt itt. József gróf támogatta a kor 
felvilágosult íróit és költőit, akik gyakran 
meg is fordultak a kastély falai között. 
Megfordult itt Kazinczi Ferenc és Fazekas 
Mihály is. A kastély bővítését a hason-
ló szellemben nevelkedett fiú, Dessewffy 
Emil, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke folytatta tovább a szabadságharc 
bukását követő 1850-es években, amikor az 
épület déli szárnyához egy emeletes sarok 
részt építettek. Az utolsó bővítésre 1870-
es években került sor, amelyet Dessewffy 
Aurél irányított és a kastély ekkor nyerte 
el a végleges alakját.” dr Legány András 
tollából idézve. Júniusban kérdést tettem fel 
a polgármester úrnak a Vasvári Hírmondó 
által. Az önkormányzat kastéllyal kapcso-
latos terveiről kérdeztem. A válasz nagyon 
elkeserítő volt. Próbálkozásaik kudarcba 
fulladtak az anyagi lehetőségek hiánya, 
és más akadályozó tényezők miatt. Jártak 
mostanában a kastélynál? Én megtettem. 

Sétáltam egyet a parkban és készítettem 
néhány fotót is, amit megosztok önökkel. 
Úgy gondolom a helyzet kétségbeejtő, 
és ez a gyönyörű épület hamarosan az 
enyészeté lesz, ha nem teszünk érte. Az 
elmúlt hetekben felhívtam az országos és 
a megyei örökségvédelemmel foglalkozó 
hivatalok figyelmét az épület elkeserítő 
állapotára. Remélem kap a város valami 
segítséget általuk. 2022 elején pedig aláírás 
gyűjtésbe kezdek, ami remélem megmu-
tatja, hogy mi a város lakói elkötelezettek 
vagyunk az épület mielőbbi állagmegóvása 
és a város céljait szolgáló felújítása mellett. 
Valamennyiünknek együtt (önkormányzat, 
szakma és civilek) talán sikerül végre kéz-
zelfogható eredményeket elérnünk.  Ez 
a cikk a decemberi újságba készült, de 
helyhiányában csak most sikerült közöl-
ni. Azóta sok pályázati ajánlat érkezett 
az országos örökségvédelemtől a kastély 
állagmegóvása kapcsán, amiket továbbítot-
tam az Önkormányzat  részére. Aláírásokat 
is gyűjtöttünk. Elnézést kérek mindazoktól 
akik kellő tájékoztatás hiányában nem tud-
tak aláírásukkal hozzájárulni az akcióhoz. 
Köszönöm mindazoknak, akik segítettek 
begyűjteni ezt a több száz aláírást. Bő 3 hét 
alatt 820-an adták nevüket a cél érdekében. 
Bízom benne, hogy nem hiába tették.

Köszönettel: Katóné Herczeg Klára

A probléma nem új keletű. Tudtommal, 
pár esztendővel ezelőtt már készültek 
tervek a kastély felújítására, ami az akkori 
árakon kb. 1,2 milliárd forintba került 
volna. Feltételezem, az összeg azóta 
némileg emelkedett. Magánbeszélgetések 
során felmerült, hogy esetlegesen 
külső befektetők részvételével újra 
napirendre kerüljön a rehabilitáció. A 

család álláspontja ebben a kérdésben 
az, hogy a Dessewffy kastély megújulva 
mindenképp nevéhez méltó funkciót 
kapjon. Semmiképp nem szeretnénk, ha 
falai között olyan tevékenység folyna (A 
múltban már a környéken előfordult), ami 
foltot ejtene akár a család, akár a város 
nevén.

Dessewfy Zsolt

Két csodálatos közkincs. Városunk 
megoldatlan, elképesztően nagy horderejű 
feladata. Műemlékvédelmi épületek. 
Kiemeljük azonban, hogy a Dessewffy 
kastély mellett kell szerepelnie a Kornisné 
kastélynak is. Olvasva a Dessewffy kastély 
megmentése iránti kezdeményezéseket, 
mindenkit arról szeretnék megerősíteni, 
hogy a kezdeményezés érthető, szükséges 
és az önkormányzati szándék és akarat is 
egyezik a lakossági kezdeményezéssel. 
Olyannyira, hogy a szálloda iránti 
turisztikai fejlesztési pályázatunkban 
mindkét „értékünket” szerepeltettük már 
a 2019-es évben. Érkeztek befektetők is, 
de kevés sikerrel jártunk, hiszen sokszor 
kiderült, hogy ezek a befektetők nem azok, 
akik majd megmentik a magyar építészet 
ezen két remekművét, méltó funkcióval 
ellátva azt. Fenti megkereséseket látva 
és fogadva városunk önkormányzatának 
képviseletében minden lehetőséget 
megragadunk, ami eredményesen előbbre 
vihet. Jelenlegi pályázatainkat tekintve 

nagy gond, hogy a Dessewffy kastély 
felújítása összetett feladat. Az épületet 
évek óta nem használják, és jelenleg 
nincs semmilyen rendeltetése. Az épület 
megmentésére keressük a megoldást, de 
a jelenleg meghirdetett pályázatok nem 
alkalmasak és nem nyújtanak elég forrást 
arra, hogy az épület teljes körűen felújítsuk, 
és új funkciót biztosítsunk. A most 
meghirdetett forrásokból elsődlegesen az 
önkormányzati feladatellátás biztosítása 
a cél és kötelezettség. A pályázatok 
összegét megyénként határozták meg, és 
főként közösségi célt szolgáló épületek 
felújítására szolgálnak, így nagyobb 
eséllyel egy már valamilyen funkciót 
ellátó intézmény felújítására fordítjuk azt. 
Ettől függetlenül saját elképzeléseinket 
megerősíti a lakossági kezdeményezés, így 
azokat innentől közösen kezelve juttatjuk 
el ismét a megfelelő helyekre. 

Szőke Zoltán
polgármester

A Tiszavasvári „ŐSZIKÉK” Idősek 
és Egyedülállók Egyesülete 1997 őszén 
azzal a céllal alakult, hogy tegyünk 
„Együtt egymásért”, a településen 
lakó egyedül élőkért, idősekért. Ezen 
túlmenően az egyesület a tagok részére 
folyamatosan egészségügyi, kulturális, 
szabadidős programokat szervez. De 
hogy milyen is az az „Őszikék”? Hogyan 
telnek a hétköznapok? Olyan egyesület 
vagyunk, amely azokat az embereket 
tartja össze, akik szeretnek közösségbe 
járni, beszélgetni, finomakat enni és 
inni, olykor mulatni, és sokat nevetni. 
Havi rendszerességgel találkozunk egy 
kellemes beszélgetésre. Igyekszünk 
minden alkalommal olyan előadókat 
meghívni, akik a mindennapjainkat érintő 
témákról tartanak nekünk előadásokat. A 
találkozások alkalommával köszöntjük az 
aktuális névnaposokat, születésnaposokat 
valamint a házassági évfordulót ünneplő 
párokat. Ezeket a köszöntéseket évente 
két alkalommal zenés- táncos mulatsággal 
pecsételjük meg. Az események minden 
alkalommal fantasztikus hangulatban, 
kellemes  társaságban telnek, közösen 
fogyasztjuk el a házi készítésű 
süteményeket és italokat. Természetesen 
külön ünnepeljük évzáró ünnepségen a 
karácsonyt és az óév elbúcsúztatását. 

A jó hangulat és a vidámság  mindig 
garantált. Hisszük, hogy a közösen 

eltöltött idő hozzásegít bennünket a testi 
és a lelki jólétben megélt évekhez! A 
2022. évet vezetőségválasztással kezdtük, 
mivel az Elnökségnek és a Felügyelő 
Bizottságnak lejárt a mandátuma. A 
bírósági bejegyzés megtörtént. Januárban 
vendégünk volt dr. Gutay Tibor 
gyógyszerész úr, aki hasznos információkat 
osztott meg velünk a „covid” vírusról, 
védekezésről, tesztek használatáról. 
Az év folyamán olyan vendégek 
meghívását tervezzük, akik a mindennapi 
életünkkel, aktuális eseményekkel 
kapcsolatban előadásokat tartanak. 
Kedves nyugdíjas vagy egyedülálló 
Hírmondó Olvasó! Amennyiben ez a 
rövid tájékoztató alapján szeretné jobban 
megismerni az Egyesületet, szeretettel 
várjuk minden hónap első szerdáján 
15 órától a Találkozások Házában. Az 
Egyesület idén ünnepeli a fennállásának 25. 
évfordulóját. Az évfordulóra egy nagyobb 
szabású rendezvénnyel készülünk. Már 
az előkészületeket elkezdtük, hogy a 
baráti egyesületekkel és a meghívott 
vendégeinkkel közösen tölthessünk el egy 
napot a nyár végén, ami méltó zárása lehet 
az elmúlt 25 évnek. Szerencsések vagyunk, 
hogy néhány alapító tagtól személyesen 
hallgathatjuk az elmúlt negyed évszázadról 
szóló nosztalgikus történeteket, 
felejthetetlen visszaemlékezéseket.

„ŐSZIKÉK” Egyesület vezetősége

Tisztelt Tiszavasvári Polgárok! Ha valaki, akkor mi aztán igazán…

DESSEWFFY KASTÉLY és KORNISNÉ 
KASTÉLY

ISMERJE MEG AZ  „ŐSZIKÉK” 
EGYESÜLETET
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Sajnos a pandémia miatt 2021. év 
első félévében nem tudott a ruszin 
nemzetiségi önkormányzat programokat 
készíteni. A második félévben pályázat 
útján a nemzetiségi önkormányzat 
támogatást nyert el a gyerekek nyári 
táboroztatására, mely tábor júliusban került 
megszervezésre, és egy hetes időtartamú 
volt. Két szakképzett óvónőnk, Balogh 
Marianna és Csomós Józsefné óvónők 
nagyon jó programokat állítottak össze a 
gyerekeknek. Az étkezést a „Rizsa” étterem 
biztosította, mely ételek változatosak, 
finomak és bőségesek voltak. Egynapos 
kiránduláson vettünk részt Poroszlón 53 
fővel, ahol szintén nagyon tartalmas és jó 
programok voltak, finom ebéddel. Családi 
napot is tartottunk 2021 szeptemberében, 
melyen kb.50 fő vett részt. A gulyásleveset 
Szűcs József igazgató Úr készítette el. 
A leveshez az asszonyok készítették el 
a csipetke tésztát. A családi napon Szabó 
Péter történész érdekes előadást tartott Bűd 
történetéről. A gyerekeknek az óvónők 
sokféle foglalkozást tartottak, amíg a finom 
ebéd elkészült. És amire a legbüszkébbek 
vagyunk, hogy első helyezést értünk el a 
Zúzoslé főző versenyen, mely versenyre 
a hozzávalókat Csomós Józsefné és 

jómagam vásároltuk meg. Az eperlevél 
készítésében részt vett Balogh Marianna, 
Bódor Károlyné, Csomós Józsefné és 
jómagam. Ezúton szeretném megköszönni, 
azoknak a közreműködését, akik a 
zúzoslé főző versenyen bármiben is 
segítséget nyújtottak, közreműködtek. 
A gyerekeknek december hónapban 
mikulás csomagot készítettünk, de sajnos 
a pandémia miatt a már hagyományossá 
vált karácsonyi ebéd elmaradt. Helyette 
mind a 36 ruszin nemzetiségű család 
részére karácsonyi csomag készült, melyet 
minden családhoz eljuttattunk Karácsony 
előtt. Ezúton szeretném megköszönni 
Balogh István Elnök Úrnak a 2021. évi 
tartalmas, változatos programokat, és 
remélem, hogy ebben az évben is sok és 
változatos programot készít a nemzetiségi 
önkormányzat tagjainak. Csak így tovább 
Elnök Úr! Továbbá megköszönöm 
mindenkinek az egész évben végzett 
munkáját, segítségét, és bízom benne, hogy 
idén még több időt tölthetünk majd együtt! 
Boldog Új Évet és nagyon jó egészséget 
kívánok mindenkinek.

Juhász László Tiborné 
nemzetiségi önkormányzati képviselő

A Kornisné Liptay Elza Szociális 
és Gyermekjóléti Központ egész 
évben próbálja segíteni a városban élő 
rászoruló családokat, élelmiszer-, ruha-
, bútor adománnyal, valamint szociális 
támogatások igénybevételével. Azonban 
karácsony előtt az adományozás még 
jobban előtérbe kerül, és nagyon sok 
felajánlás érkezik. Természetesen nem 
csak karácsonykor, hanem az év minden 
napjában. 2021. december 13-i héten 
a családok az intézmény Hősök úti 
telephelyén kaptak lehetőséget, hogy 
mindenki, akinek szüksége volt ruhára az 
kedvére válogathatott, maga és családtagjai 
részére. Az adomány Németországból 
érkezett. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
az adományozónak ezt az önzetlen 
segítséget. A családok, lehetőséget kaptak, 
hogy maguknak szedjenek össze ruhákat, 
kabátokat, meleg pulóvereket, nadrágokat, 
és ágyneműt is, amit zsákokkal vitték 
haza. Öröm volt látni, hogy mindenki, 
aki részt vett az adományosztáskor, 
boldogan mehetett haza.2021. december 
20.-án a Közösségi Házban, a családsegítő 
munkatársaik ismételten kicsiny angyalokat 
játszottak Bihary Enikő adományának 
segítségével.  Ezzel egybekötve a 
Kornisné Központ munkatársai a TOP-

5.2.1-15-SB1-2016-00011 „Komplex 
felzárkóztató programok Tiszavasvári 
Külső-Szentmihály városrészén” című 
projekt keretében Karácsonyi ünnepséget 
szerveztek az ott élő családok, gyermekek, 
nagyszülők, egyedülállók részére.  Egy 
Bibliai idézettel kezdtük a műsort, majd 
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony című 
versét hallottuk, és az ünnepségünket 
Pintér Béla: „Gyere el a jászolhoz” című 
énekével zártuk, amit Rézműves Róbert 
gitárral kísért, és közösen énekeltük 
el.  Ezután pedig a csomagok átadására 
került sor. Szeretnénk, megköszöni 
Szőke Zoltán Polgármester Úrnak, hogy 
jelenlétével megtisztelte, köszöntötte a 
kis ünnepségünkön résztvevőket. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a „Mindent a 
Nőkért” Alapítványnak a felajánlásokat, és 
a Kornisné Központ minden dolgozójának 
a segítséget. A szociális szférában dolgozó 
munkatársaimmal együtt azt valljuk, hogy 
ne csak Karácsonykor legyen szeretet az 
emberek szívében, hanem az év minden 
napján.

„ Jó adni, ha kérnek, de jobb kérés 
nélkül, megértve adni.”

Makkai Jánosné
Kornisné Központ

2021. december 14-15-én a Kornisné 
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 
Központ munkatársai ismételten nagy 
munkába kezdtek. Szorgos kezek 
munkájának köszönhetően a nap végére 
346 élelmiszercsomag készült el, és a 
sofőrök, szociális szakemberek, még aznap 
elkezdték ezen ajándékok kiszállítását. A 
csomagosztás során kicsi meghittséget, 
örömöt vihettek a Tiszavasváriban élő 
háztartások, családok, nyugdíjasok, 
egyedülállók életébe. Ebben a szeretetteljes 
adventi várakozásban nagyon sok embernek 
nagyon sokat jelent egy kedves szó, egy 
mosoly, vagy egy érintés, ez a két nap erről 
szólt. Láttunk örömkönnyeket, és vidám 
mosolygó gyermekszemeket.   A csomag 
tartalma a következő volt: csicseriborsó-, 
zöldborsó-, kukorica konzerv, Globus 
mindennapi ketchup, Knorr házias 
tyúk, Auchan áfonyás müzli, Auchan 
étcsokoládés málnás müzli szelet. Ennek 
az adománynak, amelynek összértéke: 
1.727.742.- forint. Ezúton is szeretnénk 

megköszönni a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület támogatását, ugyanis december 
hónapban két szállítmánnyal is segítette 
a városban folyó munkát, és a családok, 
lakók életét. 2021. december 08-án 
ugyanis nagy kiszerelésben érkezett 
búzaliszt, rozsliszt, backaldrin sárgabarack 
lekvár, melyet a Kornisné Központ 
konyháján használnak fel. Értéke 164.937 
forint. Köszönjük a Kornisné Központ 
munkatársainak a segítséget, akik az el 
hozataltól kezdve a kiosztásig, a pakolástól 
kezdve a csomagolásig részt vettek a 
munkában.  A Családsegítő Szolgálat és 
központ munkatársainak, az intézményben 
dolgozó gépkocsi vezetőinek, akik nélkül 
ez a csomag ismételten nem ékezett volna 
el a családokhoz. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a családok, idős nyugdíjasok 
biztatását, és örömét, a kedves szavakat, 
amivel erősítettek bennünket, hogy a 
munkánknak értelme, értéke van.

Makkai Jánosné intézményvezető

Kiváló szabadtéri programra hívunk 
minden madárbarát érdeklődőt 
Tiszavasváriba, a strand melletti Tóalja 
területén lévő nyaras - fás legelő és erdő 
területre 2022.02.19-én 9 órától! A 
program nyitott, része a Bölcs Bagoly 
pontgyűjtő játéknak, melyben ajándékokat 
is kisorsolunk. További részletek a Helyi 
Csoport hivatalos Facebook oldalán 
olvasható. Elérhetőség: tiszavasvari@
mme. hu. Madaraink egy része odúköltő, 
azaz az idősebb fák törzsében, ágaiban 
természetes módon képződő, vagy 
harkályok által vájt odúkban költ. A 
10-20 grammos cinegéktől kezdve a 
közel 1 kg-os uráli bagolyig hosszasan 
lehetne sorolni azokat a fajokat, amelyek 
odvakban költenek. Napjaink általános 
természetvédelmi problémája, hogy az 

odúképződésre alkalmas idős fák száma 
nagyon lecsökkent. Szerencsére ezek a 
madarak nem ragaszkodnak a kikorhadt/
kivésett üregekhez, a deszkákból 
összeállított, számukra megfelelő méretű 
és röpnyílású odúkat is előszeretettel 
elfoglalják. A sokféle madárnak 
természetesen sokféle odútípust kell 
készíteni! Amennyiben ezeket a madarak 
számára megfelelő élőhelyen helyezzük 
ki, szinte biztos, hogy előbb-utóbb 
költeni is fognak bennük. Ezek a madarak 
utódnevelésére alkalmas természetvédelmi 
eszközök, nem tévesztendők össze a 
madáretetőkkel, amelyekben eleséget 
helyezhetünk ki a téli időszakban, főleg 
kistestű énekes madaraink számára!  

Zsíros Sándor

Beszámoló a Tiszavasvári Város Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

programjairól

Egy zsáknyi melegség, egy doboznyi szeretet 
és egy piciny öröm a szívekben, mosoly az 

arcokon

Adventi adományozás Tiszavasváriban
MME Tiszavasvári Helyi Csoport

Odu kihelyezés Tiszavasváriban a 
Tóalján
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A Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskolában már hagyomány, hogy az 
emelt szinten- és a kéttanítási nyelvű 
osztályokban tanuló diákok nyolcadik 
év végére középfokú nyelvvizsga 
bizonyítványt szereznek. Nagy örömünkre 
idén már három tanulónak sikerült ezt 

elérni. B2 szintű komplex középfokú 
nyelvvizsgával büszkélkedhet Gajdos 
Lilla Dorka 8.a osztályos tanuló, valamint 
a 8.d kéttanítási nyelvű osztályból Fekete 
Hanna és Simon Dániel. Felkészítőik: 
Rozmanné Homoródi Ildikó és Tánczos 
Enikő tanárnők voltak.

Az ELTE T@T labor jóvoltából a 
2021/2022-es tanévben is folytatódott 
a micro:bit botorkálás program. A 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola regisztrációjának köszönhetően 
már 2021. november 19-én megérkezett 
az intézménybe a tíz darab mikrovezérlős 
panelből álló csomag. A BBC  micro:bit 
egy kisméretű, programozható panel, 

beépíthető szenzorokkal, LED-mátrix 
kijelzővel, ki/bemeneti csatlakozókkal, 
Bluetooth technológiával.  Grafikus 
blokknyelv segítségével programozhatjuk, 
egyszerű játékokat készíthetünk vele. 
Az eszközök lehetővé tették számunkra, 
hogy fantáziánkat szabadra engedve 
játszhassunk, különböző problémákat 
oldhassunk meg vele, gyakorlatorientáltan 
sajátíthassuk el a programozás alapjait 
informatika órákon. A micro:bit alapjainak 
tanulása - az egy hónapos használati idő 
alatt - jó alkalom volt arra, hogy játékosan, 
élmény gazdagon tanuljunk és hasznosan 
töltsük el időnket. Köszönjük a Neumann 
János Számítógép-tudományi Társaságnak 
és az ELTE T@T labornak a kitűnő 
lehetőséget.

Van egy dal, amit előbb megtanulsz, még 
mielőtt a tartalmát megértenéd. Amíg pici 
vagy, csak hallgatod, amikor ünnepélyeken  
tiszteletadással és meghatottan éneklik 
együtt a résztvevők. Aztán egy idő után 
magad is megpróbálod énekelni, és egyre 
biztosabban dalolod a többiekkel. Amire 
az iskolában tanulsz róla, már ismered, 
szereted, hozzád tartozik ez a dal: a 
MAGYAR HIMNUSZ
„E bús imádságot dalolta ajkam
 Mikor nem is tudtam még, mit dalol,
 Csak néztem, hogy orgonás szavakban
 Ezer év búja búg a hant alól.”

Kölcsey Ferenc, 1823. január 22-
én fejezte be a Himnusz szövegének 
megírását. Ennek emlékére 1989 óta január 
22-én ünnepeljük a Magyar kultúra napját. 
Ezen a napon különböző rendezvények 
emlékeztetnek bennünket évezredes 
hagyományainkra, gyökereinkre, 
múltunkra.  A Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskola  8. d osztályos tanulói  
Bunda Józsefné  tanárnő   segítségével 
szintén emlékműsorral készültek e nap 
méltó megünneplésére. A himnusz nemzeti 

fohászunk, amely magyarságunkat, közös 
hitünket, akaratunkat fejezi ki.  Kölcsey 
Ferenc költeménye olyan vers, amelyben a 
költő Magyarországot és az e hazát szerető, 
védelmező és az érte meghalni is kész 
magyar népet dicséri. Versében felemlegeti 
történelmünk dicsőséges eseményeit és 
véres küzdelmeit, veszteségeit. A bevezető 
és záró versszakokban, pedig Istent hívja 
segítségül, hogy végre boldogságban, 
békében élhessen a földön a magyar.  
Minden népnek van nemzeti himnusza, de 
ilyen Istenhez szóló, védelmet kérő nem 
akad. Ezért is nevezzük Kölcsey himnuszát 
a magyar nép imádságának.
„És gondolkoztam Kölcsey felül,
Ki fél szemével a jövőbe látott,
Szent táltosunk, teljék be látomásod!”

Erkel Ferenc jó 20 évvel később zenét 
komponált Kölcsey Ferenc  gyönyörű 
költeményéhez. Sikerült megtalálnia 
a Himnusz szövegéhez méltó zenét. 
Ezt 1944-ben mutatták be a Nemzeti 
Színházban. Azóta is ezzel a dallammal 
énekeljük.

Ismét elérkezett az ideje – immár 
a második tanévben –, hogy a 
felnőttoktatásában résztvevők ágazati 
vizsgát tegyenek január második felében. 
7 ágazat 11 szakmájában 219 fő mérettette 
meg magát, valamennyien sikeresen 
vizsgáztak:
1. Központifűtés- és gázhálózatrendszer-

szerelő: 30 fő
2. Asztalos: 20 fő
3. Hegesztő: 31 fő
4. Villanyszerelő: 16 fő
5. Szociális ápoló és gondozó: 13 fő
6. Épület- és szerkezetlakatos: 13 fő
7. Gépi és CNC forgácsoló: 13 fő
8. Gépgyártás-technológiai technikus: 26 

fő
9. Szociális és rehabilitációs 

szakgondozó: 19 fő
10. Gyakorló ápoló: 18 fő
11. Vegyésztechnikus: 20 fő 

A vizsgákra mindnyájan nagy 
szorgalommal, izgalommal készültek, 
ami teljesen természetes megnyilvánulás, 
hiszen a megmérettetés minden korosztály 
számára bizonyos feszültséget kelt. 

Az új szakképzési rendszer nagyobb 

rugalmasságot és átjárhatóságot biztosít 
a munkaerőpiacról az iskolarendszerbe, 
így felnőttként is lehetőség van két 
szakma és egy szakképesítés ingyenes 
megszerzésére. Erre kizárólag 
iskolarendszerű szakképzésben van 
lehetőség, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a felnőtteknek vissza kell ülni 
az iskolapadba. A kellő rugalmasság 
biztosítása érdekében a szakmai oktatás 
a felnőttek esetében általában esti képzés 
formájában, csökkentett időtartamban 
történik. A képzési idő – a hasonló 
munkakörben megszerzett szakmai tudás 
figyelembevételével – akár negyedére is 
csökkenhet. Amennyiben a képzésben 
részt vevő az adott területen dolgozik, 
az őt foglalkoztató vállalat is részt vehet 
a képzésben duális partnerként, így a 
képzés az eddiginél sokkal rugalmasabban 
szervezhető meg. A szakmai oktatásba, 
szakmai képzésbe való belépésre 
bármilyen életkorban lehetőség van. Aki 
még nem töltötte be a 25. életévét, akár a 
második szakmát is tanulói jogviszonyban 
szerezheti meg. A 25 év felettiek szakmai 
oktatása felnőttképzési jogviszonyban 
történik. Az ingyenesség, a rugalmasság, a 
rövidebb képzési idő és a már megszerzett 
szakmai tapasztalat beszámíthatósága, 
mind hozzájárulhatnak, hogy a szakképzés 
a felnőttek számára vonzóvá váljon. 

Az új szakképzési rendszer ezekkel az 
intézkedésekkel is támogatja a felnőtt 
lakosság átképzését, továbbképzését, az 
egész életen át tartó tanulást.

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

Nyelvvizsgázók
(2021-2022 tanév)

„ Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt 
törzsöke a fámnak”

Micro:bit botorkálás

Ismét vizsgáztak tanulóink
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Kultúra - szórakozás

A magyar kultúra igazi tartalmát a zene, 
az irodalom, a történelem, a múltunk és 
hagyományaink mellett az anyanyelvünk, 
a magyarságtudatunk, értékeink, és 
emberségünk adja. Máig igaz, hogy a 
nyelv lelkünk lelke, egyéniségünk legfőbb 
formálója.

A Találkozások Házában január 21 – én 
emlékeztünk  a Magyar Kultúra Napjára. 
Ünnepi köszöntőt Dr. Vinnai Győző 
mondott, kiemelte a magyarságunk 
fontosságát, utalt múltunkra és előre 
vetítette a jövőképet, ha  hiszünk 
önmagunkban és a nemzetünkben.

A Móricz Zsigmond Színház művésze, 
Tóth Károly Reményik Sándor versét 
tolmácsolta Eredj, ha tudsz címmel.  
Nagy Szilárd Arany- és Platinalemezes 
előadóművész, énekes-dalszerző műsora 
zárta az estét. 

Hatalmas megtiszteltetés érte az 
Egyesített Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár dolgozóit, hiszen a „Tiszavasvári 
Városért” Kitüntető Díjat vehette át Szőke 

Zoltán  polgármester úrtól a Vasvári 
Pál Múzeum, a Városi Könyvtár és a 
Találkozások Háza kollektívája. 

Eddigi  munkánk  legnagyobb elismerését 
kaptuk meg ezzel a címmel, mely 
ugyanakkor kötelezettséget is jelent a jövőre 
nézve. Fontos számunkra ez a kitüntetés, 
éppúgy mint az  elvégzett munkánk 
minősége, mely az  elhivatottságunkat is 
közvetíti egyben. A stabil családi háttér  
alapvető értéket képvisel,  hiszen esték, 
hétvégék és ünnepnapok  telnek el sok 
esetben  nélkülük. 

Köszönjük Tiszavasvári Város Képviselő 
– testületének, Polgármester úrnak, 
amiért munkánkat  ezzel az elismeréssel 
jutalmazták. Köszönjük a tiszavasvári  
lakosoknak,  amiért rendezvényeinket  
figyelik és jelenlétükkel megtisztelik. Ez 
így együtt  jelenti számunkra azt az erőt, 
amit tovább tudunk kamatoztatni Önöknek, 
Önökért.

Szőllősi Ágnes

Arról, hogy ki hogy 
fogadja az újévet, 
megoszlanak a 
vélemények. Sokan 
úgy gondolják, hogy 
csak azért, mert új 
naptárat kell vennünk, 
minden marad a régi, 
és csupán áltatás, hogy 

amint beköszönt az újév, minden más lesz. 
Sokan egyáltalán nem foglalkoznak ezzel 
a kérdéssel, és vannak, akik hatalmas 
elvárásokkal  élik meg  a januárt, hiszen 
tiszta indulhatnak.

 Vártuk az előző végét, amely sok 
mindenre megtanított bennünket,, többek 
között arra is, hogy nem minden úgy van, 
ahogy mi szeretnénk. Megtapasztalhattuk, 
hogy tudunk együtt örülni az élet apróbb és 
nagyobb örömeinek, hogy tudunk őszintén 
figyelni egymásra, tudunk tiszteletet adni a 
másik embernek akkor is, ha nem értünk 
teljesen egyet vele. Megtapasztalhattuk, 
hogy tudunk élethelyzeteken változtatni, 
problémákat megoldani, új lehetőségeket 
kipróbálni, tudunk közösen vigyázni a 
ránk bízott értékekre. Talán nem volt  
hiábavaló, ami történt velünk, bár sokszor 
volt igazságtalan. 

Nos, akárhogy is legyen, mindezek 
ellenére vagy mellett, nem sokan hagyják 
ki a szilveszteri mulatságot és az egyre 
inkább népszerűbb újévi koncertet, ami 
valaminek a lezárása és lehet egy újnak 
a kezdete. Talán ilyen és ehhez hasonló 
gondolatok kavarognak sokak fejében, 
amikor köszöntenek egy újabb esztendőt. 
Mi megpróbáltuk, itt a  Találkozások 
Házában,  hogy ez a köszöntés emlékezetes 
és varázslatos legyen. 

Az aulában egy – egy pohár pezsgőre 
invitáltuk vendégeinket majd a 
színházteremben kezdetét vette az ünnepi 
műsor. A   debreceni Valcer Táncstúdió 
táncosai  fergeteges showt hoztak el 
Tiszavasváriba január 8 – án, stílusok – 
táncok  és ruhacsodák kavalkádját láthattuk. 
Mielőtt elkápráztatták a közönséget, Szőke 
Zoltán polgármester úr köszöntötte a 
vendégeket és a  2022 –es évet. 

A folytatás is fantasztikus élményt 
hozott, sokan várták a közönség soraiban, 
nem csupán városunkból,  hanem rajongói  
is érkeztek szép számmal a szaxofon 
és pánsíp művészének, St. Martinnak. 
Immár világhírnévre tett szert, ismertsége  
és elismertsége  mellett szerény, a 
zene iránt alázatos és a közönség felé 
szeretetteljes  művészt ismerhettünk meg  
és köszönthettük a Találkozások Házában. 
Látva, érezve ezt a tiszteletet, melyet a 
nézők sugalltak felé,  kissé meghatódva 
vallott erről, nekünk is és még inkább 
a szívünkbe zártuk az őszinteségéért és  
emberközpontúságáért. Érzések, szavak, 
pillanatok kavarogtak mindnyájunkban, 
talán azt kívánva, kezdődjön újra ez az 
este… ám  mindez azért megmaradt azok 
számára, akik eljöttek. 

Kívánom Mindnyájuknak, hogy ez az 
új év sok – sok napja legyen boldog, 
amikor  ajándékozunk magunkból, 
lehetőségeinkből, időnkből. 

Programjainkat, plakátjainkat továbbra 
is megtalálhatják közösségi oldalunkon, 
honlapunkon, a Vasvári Hírmondó 
hasábjain valamint az újdonságnak számító 
fényújságban a Kossuth utcán.

Szőllősi Ágnes

„Te adtál e népnek nevéhez méltó Égi éneket…”
A  Magyar Kultúra Napja Tiszavasváriban

Újévi varázs

2022. január 24-én került bemutatásra 
Hankó András legújabb kötete a 
Szentmihályi sziporkák, melynek 
előszavában Sulyok József nyugalmazott 
polgármester így fogalmaz: 
„Ha valakinek tizenegyedik könyve jelenik 
meg – az örökkévalóság könyvespolcán, – 
az nem semmi, állapíthatjuk meg az emberi 
halandóság lopakodó árnyékában. Mert 
van-e attól szebb vállalás, mint a jelen, de 
főleg az utókornak bemutatni tanulságként 
az elődök életét, munkásságát, örömét, 
bánatát tanúi hitelességgel.

Nemes küldetéstudattal ábrázolja, örökíti 
meg hol könnyed, hol vicces, hol ironikus, 
hol drámai felütésekkel az emberi lét 
örömeit, furcsaságait, nehézségeit, 
jellembeli színárnyalatait.”

Az online kötetbemutatón személyvények 
hangozzak el a könyvből Hankó András, 
Varga Bálint és jómagam tolmácsolásában. 
Közreműködtek a Hankó László Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai. 
Hankó András hitvallása: 
„Szentmihályon születtem, Szentmihályért 
élek, Szentmihályon lakok, Szentmihályon 
halok”. 
Köszönjük Bandi! A legújabb köteted 
megjelenéséhez szívből gratulálunk! 
Kérem, olvassák, lapozgassák az új kötetet, 
mely a Városi Könyvtárban megtalálható. 
Az online bemutató megtekinthető az 

Szentmihályi sziporkák
alábbi linken: https://www.youtube.com/
watch?v=ThYCaVgsO_M

Kulcsár Lászlóné
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Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Horváth Alíz Barbara  
/2021.12.30./
Balogh Medox Eliot
/2021.12.31./
Rigacs Lilien Adél
/2021.12.31./
Róka Ábel
Lakatos Mihály Brájen
Szabó Árpád
Rézműves Denisza Julianna
Balogh Ájlin Daniéla
Sotkó Lilla
Balogh Csenge 
Borbély Dorián és 
Borbély Lili
Hubják Naren
Ábri Nazira Bahar

Akik házasságot kötöttek
Rézműves Aranka – Lakatos Dániel

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszavasvári központjában 65 m2 - 
es kertes ház eladó. Szükség szerint 
tetőtérrel további 2 szoba bővíthető.
IRÁNYÁR: 14.490.000.-Ft   06 70/260-
5791
Tiszavasvári  csendes részén kínálok 
eladásra egy 1986-ban, B 30-as téglából 
épült, 130 m2- es  kertes családi házat.
Irányár: 8.500.000.Ft Hívjon! Mutatom! 
06 70/260-5791
Tiszavasváriban a 36-os főút mellett 
eladásra kínálok egy teljesen felújított, 
1995-ben szilikátból épült, 104 m2-es 
kertes családi házat.
Irányár: 28.200.000.-Ft  06 70/260-5791
Tiszavasvári belvárosában eladó egy 
39 m2-es szoba,  konyha, fürdőszoba 
helyiségekből álló  kertes ház, 370 m2 
- es udvarral.
Irányár: 4.990.000.-Ft 06 70/260-5791
Tiszalökön a holtághoz közeli kínálok 
eladásra egy 2 szoba, konyha, előszoba, 
fürdőszoba helyiségekből álló családi 
házat. Az udvaron nyári konyha is 
található. Irányár: 5.800.000.Ft 06 
70/260-5791
Tiszavasvári  főutcáján szilikátból épült 
107 m2- es, 4 szobás családi ház eladó.  
Irányár: 23.990.000.Ft Hívjon most!!!!
06 70/260-5791
Eladó  Tiszavasvári csendes részén 
egy 3 szobás, klímás  kertes családi 
ház. Irányár: 11.490.000.Ft Hívjon, 
mutatom!!!! 06 70/260-5791
Tiszavasváriban  a belvároshoz közel 
eladó 2 szoba, konyha, kamra, folyosó, 
fürdőszoba helyiségekből álló kertes 
családi ház. Irányár: 5.990.000.Ft 06 
70/260-5791
Eladó készpénz+részletfizetésre kertes, 
felújított lakás Dobó Katalin út 12.sz. 
(2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, 
nyári konyha. Fűtés: fatüzelésű kályha) 
Érd.: 06 30/267-1424
AUTÓMOSÓ ELADÓ!
Tiszavasváriban a Lakótelepi Autómosó 
egészségügyi okok miatt eladó. 110 
m2-es műhely teljes felszereltséggel, 
bevezetett vendégkörrel, tevékenység 
bővítési lehetőséggel. Érdeklődni lehet: 
06/30/375-8763
Tiszalök központjában a József Attila 
úton 1930 nm-es telken, 100 nm-es, 3 
szobás, cserépkályhás, tufából épült, 
felújításra szoruló családi ház eladó. 7,8 
M Ft. Érd: 06 30/ 976-9459.
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06 30/402-6732
Tiszavasváriban 100 nm-es, komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339

Szolgáltatás
Fémszerkezetek, kiskapuk, nagykapuk, 
színes acéllemez kerítéselemek 
szerelése, fémszerkezetek hegesztése, 
javítása. Helyszíni szerelés. Ha igényes 
munkát szeretne, igazodva az Ön 
igényeihez, keressen bizalommal. 
Telefon: 06 70/322-3546

Pala és cseréptetők tisztítása, javítása, 
festés, teljes körű felújítása. Ingyenes 
kiszállás és árajánlat. Hívjanak 
bizalommal. 
06 30/232-5135

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:
Oláh László /2021.12.30./ Adria u.  
Hamvas Károly / Petőfi u.   
Balogh Csaba / Erkel F. u.    
Rékasi László / Bocskai u. 
Deli Miklós / Vasvári P. u. 87.    
Oleár Károly Andrásné sz. Biró Ilona / Aradi 
Vértanúk u.  
Kuncsik Györgyné sz. Hunyadvári Anna / 
Somogyi B. u.   
Pethe László / Arany János u. 
Rigacs Emil / Attila u.     
Fekete Sándorné sz. Domán Erzsébet / 
Kossuth u. 
Szabó Mihály / Szorgalmatos  
Lipták István / Kossuth u.  

Polgármester fogadónap:
2022. 03.07. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2022.02.16. szerda  08.00-12.00
2022.03.02. szerda  08.00-12.00

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:
Február 17-23.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Február 24-március 02.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Március 03-09.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Március 10-16.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Március 17-23.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089

Fémszerkezetek, kiskapuk, nagykapuk, 
színes acéllemez kerítéselemek 
szerelése, fémszerkezetek hegesztése, 
javítása. Helyszíni szerelés. Ha igényes 
munkát szeretne, igazodva az Ön 
igényeihez, keressen bizalommal. 
Telefon: 06 70/322-3546 
Földmérés, megosztás, épület 
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár 
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel: 
30/ 368-9797
Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők, 
egyéb fémszerkezetek gyártása, 
felújítása kedvező áron! További 
lakatos és hegesztési munkák, helyszíni 
szereléssel/beépítéssel. Lakás felújítási 
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30/611-60-74”

Ez is - Az is
Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 2500 
Ft/q! (Méterben) 2800 Ft/q! (Gurigázva) 
Szállítás és mérlegelés megoldható!
TEL: 06 30/696-39-61

Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel 
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520-
080-as telefonszámot!

Dr. Kodak István Gyermekgyógyász  
rendelési ideje:
Hétfő – Szerda - Péntek:  09:00 - 11:00
Kedd – Csütörtök: 15:00 – 17:00
Tel.: 30/3429-702

Tiszavasvári Járási Hivatallal 
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük, 
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346

Módosul a gyermekorvosi rendelési idő

2022. januártól a Tiszavasvári I. számú 
házi gyermekorvosi körzetet Dr. Jóna 
Angelika Gizella gyermekorvos látja 
el. A rendelés helye változatlanul a 
Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti 
Központi Orvosi Rendelő emeleten lévő 
rendelőhelyisége. A rendelési idő az 
alábbiak szerint alakul:

Hétfő:   8:30-10:30
Kedd:   13:00-15:00
Szerda:   8:30-10:30
Csütörtök:  13:30-15:30
Péntek: páros hét 8:30-10:30
               páratlan hét: 13:00-15:00
Tanácsadás: kedden 12:00 órától

Megemlékezés
Bak Imre

halálának 2. évfordulójára
Megpihent a dolgos kéz,

Mely értünk oly sokat dolgozott.
Megpihent a szív, mely értünk dobogott.
Gyászoló felesége, gyermekei és unokái

Gáll Sándor 
halálának 1. éves évfordulóján emléked 

őrzöm
szerető testvéred Ibolya

„Nem múlnak ök, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Köszönetnyilvánítás
Tisztelettel megköszönöm azoknak az 

embereknek, akik szeretett férjem 
– Kenyeres László –

 temetésén részvétüket nyilvánították ki, 
sírjára koszorút, és virágokat hoztak, 

fájdalmunkban osztoztak.
Őszinte részvétüket köszönöm a gyászoló 

család nevében:
Kenyeres Lászlóné

ALKALOIDA  „LOMBIK” HORGÁSZ 
EGYESÜLET

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 
1%-ÁVAL EGYESÜLETÜNK 

MŰKÖDÉSÉT!
ADÓSZÁM: 19861425-1-15

Köszönjük a 2021-ben nyújtott 
támogatásokat! Az így befolyt 86.000,- 

Ft-ot a Kacsás fejlesztésére, telepítésekre 
fogjuk fordítani, hogy még kellemesebben 

teljenek a horgászatok!
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A rövid téli pihenő után megkezdte 
felkészülését a 2022-es bajnoki évad 
tavaszi nyitányára Tiszavasvári megyei II. 
osztályú labdarúgócsapata. László Zoltán 
szakosztályvezető rövid összefoglalójából 
kiderül, hogy milyen változások voltak a 
csapat tájékán. -  Úgy különösebb változás 
nem volt a csapat körül. Kiss Gábor eddigi 
edző bejelentette, hogy szeretne távozni. 
Ezt a kérést megértettük és tiszteletben 
tartottuk. Így került a csapat élére Antal 
Józsi, egykori kiváló játékosunk. Visszatért 
Kanadából Lengyel Ágoston „Csirke”, és 
itt szeretné folytatni a hazai pályafutását. 
Ezt is szívesen vettük. Egyéb mozgás nem 
volt a játékoskeretben. Senki nem jelentette 
be, hogy távozni szeretne, és mi sem 
gondolkodtunk újabb leigazolásokban. Az 
őszi szezont jól zártuk, hiszen felállhattunk 
a dobogóra, és szeretnénk tavasszal is 
hozni ezt a szintet. Meglátjuk! Hátha 
nem kezdünk olyan bátortalanul, mint 
az őszi szezon kezdetekor, így simább 
lenne a bajnokság. Sajnos a szponzori 
támogatások nagyon lecsökkentek, viszont 
bízunk továbbra is az önkormányzat 
támogatásában. 
Jó az utánpótlás 
nevelés, - 
köszönhető ez 
Szabó Zolinak, 
Sinka Lacinak, 
F a z e k a s 
Marcinak, - így 
innen helyből 
tudjuk feltölteni 
a „nagycsapat” 
állományát.

Újév – új edző! Antal József neve nem 
ismeretlen a Vasvári szurkolók körében, 
csak amint az olvasható volt, most más 
szerepkörben lép pályára. Ő lett a csapat 
új edzője. Erről kérdezem: december 
végén keresett meg Fazekas Marci, hogy 
volna-e kedvem elvállalni a csapatot. Igent 
mondtam! Nekem ez egy érzelmi döntés 
volt, mivel több, mint tíz évig fociztam 
itt, úgyhogy: haza jöttem! Remélem az 
edzői ténykedésem is úgy sül el, mint a 
játékos pályafutásom. – Hogy alakult az 
életed, amikor elkerültél Tiszavasváriból? 
– Sokáig játszottam Polgáron, majd most 
legutóbb Sajószögeden voltam játékos-
edző. – Mennyire kihívás azt a csapatot 
edzened, amelyikben egykoron játékos 
voltál? -  Egyrészt szakmai előrelépésnek 
tekintem, mivel a Szabolcs megyei I, II. 
osztály az ország legerősebb ilyen jellegű 
bajnoksága, másrészt viszont szeretnék 
egy olyan eredményt elérni, amivel 
mindenki elégedett lehet. A csapat egy 
részét ismerem, hiszen játszottunk együtt, 

de állandó jelleggel nyomon is követtem 
az eredményeket, mozgásokat, mert 
Tiszavasvári labdarúgócsapata mindig 
fontos volt számomra. Ami biztos, hogy 
a jövőt is figyelembe véve csak vasvári 
fiatalokban gondolkozom. Nem hoztam 
magammal senkit, és nem is tervezünk 
nagy „bevásárlásokat” a játékosok terén. 
Nagyon sok fiatal tehetség van itt helyben. 
Egy játékos érkezett, de Ő innen ment ki 
külföldre annak idején, és ide érkezett 
vissza! - Végszó a Vasvári szurkolóknak? 
– Minél többen 
jöjjenek ki 
a meccsekre 
buzdítani a 
fiúkat, mert ez 
is közrejátszana 
abban, hogy 
ezt a jelenlegi 
3. helyünket a 
tabellán meg 
tudjuk tartani! 

- A rendszeres meccsre járóknak igen 
nagy meglepetésben lesz részük az 
első tavaszi hazai mérkőzésen, amikor 
meglátják kifutni a pályára Lengyel 
Ágostont, vagy, ahogy a szurkolók a 
szívükbe zárták: Csirkét! Hol voltál, 
merre jártál eddig? – Tíz éve, hogy 
elmentem Torontóba. Ott játszottam, mint 
profi labdarúgó, majd átmentem amatőrbe 
munka mellett. Nem titkolom, a szívem 
és a család „hozott haza”. A csapat pedig 
– csak pozitív dolgokat tudnék mondani. 
Zoli bácsi olyan, mintha apám lenne, a 
Tiszavasvári pálya pedig az életem. Antal 
Józsival játszottam együtt, és most, hogy 
Ő lett az edző, külön öröm számomra. 
Valamikor Marcival ketten egy szezonban 
53 gólt szereztünk, és ha ezt megismételni 
teljesen nem is sikerül, de törekszem rá. 
Kint meg tanultam profinak lenni. Belém 
ívódott, hogy a játéktudás mellett mit 
jelent a pályán a szív és az akarat. Ezt 
szeretném az öltözőben átadni a fiatalabb 
korosztálynak. Sajnálom, hogy ezt nem 
fiatalon tanulhattam meg. Nem titok, 45 
éves vagyok, de így is szeretném felszántani 
a pályát, és 
nem ismerni 
lehetetlent. Ha 
az edző is úgy 
látja, mindenképp 
s z e r e t n é k 
bekerülni a 
csapatba, és 
bármely poszton 
is játszhatok, 
vállalom.

Fülöp Attila

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Kedves Horgásztársak!

Februárban megkezdődik a Harcsatanya horgászboltban a 2021. évi állami jegyek 
átvétele, valamint a 2022-es állami jegyek kiváltására is lehetőség lesz. A horgászvizsga 
letételére ismét lehetőség van a horgászboltban, minden héten, szerdán 15 órától.

FOGÁSI NAPLÓK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2021. február 28.!
KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY OTTHON TÖLTSE KI A FOGÁSI NAPLÓ 
ÖSSZESÍTŐIT! A BOLTBAN DOLGOZÓ MUNKATÁRSAK NEM TEHETIK 
MEG A HORGÁSZOK HELYETT! AKI ÖSSZESÍTÉS NÉLKÜL VISZI BE A 
NAPLÓJÁT, A KITÖLTÉS IDEJÉRE EL KELL HAGYNIA A BOLTOT, HOGY 
NE TARTSA FEL A TÖBBI HORGÁSZT, VÁSÁRLÓT!
Mivel a MOHOSZ 1000 Ft-tal növelte az egységes szövetségi hozzájárulást, így a 2022-es 
állami jegy kiváltása a következőképp alakul (állami horgászjegy + egységes szövetségi 
hozzájárulás + tagdíj):
- Felnőtt horgásznak 9300 Ft-ra nőtt,
- Ifjúsági horgásznak 7300 Ft-ra nőtt,
- Nyugdíjas horgásznak (70 év felett) 1300 Ft maradt,
- Gyermek horgásznak 1300 Ft maradt.
A Harcsatanya horgászbolt februári nyitva-tartása: 
HÉTFŐ: 12:00 - 16:30-ig
SZERDA: 12:00 - 16:30-ig
PÉNTEK: 12:00 - 16:30-ig 
SZOMBAT: 08:00 - 12:00-ig 
KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN ZÁRVA!

az Elnökség nevében
Szögi Roland elnök

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület
Kedves Horgásztársak!

MEGHÍVÓ
A 2022. FEBRUÁR 26-ÁN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Helyszín: Tiszavasvári Önkormányzat házasságkötő terme (Tiszavasvári, Városháza 
tér 4.) Időpont: 8:00 kezdettel (határozatképtelenség esetén 8:30-kor újra összehívásra 
kerül, mely időpontban a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes lesz).
A Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Az Elnökség beszámolója a 2021-es évről. 
2. Bizottsági beszámolók a 2021-es évről.
3. Tisztségviselő választás.
4. 2022. évi munkaterv ismertetése.
5. Egyéb szervezeti és működési kérdések.

az Elnökség nevében Szögi Roland elnök

A Tiszavasvári Sport Klub a Tiszavasvári 
Önkormányzattal kötött megállapodás 
alapján a város két elkülönülő területén 
élő, halmozottan hátrányos helyzetű roma 
származású gyerekek részére 2 
korosztályban - U11 és U13 - labdarúgó 
tornát szervez korosztályonként és 
városrészenként 6-6 csapattal, összesen 
24 csapat részvételével. A várható 
gyermeklétszám, akik a tornán aktívan 
részt vesznek: 240 fő. A torna döntőjére 
korosztályonként és városrészenként 2-2 
csapat jut be, ahol körmérkőzés 
formájában döntik el a helyezések sorsát. A 
torna célja a résztvevő csapatok tagjai 
részére lehetőséget biztosítani az önfeledt 
sportolásra, kikapcsolódásra, sportszerű 
mérkőzések lebonyolítására, a mérkőzések 
ideje alatt tehetségek felfedezésére, 
egyesületbe irányítására. 

A torna helyszínei: Tiszavasvári Bűdi 
városrész szabadtéri aszfaltos sportpálya, 
Tiszavasvári Széles úti szabadtéri aszfaltos 
sportpálya. Döntő: Tiszavasvári Sporttelep. 
A győztes csapatok mind két korosztályban 
megnézhetik a helyszínen a Ferencváros-
Mezőkövesd NB I-es bajnoki mérkőzést! A 
rendezvény fővédnöke Dr. Vinnai Győző, 
Országgyűlési képviselő, védnökök Szőke 
Zoltán, Tiszavasvári Város Polgármestere, 
és Leányvári Attila, a Tiszavasvári Sport 
Klub elnöke. A meghívott élsportolók 
közül, aki elfogadták a meghívást: Pisont 
István, Gera Zoltán, volt válogatott 
labdarúgók, valamint Bényei Ágoston, a 
DVSC NB-I-es csapatának labdarúgója, 
városunk szülötte. Akikkel még folyik 
az egyeztetés: Nyilasi Tibor, Dzsuzsák 
Balázs, szintén volt többszörös válogatott 
labdarúgók, valamint Sipos Jenő, az MLSZ 
szóvivője!

Foci
Elkezdődött a tavaszi felkészülés – némi változással

„Mutasd a Formád” Tehetségkutató 
kispályás labdarúgó torna

2022. március 8-13. Tiszavasvári
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Madarat számoltunk
Január 17-én a Madártani Egyesület Helyi Csoportjának 

tagjai is bekapcsolódtak az országosan megrendezésre 
kerülő szinkron vízi és ragadozó madárszámlálásba. 
Ennek során a szakemberek képet kapnak a hazánkban 
előforduló vízi és ragadozó madár állomány nagyságáról 
és faji összetételéről. Tőlünk 14-en vettek részt ebben 
az akcióban, amikor a Fehér-szik, a Munka halastava, 
valamint a hajdúnánási téglagyári gödrök madárvilágát 
próbáltuk felmérni. Nekünk sajnos az időjárás nem 
kedvezett, mert olyan sűrű köd volt, hogy messzire nem 
igen láthattunk. Ennek ellenére megfigyelhettünk karvalyt, 
egerészölyvet, a rijtka téli vendéget, a nagy őrgébicset és 
jó néhány cinkét, nádi sármányt és a picinke ökörszemet 
is. Jó volt kinn gyalogolni a hóban, beszélgetni a társakkal 
és szívni a friss téli levegőt. Mindenkit hívunk és csábítunk 
az akcióinkra, amelyekről a múlt havi Hírmondóban 
megadott honlapunkon lehet tájékozódni. 

 dr Legány András


