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dr. Vinnai Győző, egyéni országgyűlési 
képviselőnk részt vett a 2023. január 26-i 
képviselőtestületi ülésen, és napirend 
előtti hozzászólásában tájékoztatást adott 
pályázatokról, önkormányzati működési 
rendszerről

Veszélyekkel teli világban élünk, jelenleg a 
szomszédunkban háború dúl, az energiaárak az egekben, az 
infláció is elég magas, viszont az országnak működnie kell. 
A Kormány benyújtotta a 2023-as költségvetés módosítását 
a Parlamentnek, amelynek a megvitatása következik. Én 
néhány olyan területet látok, ami az itt élő emberek számára 
is fontos. Az egyik a rezsicsökkentés fennmaradása, április 
30-ig ezeken az árakon! Vagyis: az átlagfogyasztásig 
minden család megkapja azt a támogatást, amit eddig is 
megkapott. Ez a gázra és az áramra vonatkozik. Komoly 
egyeztetés folytán a víz ára változatlan maradt. A másik 
terület a munkahelyek megőrzése. Jelenleg 4 708 000-n 
dolgoznak ma Magyarországon, és 238 000 álláskereső 
van. A munkanélküliek száma nincs 300 000! Van most egy 

nagy pályázati rendszer, ami bértámogatást is fog jelenteni 
a vállalkozóknak, illetve az energiaintenzív gazdálkodást 
folytató vállalkozásoknak. Itt szeretném megjegyezni, 
hogy a mezőgazdasági vállalkozói pénzek folyamatosan 
érkeznek az Uniótól, mely a területalapú, pontosabban a 
földalapú támogatást jelenti, emellett a gazdák pályázhatnak 
vidékfejlesztésre, állattartó telepek korszerűsítésére. A 
harmadik, és nagyon fontos, az önkormányzati világ. Itt 
szeretnék gratulálni Tiszavasvárinak az elnyert 134 millió 
forint rezsiköltséghez való hozzájáruláshoz, valamint 
az elnyert öt TOP Plusz-os pályázathoz. Feltétlenül 
beszélni kell még az új háziorvosi ügyeleti rendszer 
átszervezéséről. A lényege: járásközpontokban lesznek 
háziorvosi ügyeletek. Ebben a megyében márciustól 
lesz bevezetve. Tiszavasváriban lesz egy rendelő egy 
háziorvossal, ahol 16.00-tól 22.00-ig, rendelési időn kívül 
lesz ügyelet. Vagyis: nem lesz több helyen a Tiszavasvári 
járásban, csak itt. A mentőszolgálat bekapcsolódik ebbe az 
ügyeleti rendszerbe, és már 16.00-tól 22.00-ig a diszpécser 
központban is csengenek visszaellenőrizhető módon a 
hívások. És 22.00-tól pedig az Országos Mentőszolgálatnál 

fog megjelenni az ügyeleti rendszerben történő sürgősségi 
hívás. Ennek oka: modellezték a járásokban, hogy éjszaka 
30 000 emberre 1-1,5 beteg kereste fel az ügyeletet, amit 
jelen esetben a mentőszolgálat is el tud látni megfelelő 
koordinálással. És amiről még szeretném biztosítani a 
várost, hogy együttműködésben továbbra is rendelkezésre 
állok!

Olvasónk közül többen megkérdezték, hogy mi lesz 
már a polgármester úr által oly’ régóta beígért busszal? 
Nos, 2023. január 26-án sajtótájékoztatóval egybekötve 
megtörtént a hivatalos átadás! Amint azt dr. Vinnai 
Győző, a térség egyéni országgyűlési képviselője 
elmondta, hogy: egy 2020-as egyedi kormányzati 
támogatási döntést követően „A biztos kezdet gyerekház 
és Tanoda” c. projekt része ez a busz, melynek célja a 
társadalmi hátrányok csökkentése, amely Tiszavasvári 
komplex felzárkóztató programjaként ismert. Ezt követően 
Szőke Zoltán, városunk polgármestere örömének adott 
hangot, hogy végre megérkezett az az 51 férőhelyes busz, 
mely „A biztos kezdet gyerekház és Tanoda” c. projekt 
kiszolgálása mellett szolgáltatni fog a város lakosságának 
is. Köszöntőjében elmondta: „ a busz megérkezett, és 
elképzeléseink szerint ez a jármű több feladatot is el fog 
látni! Szeretnénk azt, ha a helyben működő iskoláknak 

osztálykirándulásoknál tudna közreműködni, szeretnénk 
azt, hogy a közösségi életet erősítené ez a jármű felnőtt 
kirándulások, vagy a Találkozások Háza által szervezett 
színházlátogatások alkalmával, és olyan közösségi 
eseményeket szolgálna, ami eddig nem volt, mert nem 
volt rá lehetőség Tiszavasváriban. A 2020-ban elnyert 
2 milliárd forintos pályázat megvalósítása – melynek 
része ez a busz is – jó úton halad, bár sok buktatója van. 
Gondoljunk csak az építőanyag áremelkedésre, a rezsiárak 
növekedésére, a háborús helyzetre, mely nem segíti, 
hanem nehezíti a pályázatok kivitelezését, megvalósítását. 
De büszkén mondhatom, hogy a polgármesteri hivatal 
minden dolgozója, valamint a képviselőtestületi tagok 
azon munkálkodnak, hogy ezen nehézségek ellenére 
minden programot sikerrel megvalósítsunk! Ez a busz is 
ékes példája annak, hogy tudunk együtt dolgozni, együtt 
gondolkodni, hiszen Tiszavasvárit csak ez viszi előre!

Újévi ajándék
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Évértékelő - Szőke Zoltán polgármesterrel

- Igaz, már 2023 van, de ilyenkor 
szoktunk visszatekinteni az előző év 
történéseire Szőke Zoltán polgármester 
úrral. Úgy gondolom, van mire, hiszen 
az elmúlt esztendő is bőven tartogatott 
számunkra örömöt, fejtörést és 
meglepetéseket!

– Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, 
és mivel az idén ez az első bejelentkezésem, 
így kívánok mindenkinek boldog újévet! 
A 2022 évre való visszatekintés valóban 
nem kis falat, de abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy a helyi 
médiáknak köszönhetően mindenről tudtuk 
tájékoztatni a lakosságot. Viszont nem 
biztos, hogy mindenki emlékszik mindenre, 
ezért frissítsük fel az eseményeket: 
az újévi köszöntőmben én is abba a 
hibába estem, hogy boldogabb esztendőt 
kívántam, mint az előző évi volt, de nem 
biztos, hogy ezt kellett volna kiemelni. 
Hogy miért? Nézzük csak: nagyon sok 
minden elkészült 2022-ben, és nagyon 
sok minden elkezdődött, ami most az idén 
fog realizálódni. 2020-ben egy egyedi 
kormányzati támogatásnak köszönhetően 
Tiszavasvári közel 2 milliárd forintot 
kapott, amiben komoly infrastrukturális 
fejlesztésekre volt lehetőség. És mi 
valósult meg ebből? 2022-ben jutottunk el 
odáig, hogy elindulhattak a kivitelezések. 
Beszéljünk az utakról: 765 millió forint 
értékben  indult el kora tavasszal az útjaink 
felújítása, aminek 2022 decembere volt 
a végső határideje a műszaki átadásnak, 
de az idei esztendőben lesz befejezve a 
kedvezőtlen időjárási viszonyok  miatt. 
Konkrétan a Vasvári Pál út bűdi szakasza, 
valamint a Hétvezér útnak a felújítása 
csúszott át idénre.  Látható volt, hogy 
egy komoly úthálózat fejlesztés történt, 
benne az útfelületeken kívül a padkák 
rendbetétele, felújítása, csapadékvíz 
elvezetése. Csak megnyugtatásként 
mondom: érkeztek visszajelzések az utak, 
padkák kivitelezésével kapcsolatosan! 
Mivel garanciális javításokra lehetőség 
van, így jelezzük ezeket a kivitelezőnek. 
Addig a műszaki átadás-átvétel nem 
történik meg, míg ezek a feltárt hibák 
nincsenek kijavítva. Ezúton is kérem a 
Tisztelt Városlakókat, hogy aki ilyen 
jellegű problémát észlel, jelezze felénk 
a problematerkep@tiszavasvar.hu email 
címen. Ezt minden esetben kivizsgáljuk, 
de ha a különféle internetes felületen 
teszik meg, az nem biztos, hogy eljut 
hozzánk! Menjünk tovább: volt egy 
belvíz-csapadékvíz felújítási projektünk 
is az egyedi kormányzati támogatásból. A 
nyári időszakban nem tapasztaltunk nagy 
mennyiségű csapadékot, megemelkedett 
belvíz, vagy talajvízszintet, viszont most 
az őszi-téli időjárás bebizonyította, hogy 
megfelelően működik a rendszer. Ez mind 
az Adria, mind a József Attila úton is látható. 
A szivattyúk dolgoznak, az átereszek 
bírják a megnövekedett csapadékvíz 
mennyiséget, így a hivatalos műszaki 
átadás-átvétel megtörtént! A támogatásban 
nem szereplő eltömődött, elhasználódott 
árkokat saját erőből, a Tiva-Szolg. Kft. 
segítségével próbáljuk helyrehozni. 
De ezekre is keressük a pályázati 
lehetőségeket, hogy ne saját forrást 
kelljen felhasználni. Amint az látható volt, 
elkezdődött az orvosi rendelő bővítése, 
a mentőpont kialakítása. Itt sajnálatos 
módon volt egy négyhónapos csúszás, 
mert hiába kapta meg a munkaterületet 
időben a kivitelező, de meg kellett állni 
a bontással, mert a gázszolgáltató nem 
szerelte le időben a gázórát, nyomás alatt 

volt a rendszer, a felelősséget pedig joggal 
nem vállalta senki, hogy mi van, ha sérül a 
gázcső? Később az egészségügyi dolgozók, 
és az odajáró betegek is tapasztalhatták, 
hogy sokáig nem volt megfelelő fűtés az 
épületben. Ezzel szintén a gázszolgáltató 
okolható, hiszen a gázóra visszaszerelésére 
ismét egy jelentős időt kellett várni! 
Tudom, hogy sok volt a méltatlankodás, 
a felháborodás - joggal, de erről sem mi 
tehettünk!  Decemberben indulhatott el a 
próbafűtés, és emiatt csúszik a kivitelezés! 
Ha már orvosi rendelő, beszélni kell az 
ügyeleti ellátásról: sok mende-monda 
kering a városban ezzel kapcsolatban. 
Információim szerint Tiszavasvári, 
mint járásközpont jogosult arra, hogy 
megkapja az ügyeleti rendszer biztosítását. 
Jelenleg még folynak az egyeztetések, 
területbejárások, felmérések. Ebben a 
pillanatban erről többet elmondani nem 
lehet, nem is tudok! Én továbbra is annyit 
szeretnék kérni a Tiszavasváriaktól, hogy 
ne a közösségi médiában terjedő különféle 
rémhíreszteléseknek dőljenek be, hanem 
kérjenek tőlünk hiteles tájékoztatást. Azt 
hiszem ezzel kapcsolatban már többször 
bizonyítottunk! Nálunk továbbra sincsenek 
tabukérdések!

– Ha már egészségügy: lehet tudni 
valamit Dr. Horai Károly doktorúr 
megüresedett praxisáról, vagy a 
megüresedett állatorvosi helyek 
betöltéséről?

– A múltkor már említettem, hogy az 
állatorvosi területre nincs rálátásunk, 
beleszólásunk. A Rojkó doktorúr praxisáról 
semmi információnk nincs, ott abban a 
körzetben még mindig a helyettesítést kell 
megoldanunk, viszont pont a héten volt 
találkozóm egy érdeklődő háziorvossal, 
akinek szándékában áll Tiszavasváriba 
jönni. Úgy néz ki, hogy Ő meg is fogja 
pályázni Horai doktorúr körzetét, és 
belátható időn belül munkába is tud állni.

– Annyit lehet tudni, hogy nyugdíj előtt 
álló, vagy fiatal orvosról van szó?

-  Fiatal orvosról van szó, és itt képzeli 
el a középtávú jövőjét Tiszavasváriban! 
Menjünk tovább: megtörtént a családok 
átmeneti otthonának az átalakítása. Bár 
vannak még további folyamatban lévő 
munkálatok, de amint elkészül, ide fog 
költözni a Hősök útról (jelenleg a szociális 
otthonban lévő) Családsegítő Központ. 
Októberben befejeződött a „Zöldváros” 
projekt. A kezdeti rövid megingás után 
elmondhatjuk, hogy nagy megelégedésre 
működik a városi piac. Jó szolgálatot tesz 
az új parkoló is. Nem kell már esős piaci 
napokon a sártengert kerülgetve kiszállni 
az autóból. Szintén ehhez a projekthez 
kapcsolódva – a végéhez közeledik a 
Találkozások Háza külső megújulása. 
Rövid időn belül meglesz a műszaki 
átadás. Ezzel teljes egészében lezárul ez 
a pályázat is! Amiről még beszélnünk 
kell: Tiszavasvári kormányzati támogatás 
keretein belül pályázott egy buszra. 
Hosszas egyeztetés után megszületett a 
döntés, majd a vásárlás! Erről bővebben 
a címoldalon olvashatnak, és láthatják a 
produktumot!

De nézzük tovább: elindult a tanodák 
felújítása. A volt bűdi éttermet átadtuk, 
így ott is elindulhattak a munkálatok. 
Ezek azok a munkálatok, amiket láthattak 
a Tiszavasváriak. Visszatérve 2022 
januárjára: komoly munkával indult az 
év. Megjelentek a TOP+ -os pályázatok. 
Sokszor késő estig dolgoztunk a 
kollégákkal a beadandó dokumentumokon. 
A megjelent 10 TOP+ -os pályázatból 8-ra 
pályázatunk. Azért csak ennyire, mert a 
bölcsődefejlesztésre és a „sokszemjegyű” 
utak felújítására nem nyújthattunk be 
pályázatot. Már vannak részeredmények: 
megújítjuk a városközpontot, ami már 
az idei esztendőben el fog indulni, és 
megnyertünk egy energetikai pályázatot, 
amiben megújul az ifjúsági tábor és a 
Kornisné Központ. Az újévi koncerten 
jelenthettem be, hogy belterületi 
utak felújítására is sikerült nyernünk, 
melyből a gyári lakótelep útjait, járdáit 
és közterületeit szeretnénk újjá, szebbé 
varázsolni! Február a költségvetés 
tervezésének ideje az önkormányzatoknál. 
Akkor szembesültünk vele, hogy a város 
gazdaságilag nem túl fényesen áll. Február 
14-én a költségvetésünk tervezésekor 
252 581 340 forintnyi kiegészítő 
támogatást állítottunk be. Ez valójában 
hiány volt a költségvetésünkben. Mivel 
ezt valahogy pótolni, fedezni kell, ezért ez 
nagyon negatívan érintett bennünket, de 
bizakodóak voltunk. Az intézményvezetők 
és itt a hivatalban is a kollégák a 
leghatékonyabban végezték a munkájukat, 
így a költségvetésünk egyensúlyba 
került. Kaptunk rendkívüli települési 
támogatásokat. Itt az igényelt összeg 70%-
át kaptuk meg. Így már minden kötelező 
jellegű feladatunkat el tudtuk látni. Legyen 
az gyermekétkeztetés, óvoda, egészségügyi 
ellátás – úgy gondolom a lakosság 
elvárásainak megfelelően hajtottuk végre. 
Elmúlt a Covid, márciustól szabadabb lett 
minden. Beindult az „élet” is a városban. 
Pörögtek a közösségi eseményeink is, 
a lakosság nagy megelégedésére. A 
nagyobb rendezvényeinkre – Öhönforgató, 
Zúzosléfőző verseny, Nyárzáró buli, 
Augusztus 20., stb.) jöttek a külföldiek, az 
idegenek, és sajnos ekkor jött a rezsiválság 
is. Mondhatnám: Pedig olyan szép volt 
minden! Olyan horror összegekkel 
kellett szembesülnünk, mint pl.: a 
gázáremelkedése, - amíg eddig 1 köbméter 
gáz az önkormányzatnak 160.-Ft volt, az 
most 1040 Ft-ra emelkedett! Elkezdtünk 
gondolkodni, számításokat végezni, és 
arra az elhatározásra jutottunk, hogyha 
így marad minden, nem takarékoskodunk, 
akkor kb.: 60 millió forintnyi 
többletforrásra lenne szükségünk, hogy az 
évet csak fűtés, csak rezsi szempontjából 
tudjuk zárni. És itt még nem beszélhetek 
arról, hogy térítési díjak nem nőhettek, 
viszont az élelmezési alapanyagok ára 
jelentősen felment, és még sorolhatnám.  
Nagyon nagy bajokkal szembesültünk. 
Leültünk jegyzőasszonnyal, pénzügyi 
vezetővel, intézményvezetőkkel, és 
átgondoltuk a lehetőségeket. Ezek után 
meghoztuk azokat a döntéseket, hogy 
miként tudunk takarékoskodni a fűtési 
időszakban, milyen intézkedéseket 
kell bevezetnünk. Ebből adódott, hogy 
be kellett zárnunk a Sportcsarnokot, a 
Találkozások Házát, a Civilházat, az Ady 
Endre úti szolgáltatóházat, de igyekeztünk 
mindenkinek kedvezni, és lehetőséget 
biztosítani. Egy biztos: munkatársakat 
nem kellett elengedni, és munka nélkül 

senki nem vesz fel fizetést. Így kerültek 
előtérbe az átcsoportosítások! A kulturális 
lehetőségek is adottak, hiszen jelenleg 
a Polgármesteri Hivatal házasságkötő 
terme ad otthont minden ilyen jellegű 
eseménynek! És ami még fontos, hogy az 
intézményeinkben 18 fokban dolgoznak 
a munkatársak, magunkon is spórolunk. 
Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően 
a 2022-es esztendőt mindezek ellenére 
úgy tudtuk zárni, hogy nem kerültünk 
komoly pénzügyi válságba. Köszönet ezért 
mindenkinek! Mi hiába találunk ki okos 
dolgokat, ha nincs összefogás, megértés, 
közös célért való tenni akarás.

– Az újságban gyakorta megjelent, 
hogy a város erre-arra nyert 
százmilliókat, milliárdokat, stb. Az 
emberek bizalmatlanok, vagy inkább 
türelmetlenek mondván, hogy ebből 
nem látszik semmi! Mennyire kellett 
megbirkózni a városvezetésnek azokkal a 
gondokkal, hogy közbeszerzés, terveztetés, 
újratervezés, stb., ami mind-mind idő, 
és milyen előre nem látható dolgok 
jöttek még, ami miatt csúszhattak ezek a 
beruházások?

– Többször beszéltem már arról, hogy 
a közbeszerzési eljárás egy nagyon 
körülményes és hosszú folyamat. Ehhez 
most még jött a folyamatos építőanyag 
árnövekedés, ami hatalmas gond a 
kivitelezőnek. Nem lehet előre tervezni, 
nem lehet korrekt árajánlatot adni. 
Beszéljünk konkrét esetről: itt van az 
iparterületünk kialakítása. Folyamatosan 
azzal szembesülünk, hogy olyan ajánlatok 
érkeznek be, amelyre nem áll rendelkezésre 
annyi pályázati pénz. Nyertes pályázatról 
beszélünk, tehát itt van rá a pénz, de nem 
annyi, mint amire sok esetben ajánlat 
érkezik! Már négy közbeszerzési eljárást 
folytattunk le – eredménytelenül! Mire 
újabb támogatást kapunk rá, azok az 
árak már megint nem azok az árak! Jelen 
pillanatban az ötödik közbeszerzésünket 
folytatjuk le, ami tárgyalásos közbeszerzés. 
Ilyen még nem is volt tudomásom szerint 
a városban. A közeljövőben fog lezárulni, 
és talán most közelítenek az elképzelések 
a valósághoz. De ahhoz, hogy idáig el 
tudtunk jutni, több alkalommal kellett 
a Pénzügyminisztériumban járni, vagy 
személyes egyeztető találkozókon részt 
venni, és még sorolhatnám, ami szintén 
idő! És ha csak 1 forinttal nem érnek 
össze a dolgok, akkor nevetséges, de 
újra kell kezdeni mindent! Ebből azt 
hiszem, kiderül, hogy mennyire nem 
egyszerű eljutni a pályázatírástól az 
átadási ünnepségig! Elmondanám, hogy 
25 pályázatunk fut, futott, és mindegyikkel 
így meg kell dolgoznunk! Hatalmas a 
teher és a felelősség a munkatársaimon. 
Már 1 forintért is büntetnek, így el lehet 
képzelni, milyen odafigyelés kell! Ennek 
ellenére jó a hangulat az önkormányzatnál 
attól függetlenül, hogy soha ilyen 
mértékű fejlesztések ennyi időn belül 
nem voltak a városban. Bár folyamatosan 
szembesülnünk kell a határidők 
csúszásával, de igyekszünk mindenen 
úrrá lenni! Mivel mindent meg akarunk 
valósítani, így nem jellemző ránk, hogy 
bármilyen pályázatot is visszaadnánk, amit 
elnyertünk. És ha már beszéltem a 2022-
es év végéről, akkor feltétlenül meg kell 
említenem, hogy a képviselőtestületnek – 
nem jó szántából – hoznia kellett egy olyan 
döntést, miszerint a 2023-ra adóemeléseket 
kell bevezetni. Ebben az időszakban ez a 
legfájóbb döntés, de nem volt választási 
lehetőségünk! Ugyanis 2019-óta sem 



2 0 2 3  f e b r u á r
Közéleti hírek

a térítési díjakban, sem az adókban az 
önkormányzatok nem emelhettek, nem 
mehettek még az infláció után sem, mert 
volt egy Covid veszélyhelyzet, és az akkor 
rendelkezések ezt tiltották. Számításokat 
kellett végeznünk 2023-ra vonatkozóan, 
és az jött ki, hogyha ezek az energiaárak 
maradnak, akkor közel 500 millió forint 
csak a rezsinövekedésből plusz teher, 
plusz hiány nehezedik a városra. És még 
nem beszéltem az élelmiszerárakról, ami 
plusz 100 milliót jelent! Az ősz folyamán, 
a Miniszterelnökségen Balla György 
miniszteri biztosnál jártunk, hogy 2023-
ban hogyan tudnak Ők segíteni, mit tesz 
értünk a Kormány, a Magyar Állam? Mi 
akkor már úgy mentünk oda, hogy az 1,4-
es iparűzési adónkat – követve az összes 
többi települést – felemeltük 2%-ra, pedig 
szerettük volna elkerülni. Bíztunk a háború 
véget érésében, és kivártunk a végsőkig. 
A magánszemélyek kommunális adóját 
valamikor használta a város, de kivezetésre 
került. Így utólag azt gondolom, hogy 
nem kivezetni, hanem csökkenteni kellett 
volna. Minden környező településen 
folyamatosan működik. Az a baj, hogy adót 
nem kivezetni, hanem újra bevezetni nehéz, 
és nem is egy népszerű döntés – viszont 
szükség van rá.  Azért van rá szükség, 
mert minden egyes közfeladat ellátásához 
valamilyen pénz kell. És vannak olyan 
pályázatok, amihez önrész kell, mert 
nem 100%-ban államilag finanszírozott. 
Ha az önkormányzatnak nincs elegendő 
adóbevétele, akkor ezt hitelből kell 
fedeznie. Sajnos az utóbbi időben sok 
esetben előfordult, hogy fel kellett vennünk 
10%, 20% hitelt egyes pályázatokhoz, mert 
a lakosságnak elvárása, hogy normális 
utak, járdák, padkák legyenek, az árkok 
rendben legyenek, fásítás legyen, és még 
sorolhatnám. Ez mind jogos elvárás, 
de a semmiből nem lehet ilyeneket 
megvalósítani. Tehát a kommunális adó 
bevezetésének az a célja, hogy ne csak a 
költségvetési hiányt csökkentsük, hanem 
az ilyen feladatokra a jövőben legyen saját 
forrásunk. Ilyen megfontolásból emelte 

a képviselőtestület az üdülőövezetben is 
az adót egy kicsit magasabb besorolásba, 
így a Tiszavasvári lakosságot megpróbálta 
a lehető legkisebb mértékben terhelni. Ez 
a kommunális adó ingatlanonként – tehát 
nem lakosonként – 6000.-Ft! Vagyis: 500.-
Ft/hó! Akkor is, ha adott esetben azon a 
portán 4-5-6 ember él! Tudom, hogy a 
mai világban minden forint számít, de úgy 
gondoltuk, hogy havi 500.-Ft nem egy 
különösebben megterhelő összeg! Én azt 
kérem a lakosságtól, hogy legyen ebben 
a helyzetben megértő, hiszen ha ezeket a 
lépéseket nem tesszük meg, akkor a város 
sokkal nehezebb helyzetbe kerül, - akár 
csőd közeli helyzetbe is kerülhetett volna, 
- és semmilyen forrásunk nem lenne arra, 
hogy bármit is fejlesszünk! Építményadó 
vonatkozásában, ami a vállalkozókat, 
vállalkozásokat érinti, már 2023-ban 
szerettünk volna kedvezményt biztosítani 
az itt működő vállalkozásoknak, de jelen 
pillanatban az ismert okok miatt 1 évvel 
elhalasztottuk az építményadóknak a 
csökkentését. Már meg van fogalmazva 
a rendelet, hogy 2024-től 25%-kal 
kívánjuk csökkenteni! Ezt nem tartom 
a legigazságosabb adónemnek, ezért 
a távlatokban gondolkozva keressük a 
megoldást ennek kivezetéséről, és egy 
igazságosabb adóforma bevezetéséről!

– Ha visszagondolunk 2022-re, és 
értékelni kellene a városvezetés és 
a képviselőtestület teljesítményét, - 
figyelembe véve a körülményeket, - ez az 
érték, hogy mozogna egy tízes skálán?

– Emberből vagyunk, és hibázhatunk! 
Ettől függetlenül mindent figyelembe 
véve én egy kilencesre értékelem a 
teljesítményünket! Egy Covidból kifelé, 
energiaválságba befelé, nehéz gazdasági 
körülmények között ilyen teljesítményt 
nyújtani, - és itt értendő mindenki, aki tett 
az ügyért,- azt hiszem a maximumot hoztuk 
ki abból, amit lehetett! Én nem gondolnám 
azt, hogy itt bárki könnyen veszi a munkáját. 
A képviselőtestületben ugyan voltak 
nézeteltérések, véleménykülönböztetések, 
de alapjában véve ez is a város érdekeit 

szolgálta. Az év közbeni döccenő után 
mindenki belátta azt, hogy csak közösen, 
és egy irányban húzhatjuk a szekeret, és 
azokat a nehéz, fájó döntéseket is szinte 
egyhangúlag fogadtuk el. Én bízom 
abban, hogy a 2023-as esztendőt is közös 
gondolkodással fogjuk túlélni.

– A testületi ülések döntéseinél mennyire 
jellemző a pártérdek képviselése?

-  Éles politikai véleménynyilvánítások 
már nem jellemzőek a testületi 
ülésekre. Azt gondolom, hogy azok a 
hangoskodások, kekeckedések, amik 
voltak a kezdet kezdetén, már nem 
tapasztalhatóak. Nyilván vannak olyan 
napirendi pontok, amiben nem mindenki 
ért egyet. Mondok egy példát: a közösségi 
médiában megjelent, hogy Tiszavasvári 
város képviselő testülete hozott egy 
olyan döntést, hogy adóemelések fognak 
bekövetkezni 2023-ban, és az egyik 
magánszemély leírta, hogy látta, amint 
XY képviselő ezt nem szavazta meg. De! 
Amint már említettem, van egy helyzet, van 
egy szituáció, amit meg kell oldani. Azzal, 
hogy nem szavazom meg, azzal, hogy nem 
támogatom, azzal a problémát még nem 
oldom meg! Ilyen esetben lehet NEM-
mel szavazni, de mellé oda kellett volna 
tenni egy alternatívát, egy javaslatot, hogy 
akkor mit is kellene tenni? Visszamenőleg 
évekre meg lehet figyelni, hogy testületi 
üléseken egy tartózkodó, vagy nem 
elfogadó szavazás után egy esetben 
sem történt javaslattevés! Egy NEM-re 
bárki felemelheti a kezét, különösebb 
felkészültség nem kell hozzá! Akkor 
miről beszélünk? Ha az összes képviselő 
így tett volna, akkor nem Tiszavasvári 
javát szolgálták volna, hanem az egyenes 
utat a csőd felé! Tényleg ezt szeretné a 
város? Még egyszer elmondanám: lehet 
ellenzéki képviselőnek lenni, lehet NEM-
mel szavazni, csak akkor mondjanak 
alternatívát! Mondjon jobbat, mint amit mi 
előterjesztünk! Na, ilyenek nem hangoznak 
el! Szerencsére ezt a városlakók látják!

– Azt hiszem minden fontosabb területet 
megtárgyaltunk! Van-e még valami, amit 

feltétlenül el kell mondani a lakosságnak? 
– Már említettem, hogy voltunk a 

Miniszterelnökségen, és ott Balla György 
miniszteri biztosnak elmondtuk, hogy 
mi mit tettünk a kilábalás, vagy inkább a 
túlélés érdekében, és megkérdeztük, hogy 
Ők miben tudnak ehhez hozzájárulni? 2022 
év végén jelent meg a hír, hogy a 10 000 
fő feletti települések egyedi támogatást 
kapnak a rezsi okozta áremelkedések 
kompenzálására. Ez később olvasható volt 
a Kelet-Magyarországban is. Tiszavasvári 
esetében 300 millió forintnyi plusz 
pénzre lenne szükségünk, - ezt vázoltuk 
is miniszteri biztos úrnak. Ezt alá is 
támasztottuk dokumentumokkal. Az első 
egyeztetés után 134 millió forintot kaptunk. 
Azért fontos erről beszélnünk, mert 
vannak, akik ezt félreértelmezték. Tehát: 
ez nem pluszpénz! Ebből nem lehet bármit 
venni, ezt nem lehet bármire elkölteni, 
ebből nem lehet utakat, járdákat csinálni! 
Ezt a pénz csak a rezsitöbblet fedezésére 
lehet felhasználni! Vagyis: még 166 millió 
forintra lenne szükség ahhoz, hogy a rezsi 
pluszkiadások miatt nullán legyünk! Bízom 
abban, hogy menetközben még nőnek 
a normatívák, az állami támogatások, 
hogy csökkenni fognak az energiaárak, és 
stabilizálódik a pénzügyi helyzetünk. És 
ha ez mégsem jönne össze, akkor bízom 
abban, hogy további egyeztetések folytán 
további támogatásokat kapunk! Készül a 
2023-as költségvetésünk. Látjuk a jelenlegi 
hiányokat, de a kollégákkal bizakodóak 
vagyunk, hogy egy működőképes, 
elfogadásra alkalmas költségvetést sikerül 
összeállítanunk! Arra kérem a Tisztelt 
Városlakókat, hogy legyenek bizakodóak! 
Mindenki végzi a dolgát! A testület a helyén 
van, Vinnai képviselőúrral folyamatosan 
egyeztetünk, az elnyert pályázati pénzek 
mind megvannak, és itt nálunk vannak, 
a működőképességünk érdekében pedig 
mindent meg fogunk tenni, hogy továbbra 
is stabil és élhető legyen Tiszavasvári!

– Köszönöm!      
Fülöp Attila

A Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete két képviselője január 27-29-ig 
a NOE által szervezett vezetőképzőn vett 
részt két fővel Sátoraljaújhelyen a Rákóczi 
Tábor és Rendezvényközpontban. Nagyon 
örültünk az ismerős arcoknak, a barátoknak, 
s lehetőségünk adódott új nagycsaládos 
kapcsolatokat is szőni, ismeretségi 
körünket bővíteni. Vendéglátóink, a 34 
éves Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky 
Csongor, és Sátoraljaújhelyt 25 éve vezető 
Szamosvölgyi Péter jelenlétében nyitottuk 
meg vezetőképző hétvégénket péntek este 
a konferenciateremben, hallhattunk a város 
történelméről néhány fontos gondolatot, s 
a Rákóczi Szövetség feladatait, céljait is 

megismerhettük. Másnap reggel egy igazi 
csapatépítő túra várt ránk a Sátoraljaújhelyi 
várromhoz, a hegytetőn található kilátóhoz. 
Ezután egészségesen elfáradva folytattuk 
a délelőttöt, amely során a képzés 3 
szekcióban és 3 helyszínen folyt: az ifjúsági 
tagozatosok vidám és fiatalos lendületének 
erősítése, az új vezetők képzése és a régi 
vezetők kompetenciáink a fejlesztése volt 
a cél. Nekünk, az „öreg rókáknak” a NOE 
elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin mutatta 
be azt, hogy egyesületi vezetőként hogyan 
lehetünk képesek egyszerre több irányban 
figyelni, milyen módon tudjuk védeni a 
közösségünket, s ugyanakkor támogatóan 
is fellépni, hogyan hívhatjuk elő a 

tagságunk rejtett készségeit és képességeit, 
illetve a konfrontálódási szabályokat 
is megismerhettük. Összegyűjtöttük 
a jó vezetők ismérveit is, tippeket 
kaphattunk ahhoz, hogy a tagságot hogyan 
motiválhatjuk. Délután 14.00-19.00-ig 
folytatódott az ismeretek átadása számunkra 
Győri-Baros Judit tréner, coach és HR 
tanácsadó által: vezetői kompetenciák, 
önismeret, emberismeret, különböző 
személyiségtípusú emberek motiválása 
voltak a főbb témakörök. Megismertük a 
„DISC térképet” is, vagyis azt, ami segíti 
a saját és a másik ember motivációinak, 
érzéseinek és viselkedésének megértését. 
Fontos volt a hétvégén a lazító program is a 
sok tanulás mellett. A napot farsangi bállal 
zártuk, ahol a NOE Felső-Tisza Régió 
képviselői is vidám műsorral színesítették 
a rendezvényt. Vasárnap délelőtt a NOE 
választmányi ülésére került sor. A NOE 
elnöke értékelte a 2022-es évet, s a 2023. 
évi kilátásokról, tervekről is szó volt. 
Néhány program ismertetőjét is hallhattuk. 
(A teljesség igénye nélkül: február 11. 
Pécs- Házasság napi rendezvény. Május 6. 
Fehérvárcsurgó- Babaköszöntő program. 
Május 20-án lesz a NOE éves országos 
közgyűlése Budapesten. Május végén, 

június elején terveznek egy családi napot 
a Hungaroringre kamionversenyekkel, 
s remek családi programokkal. Nyár: 
Zánka gyermektábor és családi hétvégék. 
Szeptember 16-án rendezik meg a NOE 
Országos Őszi Találkozóját Kalocsán. 
Október 7. Szeretet ízei program Dinnyésen. 
A kislődi Sobri Jóska kalandparkba 
valószínű, hogy lesz kedvezményes 
nagycsaládos belépőjegy nyárra.) Vasárnap 
délután feltöltődve, s sok új ismerettel 
gyarapodva térhettek haza a nagycsaládos 
vezetők az ország különböző pontjaira. 
Hálásak vagyunk a szervezőknek, a NOE 
titkárság dolgozóinak, s régióvezetőknek 
a színvonalas hétvége szervezéséért, a 
program lebonyolításáért, házigazdáinknak 
a vendégszeretetért. Bízom benne, hogy 
az ismeretek, amelyekkel gyarapodtunk, 
át tudjuk nektek adni, kedves tiszavasvári 
nagycsaládosok. Meg kell mutatnunk 
nektek azt is, hogy olyan csapat a NOE, 
akiknek helyén van a szíve, tudják, 
mit akarnak, vannak álmaik, melyeket 
követnek, és amelyekért dolgoznak. 

Lévai Andrea,
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 

Egyesülete elnöke

Nagycsaládos vezetőképző
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A decemberi „Megkérdeztük a 
polgármestert” c. rovatunkba érkezett 
az alábbi kérdés. Akkor Szőke Zoltán 
polgármester úr megígért, hogy egy külön 
műsorban erre bővebben visszatérünk. De 
először lássuk a feltett kérdést:

- Bejárta az internetet a hír, mely szerint 
két helyi Kutyapártos „passzivista” saját 
költségen fel szerette volna újítani az egyik 
üdvözlő táblát a város határában, azonban 
Polgármester Úr közbelépett, és rongálás 
miatt feljelentést tett ez ügyben, írásban 
úgy nyilatkozva, hogy az önkormányzat 
kára 6-700 ezer forint. Azóta a bíróság 
megállapította, hogy az okozott kár mértéke 
1390 forint, és a szabálysértési eljárást 
megszüntette. Érdeklődni szeretnék, hogy 
ez a feljelentés az önkormányzat nevében 
történt-e? Ha igen, akkor a jogi eljárásnak 
volt-e valamilyen járulékos költsége a 
városra nézve? S ha igen, akkor mennyi? 

– És akkor lássuk a bővebb választ!
– Először is nézzük a tényállást: 

Tiszavasvári városhatárainál, amint azt 
mindenki láthatja, üdvözlőtáblák vannak 
kitéve. 2022. szeptember 9-én Nyíregyháza 
irányába autóztam, amikor arra lettem 
figyelmes, hogy a város határánál lévő 
üdvözlőtáblánkon egy személy rajta, egy 
pedig mellette bontja azt. Először a Tiva-
Szolg. embereire gondoltam, hogy biztos 
felújítás történik, de aztán mivel sem a 
személyek, sem a jármű nem volt ismerős, 
így megálltam és megkérdeztem Őket, 
hogy mit is csinálnak? A válasz rövid volt: 
Ők a táblát újítják fel.  És miután nekem 
szegezték a kérdést, hogy ki vagyok én, 
bemutatkoztam, és megkérdeztem, hogy 
milyen alapon, kinek az engedélyével 
teszik ezt? Mivel ez közterületen van, 
és a város tulajdona! Nem a szándékkal 
volt baj, hanem azzal, hogy ezt előre 
egyeztetni, megbeszélni kellett volna, ami 
nem történt meg. Ez azért fontos, mert 
volt már ilyen a városban, amikor kültéri 

padokat festettek át tiritarkára, majd 
valami “véletlen” folytán rákerült a padra 
egy ellenzéki a párt logója! Ez bizony 
sem kormánypártinak, sem ellenzékinek, 
sem senkinek semmilyen formában 
nem megengedhető! Kértem Őket, hogy 
fejezzék be a tevékenységet, de mivel erre 
nem voltak hajlandóak – mondván, hogy ez 
a tábla közterületen van, így azt csinálnak, 
amit akarnak, - így hívtam kapitány urat, 
hogy hivatalos legyen az intézkedés. 
Erre a hölgy lemászott a tábláról, de 
ekkorra már megérkeztek a rendőrség 
munkatársai is. Megtörtént a szembesítés, 
jegyzőkönyvfelvétel, fotódokumentáció 
készítése. Én ott a helyszínen is elmondtam 
a kiérkező rendőröknek, hogy tudjuk, a 
tábla felújításra szorul, de még egyszer 
mondanám: nem ezzel volt a baj, hanem 
az egyeztetés hiányával! A városnak 
van egy szabályzata, vannak különböző 
rendeletek, amik szerint ezt a cselekményt 
el lehet végezni, csak egyeztetniük kellett 
volna. És a másik: kiderült, hogy a hölgy 
egy politikai pártnak az aktivistája, talán 
Budapesti, (hogy miért érdekli ennyire 
Budapestet ennyire Tiszavasvári? Már 
többször érkeztek onnan aktivisták ilyen-
olyan céllal). Utólag már lehet mondani 
részükről bármit, csak arra lettem volna 
kíváncsi, ha nem érek oda időben, 
akkor az a tábla lila lett volna, vagy 
tele lett volna festve pártlogókkal? 
Akkor pedig emiatt járt volna 
Tiszavasvári csodájára a média? 
Bármire gondolhatunk! Arra is, 
hogy egy Budapest-Tiszavasvári 
út személygépkocsival, 
pályamatricával most közel 
30.000.-Ft! Ezt és a festékeket, 
szerszámokat, stb. ki 
finanszírozta? Még az is lehet, 
hogy hozzájuk is érkezett a 
külföldi guruló dollárokból?  
Többször elmondtam már, hogy 

az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll! És 
ebből nem csinálok pártkérdést, hiszen a 
városnak vagyok a polgármestere! Miért 
nem kellett előtte megbeszélni? Ha megvan 
a jó szándék, és Tiszavasvári érdekeit 
szolgálja, rendeletnek és közízlésnek 
megfelel, akkor miért mondanék bármire 
is nemet? Szeretnék idézni a rendőrségi 
feljelentésből:…közösségi jellegű 
kezdeményezésnek az önkormányzat nem 
állja útját, sőt, szívesen fogadja. De a 
támogatás felajánlónak is be kell tartania 
az önkormányzatra kötelező szabályokat, 
mivel a végeredmény megfelelőségéért az 
önkormányzat felel.” Ezt kellene megérteni 
minden ide érkezőnek, aki segíteni akar. 
Ilyen módon tudunk együttműködni, 
másként pedig nem! A jogi procedúra 
után született egy végzés a Nyíregyházi 
Járásbíróságon, miszerint a tulajdon 
elleni szabálysértés, szándékos rongálás 
elkövetése miatt indult szabálysértési 
eljárást megszünteti, mivel az Ő 
véleményük szerint itt nem valósult meg 
ez a cselekmény, és ezerpárszáz forintnyi 
kárról van szó. Na, ezt követően indult 
el ennek a pártnak a politikai csatározása 
a közösségi médiában. Engem is, és a 
települést is rossz színben tüntették fel. 
Ők ezt az ügyet próbálták elbagatellizálni. 

Ehhez képest mi a rendőrségi 
feljelentéshez csatoltunk egy független 
szakértői véleményt, melyben mindent 
(anyagköltség, munkadíj, stb.) feltüntetve a 
kár még csak nem is tízezres nagyságrendű 
– amit a bíróság figyelmen kívül hagyott! A 
bontás olyan károkat okozott, hogy javítása 
gazdaságtalan lett volna. Vagyis, egy 
teljesen új táblát kellett volna készíteni, 
telepíteni. Nem négy csavar lett bontva, 
amit megállapítottak a tárgyalás során, 
hanem sokkal több kárt okoztak. Nem 
értünk egyet a Járásbíróság döntésével, 
azt meg egyenesen visszautasítjuk, hogy 
ilyen színben, ilyen módon próbálja ez 
a politikai párt feltüntetni ezt az ügyet. 
Mindenképp el szeretném mondani, hogy 
az önkormányzat tárgyalásban van a 
Vasvári Pál Társasággal, miszerint ezeket 
a szóban forgó táblákat fel kell újítani. A 
társaság elnöke már kért be árajánlatokat, 
csak sajnos a gazdasági helyzetünkre való 
tekintettel nem áll rendelkezésre ez a pénz. 
Ezért kerestünk és jelenleg is keresünk 
támogatókat akik tábláink felújításában 
segítenének, így belátható időn belül ezek 
a táblák megújulnának.  

-VH-

Rongálás, vagy felújítás? - …egy üdvözlőtábla margójára -

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009
Esély és otthon – mindkettő lehetséges!  Komplex beavatkozások 
megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében 

Tiszavasváriban projekt zárásáról
2022 / 12 / 31

Tiszavasvári Város Önkormányzata 141,03 Ft millió fo-
rint európai uniós támogatás segítségével az EFOP-1.2.11-16-2017-
00009 Esély és otthon – mindkettő lehetséges!  Komplex beavatkozá-
sok megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében 
Tiszavasváriban projekt keretében az ifjúsági cselekvési tervben fog-
lalt és a projekt keretében tervezett, lakosság megtartó tevékenysé-
geket valósított meg. A projekt célcsoportja a Tiszavasváriban élő, a 
településről elszármazott, de visszaköltöző, valamint letelepülő 18-35 
év közötti fiatalok voltak. A projektmegvalósítás időszaka 2018.07.02. 
napjától 2022.12.31. napjáig tartott.
A fiatalok helyben maradásához az Önkormányzat tulajdonában lévő 

7 db ingatlan felújítása, átalakítása, berendezése történt meg, az önálló 
életkezdés feltételeit megteremtve. A projekt részeként ifjúsági közösségi pont 
működtetésével különböző életpálya-tervezést, álláskeresést, vállalkozóvá 
válást elősegítő tanácsadások, illetve tréningek kerültek megrendezésre: 
munkaerő-piaci kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő tréning, 
az álláskeresési technikák átadása tréning, a vállalkozóvá válást elősegítő 
tanácsadás, a pályatanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, a pályaorientáció, az 
állampolgári és közösségi kompetenciák fejlesztése. A célcsoport bevonásával, 
a helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági 

együttműködéseket generáló vállalkozói fórum került megszervezésre, amely 
résztvevői a helyben munkát kereső 18-35 év közötti fiatalok és a helyben 
működő gazdasági szervezetek voltak. A vállalkozói fórum létrehozása 
lehetőséget biztosított arra, hogy a településen lévő primer munkáltatói 
piacon működő vállalkozások képviselői és a munkavállalás előtt álló fiatalok 
találkozhassanak egymással. A fiatalok képet kaptak arról, hogy milyen 
elhelyezkedési lehetőségeik vannak a településen alkalmazotti státuszban. A 
célcsoport munkaerő-piaci hátrányának kompenzálása céljából, a település 
közössége számára fontos, hiányszakmákkal vagy a munkáltatók által keresett 
szakmával rendelkező, illetve ezeken a területeken elhelyezkedni kívánó fiatalok 
számára az önkormányzat rendszeres pénzbeli ösztönző támogatást nyújtott.  
Elvárás volt, hogy az ösztönző támogatásban részesített fiatal a támogatás 
eredményeként életvitelszerűen a településen tartózkodjon, valamint itt állandó 
lakcímmel rendelkezzen. Hazai és uniós pályázati programokban való részvétel 
érdekében személyre szabott felkészítést szerveztek. A programelem során 
a város teljes lakosságának, vállalkozóknak és a projektbe bevont elsősorban 
35 év alatti fiataloknak tanfolyamokat, fogadóórákat tartottak a hazai és uniós 
pályázatokon való eredményes részvétel elősegítéséhez a projektek tervezésétől 
azok megvalósításáig.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A projektről további 

információ olvasható: http://tiszavasvari.
hu/esely_otthon

További információ kérhető:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
06 42/520-500
palyazat@tiszavasvari.hu
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TÁJÉKOZTATÁS HELYI ADÓ ÉS MEZŐŐRI 
JÁRULÉKVÁLTOZÁSRÓL

Tájékoztatjuk építményadó és helyi iparűzési adó fizetésre kötelezett adózóinkat, hogy 
2023. I. félévben Értesítést helyi adó egyenlegről nem küldünk ki. Azon adózóinknak, 
akiknek építményadó fizetési kötelezettségük van 2023. március 15-én az esedékes 
építményadót az előző években kiküldött határozat alapján kell megfizetni. A helyi 
iparűzési adó fizetési kötelezettségű adózóinknak 2023. március 15-én a bevallásban 
szereplő esedékes előlegrészletet kell megfizetni. A kisadózó vállalkozások tételes 
adóját (KATA) választó adózóknak az előző évben beküldött bejelentkezés alapján kell 
az esedékes adót megfizetni. Érintett Adózóink a fizetési kötelezettségről ügyfélkapun 
egyenleget kérhetnek le, valamint felvilágosítást nyújthat a könyvelő vagy az adócsoport.  
Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy 2023. január 1-től a helyi adó rendeletek az alábbiak 
szerint változtak: - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/2022.(XI.30.) 
önkormányzati rendelet értelmében az adómentesség megszűnik, az adó mértéke 
magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanonként (ház, lakás, bérlakás bérlője, 
telek, garázs) 6.000,-Ft/év, az üdülőterületen évi 8.000,-Ft-ról évi 15.000,-Ft-ra 
emelkedik.   A helyi iparűzési adóról szóló 32/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet, 
mely szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az 
adóalap 1,4%-ról 2%-ra emelkedik. - Az idegenforgalmi adóról szóló 39/2019.(XI.29.) 
önkormányzati rendelet szerint az adó mértéke 300,-Ft/vendégéjszaka mértékről 500,-Ft/
vendégéjszaka mértékre emelkedik. A magánszemélyek kommunális adó adatbejelentés 
nyomtatványokat január-február hónapban minden háztartásba kézbesítjük, melyeket 
kitöltve, aláírva postai úton vagy személyesen nyújthatják be hivatalunkhoz. Az 
adatbejelentő nyomtatványt elektronikusan kitölteni és beküldeni e-papíron keresztül a 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap webcímen lehetséges. 

Személyes benyújtás az alábbi ügyfélfogadási napokon lehetséges:

- hétfő 800 -1200

- szerda 800 -1200, 1300 -1700

- péntek 800 -1200

A mezei őrszolgálatról szóló 15/2019. számú önkormányzati rendelet módosításával 
2023. január 1-től a mezőőri járulék a szántó művelési ágú, valamint zártkerti terület 
esetén 840 Ft/ha/év mértékről 1.680 Ft/ha/év mértékre, a legelő, rét művelési ágú 
terület esetén 500 Ft/ha/év mértékről 1.000 Ft/ha/év mértékre emelkedik. 

TÁJÉKOZTATÁS DEVIZA SZÁMLA NYITÁSÁRÓL 
HELYI IPARŰZÉSI ADÓBAN

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján az 
adózók helyi iparűzési adó befizetéseiket 2023. január 1. napjától euró vagy amerikai 
dollár devizanemben is teljesíthetik. A kormányrendelet felhatalmazása alapján a 
Magyar Államkincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai 
számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyit a törzskönyvi 
nyilvántartásban szereplő adatok felhasználásával.  A Magyar Államkincstárnál a 
Tiszavasvári Város Önkormányzat részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Számla száma: 10044001-00345277-02120018

Számla IBAN száma: HU82 1004 4001 0034 5277 0212 0018

Felhívjuk adózóink figyelmét arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a 
fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 
karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető 
(„account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a 
Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: 
MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár 
HUSTHUHB BIC kódját. A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében 
a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, 
mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon 
számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben 
foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az 
önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési 
számlájára. Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az 
önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési 
számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. Felhívjuk adózóink figyelmét 
arra, hogy a devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja, a Korm. 
rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére 
szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű 
néhány nappal hamarabb indítani. Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla 
kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során 
feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, 
valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

A BM/7567-2/2022 azonosítószámú 
„Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház 
működtetésének előkészítő 
tevékenységeinek megvalósításához” című 
projekt 2022. június 01. napjával folytatta a 
Biztos Kezdet Ház mentori tevékenységét 
a Szentmihály és Bűd településrészen. 
Korábban már kialakítottunk egy 
modellt Szentmihály területén. Alapvető 
feladat a családok mentorállása volt 
mindkét település részen, 25-25 család 
mentorállására került sor. Ismételten a 
családok kiválasztását segítette a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgáltatás, valamint a 
védőnői szolgálat. Havonta egy alkalommal 
prevenciós program, és havonta két 
alkalommal kézműves foglalkozáson 
vehettek részt a szülők, gyermekeikkel. 

2022. december 01-én Családi nap 
megrendezésére került sor. A családi 
napon megtekinthették a Hétszinvirág 
Bábcsoport: A hóember kalandjai című 
előadást, Lufi Bűvész műsorát és a nap 
folyamán a Mikulás is megérkezett. A 
program nagy lehetőség az alacsony 
szociokulturális hátrányban szenvedő 
családok részére, amely segítségével olyan 
lehetőséget kapnak, hogy a társadalom 
olyan programjaiból is részesüljenek, 
mely esélyt ad nekik a felemelkedésre, és 
a szegregált környezetből való kilépésre. 
A szülők, gyerekek nagyon jól érezték 
magukat az alkalmakon, szívesen jártak és 
nagyon várták a szakembereket.

Makkai Jánosné
szakmai vezető

Amennyiben színvonalas programokra, 
jó hangulatra vágynak, odafigyelésre, 
törődésre van szükségük, jelentkezzenek 
az Idősek Klubjába! Legyenek kis 
közösségünk tagjai! A Vasvári Hírmondó 
előző számában megjelent bemutatkozó 
cikkünkben már megismerkedhettek 
az Idősek klubja által nyújtott 
szolgáltatásokkal. A Kornisné Liptay 
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 
által működtetett klub megannyi 
lehetőséget kínál a szürke hétköznapok 
megszínesítésére, a magányos hetek 
változatossá tételére és megoldást nyújt 
a már nehezebben ellátandó feladatok 
elvégzésére. A szolgáltatást hétfőtől 
csütörtökig 08:00-16:00, pénteken pedig 
08:00-13:30 időintervallumban vehetik 
igénybe. A nappali ellátást térítésmentesen 
a 65 év fölötti korcsoport számára 

biztosítjuk. Az intézménybe jutást 
intézményi gépjármű segíti rászorultság 
esetén. Az ellátásban szakképzett 
gondozók vesznek részt: mindennapi 
feladataik közé tartozik az ellátásban 
résztvevők foglalkoztatása, ügyeik 
intézése (pl.: gyógyszerek felíratása, 
azok kiváltása; bevásárlás), kontrollszerű 
vérnyomásmérés, cukorszint mérés. A 
foglalkozások széleskörűek: memória 
játékok, nótázás – zenehallgatás – tánc, 
kézműves foglalkozások, közös főzés, 
filmvetítés, születésnapok, névnapok 
köszöntése, valamint jeles ünnepekről való 
megemlékezés. Családias klubunk várja a 
csatlakozni vágyókat, hogy szabadidejét 
töltse egy kellemes társaságban!
Jelentkezni lehet: Makkai Jánosné 
intézményvezetőnél, a 06 30/677-2118 
telefonszámon!                                                                                  

Biztos Kezdet Gyerekház

Nyugdíjas, és szeretné jó társaságban 
elfoglalni magát?
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Tisztelt kerékpárral és gyalogosan közlekedő helyi 

lakosok!
Tiszavasvári városában 2007. évben kiépítésre került a kerékpárút, melyet tapasztalataink 

szerint, azóta sem rendeltetésszerűen használnak a helyi lakosok. Tiszavasvári, Kossuth 
úton az Arany János úttól a Petőfi útig tartó az úttesttől külön álló kerékpárutat, sajnos 
a gyalogosok még mindig előnyben részesítik, szívesen sétálnak rajta. A kerékpárosok 
pedig, vállalva a főút forgalmának veszélyét, szabálytalanul az úttesten, vagy szintén 
szabálytalanul a Kossuth út másik oldalán található gyalogos járdán közlekednek. 
Fontos, hogy a közlekedésben résztvevők a számukra kijelölt helyen közlekedjenek, 
melynek során figyelemmel legyenek a KRESZ szabályaira. Tiszavasvári, Kossuth úton, 
napi szinten találkozunk, olyan kerékpárosokkal, akik helyesen a gyalogos átkelőhelyet 
választva kelnek át az úttesten, azonban lendületből nem a kellő körültekintést követően 
kerékpáron ülve teszik azt. Nagyon veszélyes a kerékpárosokra nézve ez a magatartás. 
A gyalogos átkelőhely, kizárólag a gyalogosan közlekedők, s nem pedig a kerékpárral 
áthajtók részére biztosít elsőbbséget a gépjárművezetőkkel szemben. A kerékpárosok testi 
épségének védelme érdekében, szükséges az átkelés során a kerékpárról leszállni, majd 
azt tolva áthaladni a gyalogos átkelőhelyen. A gépjárművezetők joggal, gyalogos tempójú, 
s nem pedig jármű sebességű áthaladóra számítanak, így a kerékpárral átsuhanó részére a 
gépjárművezető a legnagyobb körültekintés és a sebesség betartása mellett sem fogja tudni 
biztosítani az elsőbbségét. Kérjük a kerékpárosokat, hogy a jelenlegi szabályozásokat 
tartsák be a balesetek megelőzése érdekében. A kerékpárosok és a gyalogosok a közlekedés 
során a legvédtelenebbek, de a sérüléssel járó balesetek zömét saját maguk idézik elő 
szabálytalan magatartásukkal. A rendőrség a jövőben is következetesen fogja ellenőrizni 
és betartatni a gyalogosokra, és a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályokat, a 
közlekedési balesetek megelőzése érdekében. Kérjük a kerékpárosokat, hogy a jelenlegi 
szabályozásokat tartsák be a balesetek megelőzése érdekében. 

Tiszavasvári Rendőrkapitányság

A kerékpározás, a szabályok ismerete nélkül rendkívül veszélyes!
Amit a  kerékpárosoknak ismerniük kell !

KRESZ  54. § (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló 
jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a 
kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt 
lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest 
jobb széléhez húzódva kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, 
továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom 
zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad 
haladni.
(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni
nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok 
közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem 
idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű 
kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad 
közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt adó lámpát és 
fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot)
visel.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpárutánfutót kivéve – egyéb 
vontatmányt kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, 
a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként 
veszélyeztető tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés b) pontjában, valamint a (7) bekezdés 
b)–f) pontjában foglalt rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok – a quad és a 
mopedautó kivételével – közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy
a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni,
b) kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast szállítani,
c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni
nem szabad.
(9) A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor 
szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.
(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja 
és nem veszélyeztetheti.
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és 
kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és 
kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként megjelölt út mellett 

Lakatlan, elhagyatott ingatlanok, 
gazdasági épületek

Ezeknek az ingatlanoknak a vagyonvédelmével is kell foglalkozni, hiszen a betörőknek 
a szomszédok figyelmével sem nagyon kell számolniuk, az elkövetők a nap bármely 
időszakában viszonylag alacsony kockázattal megvalósíthatják a betörést. Amellett, 
hogy az esetleges tulajdonos értékeit ellopják és megrongálják – a nyomozás illetve az 
elkövető felderítése szempontjából – külön nehézséget jelent, hogy a bűncselekmény 
megvalósulásától a felfedezéséig hosszú idő telik el, mivel a tulajdonosok nem laknak 
ott életvitelszerűen, későn veszik észre, hogy betörés történt. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a betörések többségét a bejárati ajtó, de leginkább a hátsó ajtók, az 
ablakok feszítésével, betörésével követik el. A betörés ellen védekezhetünk, egyrészt 
mechanikai eszközökkel, másrészt a biztonságot fokozhatjuk elektronikus riasztó- és 
jelzőrendszerekkel is.

Mit tehet, hogy ne váljon betörés 
áldozatává

A hosszabb időre felügyelet nélkül maradó ingatlanokban lehetőleg ne tároljon a 
szükségesnél nagyobb értékeket! Amennyiben mégis így tesz, gondoskodjon védelmükről. 
Az ingatlanok bejárati ajtajára is érdemes korszerű zárat felszereltetni. Az ajtó anyaga 
legyen masszív, fém vagy tömör fa. Fontos, hogy a hátsó ajtók, garázsajtók is kellően 
biztonságosak legyenek. Az ablakokat is lássuk el megfelelő védelmi eszközökkel! Ne 
feledje, a szúnyogháló nem véd a behatolás ellen! Anyagi lehetőségeihez és értékeihez 
mérten alkalmazzon elektronikai védelmi rendszert! Javasoljuk, hogy rendszeresen 
látogassanak el a hétvégi házukhoz, átmenetileg lakatlan ingatlanjaikhoz, vagy ha 
hosszabb ideig nem keresik fel, kérjék meg a szomszédokat, hogy az Ön birtokára is 
figyeljenek. Értékei védelmében készítsen „zsebleltárt”! A műszaki eszközök 
típusáról, sorozatszámáról és egyedi azonosítókról, továbbá az egyéb értékekről készített 
nyilvántartás, illetve fotó elősegítheti egy esetleges lopást követő azonosítást és a 
nyomozati eljárás folyamatát.
Amennyiben gyanús személyek, vagy idegen gépkocsik mozgását észleli, haladéktalanul 

hívja a 112-es központi segélyhívó számot!

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete kis csapata január 15-én, 
Kemecsén vett részt a NOE Felső-Tisza 
Régió Önkéntes köszöntő rendezvényén. 
Nagyon fontos az önzetlen és odaadó 
munka, ami gyarapítja a közösségünket. 
Minden évben igyekszünk megköszönni 
az önkéntes munkát. Bár mindenkit nem 
tudtunk magunkkal vinni, gondolatban 
velünk volt a közel 50 tiszavasvári önkéntes, 
akik a 2022-es év során előre vitték az 
Egyesület életét. Hála érte! Már délelőtt 
részesei lehettünk a helyi református 
templom tárlatvezetésének, majd a 
református imaházban hallhattunk egy 
szívhez szóló református istentiszteletet. 
Ezután finom ebéddel vendégeltek meg 
bennünket a Kemecsei Arany János 
Református Általános Iskolában. Délután 
kezdődött az önkéntes köszöntés, ahol a 

régióvezetőnk, Deliné Szolanics Zsuzsanna 
és Kemecsei Nagycsaládosok Egyesület 
elnöke, Korpai Gábor köszöntötte a 
megjelenteket, majd iskolások műsora 
következett: énekszó, vers, gitárjáték 
színesítette a programot. Ezután Kardosné 
Gyurkó Katalin, a NOE elnöke mondta 
el ünnepi gondolatait, majd átadta az 
elismerő oklevelek és ajándékokat a régió 
egyesületeiből, csoportjaiból érkezett 
önkénteseknek. A NOE Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesületéből a 
következő tagok részesültek elismerésben: 
Kovács Istvánné, Kovács Szilvia, Kovács 
Gabriella, Szőnyiné Pálóczi Magdolna, 
Szőnyi István, Lévai Imre, Lévai Andrea. 
Szívből köszönjük a sok-sok segítséget, 
a lelkiismeretes, áldozatos önkéntes 
munkájukat, amit egyesületünkért tesznek!

annak vonalvezetését követve kerékpárutat 
vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és 
az úton kerékpár nyomot (158/k. ábra) is 

kijelöltek – ha a közúti jelzésekből más 
nem következik – a kétkerekű kerékpárok 
az úttesten is közlekedhetnek.

Önzetlen és odaadó munka gyarapítja a 
közösséget



2 0 2 3  f e b r u á r Oktatási hírek

Február közepe minden évben az 
érettségire és a felsőfokú oktatási 
intézménybe való jelentkezésnek a 
határideje. A gimnázium hosszú évek 
óta PÁLYAVÁLASZTÁSI DÉLUTÁN 
keretében igyekszik segíteni az életük 
egyik legjelentősebb döntése előtt álló 
- elsősorban 11. és 12. évfolyamos - 
tanulóit. Nem volt ez másképp az idei 
tanévben sem, amikor Maczkó Viktória, 
Balogh Vivien, Tóth Bence, Aranyi Ádám, 
Aranyi Anna, Szente-Varga Dániel, Szögi 
Roland, Virág Alexandra, Pucsok Sándor 
és Losonczi Gábor volt vácis diákok 
érkeztek immár meghívott előadóként 
alma materükbe. A megvalósítók (Orosiné 
Dér Erika, Csillag Emese, segítőként 
Vigné Rőczei Éva) közül a főszervezőt 
kérdeztem arról, milyen szempontok 
alapján történt az előadók kiválasztása, 
hogyan sikerült a kapcsolatot felvenni 
velük, illetve mennyire érzi sikeresnek 
a rendezvényt. - Először a 11. és 12. 
évfolyamos tanítványainkkal beszélgettünk 
arról, milyen szakok iránt érdeklődnek 
leginkább. Majd a facebook-on felkutattuk 
azokat a volt diákjainkat, akik az érintett 
szakokon tanultak vagy tanulnak. 
Szempont volt, hogy legalább másfél – két 
év tapasztalattal rendelkezzenek. Kb. 25-
en kerültek fel a listánkra. Mindegyikőjük 
válaszolt, s nagyon örültek a felkérésnek, 
de többen – iskolai elfoglaltságuk miatt 
– nem tudtak eljönni. A kb. kettő – 
háromórásra tervezett programhoz a tíz 
főt gondoltuk ideálisnak. Úgy érzem, jól 
sikerült a szervezés. – nyilatkozta Orosiné 
Dér Erika tanárnő. A továbbiakban 
néhány résztvevő diáknak tettem fel a 
kérdéseimet. A válaszadók: Virág Nándor 
Ferenc V.N. (11.A); Mészáros Martin 
M.M. (11.A); Szántó Réka SZ.R. (11.A); 
Szabó Levente SZ.L. (11.A); Maczkó 

Melina Melina 12.A); Bálint László B.L. 
(12.A) - Miért szántál a szabadidődből 
a programra? V.N. - Érdekelt az a volt 
vácis diák, aki építészmérnök lett. M.M. 
- Láttam, hogy szó lesz a pénzügy és 
számvitel szakirányról. SZ.R. - A jog 
áll az érdeklődésem középpontjában. 
Arról szerettem volna elsősorban hallani. 
SZ.L. - Az egyetemi életre, az elvárásokra 
voltam kíváncsi. Melina - Tájékozódni 
szerettem volna a jövőmmel kapcsolatban. 
Szívesen hallgattam a volt iskolatársaim 
véleményét, és tudni szerettem volna, 
hogy mennyire változott meg az életük. 
B.L. - Mivel nem nagyon tudom még, 
hogy mi legyek, nyitott voltam mindenre, 
ami a reáltárgyakhoz kapcsolódik. - 
Gazdagodtál- e új ismeretekkel? V.N. - 
Megtudtam, hogy milyen tantárgyakat kell 
alaposabban tanulnom. M.M. - Hallottam 
a pontszámokról, az elvárásokról. Sz.R. - 
Igen, gazdagodtam. Megtudtam, milyen 
tantárgyak kellenek különösen. Nekem 
a történelem és az angol nyelv szükséges 
majd emelt szinten. Sz.L. - Túlzottan 
sok új információt nem kaptam, de nem 
bántam meg, hogy elmentem. Melina –
Majd nem minden évben részt vettem ezen 
a programon, de jó, hogy felelevenedtek az 
eddigi ismereteim. Plusz motivációt adott. 
Egyre jobban várom az egyetemet. B.L. - 
Igen, mindenképp. Nagyobb lett a rálátásom 
bizonyos szakmákra. Tudom, mire kell 
jobban koncentrálni, miből kell emeltezni. 
- Segített-e a döntésed meghozatalában? 
V.N. - Láttam, hogy mit lehet elérni. Még 
jobban felkeltette az érdeklődésemet. Jó az 
is, hogy Gábor elhozta a projekt munkáit. 
M.M. - Megerősített az elképzelésemben. 
Sz.R. -E nélkül a program nélkül is 
ezt (a jogot) választanám, most még 
határozottabb lettem. Az ismeretség előny. 
Vannak jogászismerőseim, de nem a szűk 

családomban.

Sz.L. - Megerősödött az elképzelés 
bennem, hogy szeretném bővíteni 
és mélyíteni is az ismereteimet 
informatikából. Melina - Régóta tudom, 
hogy hová szeretnék menni. Az egyetlen 
kérdés, ami felmerült bennem: menjek-e 
a kétéves technikumi képzésre az egyetem 
előtt. B.L. - Még most sem tudom 
pontosan, hogy milyen szakra fogok 
jelentkezni, de van, ami jobban érdekel 
most, mint előtte. - Hová szeretnél menni? 
Hol fogsz továbbtanulni? „Mi leszel, 
ha nagy leszel?” V.N. - Valószínűleg 
a Debreceni Egyetem marad a kitűzött 
célom. Építészmérnök leszek.

M.M. - Budapesten a Corvinuson 
vagy az ELTE-n szeretnék tanulni 
pénzügy és számvitel vagy gazdálkodás 
és menedzsment szakon. Sz.R. - Az 
elsődleges cél a budapesti ELTE. A B terv 
a Debreceni Egyetem, a C terv pedig a 
Miskolci Egyetem. A Jogtudományi Kar 
jogász szakát elvégezve ügyvéd szeretnék 
lenni. Sz.L. Az ELTE Informatika Karán 
tavaly 428 pont volt a ponthatár. Ha most 
„belevágok”, meg tudom csinálni. Ott a 
helyem! Melina: A Debreceni Egyetem 
Műszaki Karára fogok jelentkezni 

építészmérnök szakra. Később a mester 
fokozatot is szeretném elérni, a Budapesti 
Műszaki Egyetemen. B.L. Egyelőre 
a Debreceni Egyetemre, Informatika 
Karra programtervező vagy gazdasági 
informatikus szakra szeretnék jelentkezni. 
A vendégek között voltak, akik kettős, 
sőt hármas szerepkörben vettek részt. 
Az ő véleményükre is kíváncsi voltam. 
- A pedagógus szerepkör mellett kettős 
szülőszerepben is voltam. Viki lányommal 
együtt – aki a jogászképzésről mesélt 
- én is megéltem az izgalmat, hiszen 
előadóként picit ki kellett mozdulnia a 
komfortzónájából. A másik lányom végzős. 
Hálás vagyok, hogy van ilyen lehetőség 
iskolánkban. Büszkén láttam, hogy olyan 
fiatalokat nevelünk, akik megállják a 
helyüket az életben. – nyilatkozta Dr. 
Bur Beáta igazgató-helyettes. - Szülőként 
izgultam, hogy hogyan szerepelnek a 
gyerekeim. Büszke vagyok rájuk. Jó 
dolognak tartom, hogy az érintettek 
beszélnek az adott szakokról. Sok 
információ elhangzott, tartalmas délután 
volt.– nyilatkozta Aranyiné Nyitrai Anita 
tanárnő.

A körinterjút készítette: Bényeiné Lévai 
Ágnes

200 éve, január elsején született Petőfi 
Sándor, a magyar szépirodalom 19. 
századi klasszikusa. Az „Élt 26 évet” című 
emlékműsor főhajtás volt nagysága előtt 
az emlékév elején. 2023. január 23-án két 
Váci-s osztály (a 10.B és a 11.A) diákjai 
is helyet foglaltak a közönség soraiban. 
Sokszínű volt a – három színész által – 
összeállított, előadott műsor. Elhangzottak 
prózai részletek, versek, versrészletek, 
dalok. Jó volt hallgatni a szép beszédet, 
ami a mi hétköznapi nyelvhasználatunktól 
nagyon különbözik. A művészek nagy 
tisztelettel beszéltek Petőfi Sándorról. A 

részletes életrajzból olyan információkkal 
gazdagodtam, amiket eddig nem tudtam.  
A diákfüleket biztosan elérték (az enyémet 
is) a költő szerelmi életéből vett részletek. 
Csodálkoztunk azon, hogy milyen hamar 
szerelemre tudott lobbanni a szíve egy – 
egy csalódás vagy tragédia után. Nagyon 
fegyelmezetten hallgattuk az előadást. 
Ez a program egyben alkalmat adott 
a Himnuszunk születésnapjáról való 
megemlékezésre is, ami szintén 200 éves. 
Élvezhető, jó program volt.

Kiss Boldizsár Bence 10.B

Ismét elérkezett az ideje -immár 
harmadik tanévben-, hogy ágazati vizsgát 
tegyenek a felnőttképzésben résztvevő 
tanulóink január második felében. 8 
szakmában 158 fő mérettette meg magát, 
valamennyien sikeresen. Központi 
fűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő: 
11 fő, Asztalos: 10 fő, Hegesztő: 15 fő, 
Villanyszerelő: 21 fő, Szociális ápoló és 
gondozó: 42 fő (2 csoport), Gépgyártás-
technológiai technikus: 6 fő, Szociális és 
rehabilitációs szakgondozó: 32 fő,Vegyész 
technikus: 21 fő!  A vizsgákra mindnyájan 
nagy buzgalommal, 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 iskolai 
rendszerű szakképzésben van lehetőség, ez 
azonban nem jelenti, 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, 
valamint diákigazolvány és esetenként 
ösztöndíj is jár a beiratkozóknak. A képzési 

idő – a hasonló munkakörben megszerzett 
szakmai tudás figyelembevételével – 
akár felére 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 
25. életévét még nem töltötte be, akár a 
második szakmát is tanulói jogviszonyban 
szerezheti meg. A 25 év felettiek szakmai 
oktatása felnőttképzési jogviszonyban 
történik. Az ingyenesség, a rugalmasság, 
rövidebb képzési idő, és a már megszerzett 
szakmai tapasztalat beszámíthatósága, 
mind hozzájárulhatnak, hogy a szakképzés 
a felnőttek számára vonzóvá váljon. 
Ezekkel az intézkedésekkel is támogatja az 
új szakképzési rendszer a felnőtt lakosság 
átképzését, továbbképzését, az egész életen 
át tartó tanulást.

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

Pályaválasztási Délután a
VÁCIBAN

Petőfi a házasságkötő teremben Ismét vizsgáztak tanulóink
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Oktatási hírek

Felnőttként mindenki szívesen emlékezik 
gyermekkorára, az iskolájára és tanítójára. 
S bár az emberek általában több iskolában 
tanulnak, több tanítóval, tanárral 
találkoznak, mindig akad egy, akit valóban 
mesterüknek, tanítójuknak, példaképüknek 
tekintenek. Mindez elmondható Kovácsné 
Klicsu Katalinról, Katikáról, Katika 
néniről, a Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskola nyugalmazott, immár 
elhunyt pedagógusáról. Sokan tekintik őt 
ma is példaképüknek, mesterüknek. Igen, 
ő valóban hivatásának tartotta a pedagógus 
pályát. Közkinccsé tette a tudását, 
oktatott, tanított, nevelt és a tudományok 
szeretetét oltotta az ifjú nemzedékbe. 
Nemcsak ismereteket közvetített, hanem 
emberségre, szeretetre, megértésre nevelt. 
Legszebb jutalma pedig azok hálája volt, 
akiket a tudás és az emberséges élet 
útjára vezetett. Maximális odaadással 
és felelősséggel végezte munkáját. 
Tanítványai, kollégái, a szülők és barátok 
jó szívvel, bizalommal fordulhattak 
mindig hozzá. Bármilyen iskolai vagy 
iskolán kívüli feladatról, rendezvényről 
volt szó, ő mindig élen járt, elsőként vitte 
a fáklyát, mely irányt mutatott a tökéletes 
megvalósításhoz. Számtalan emlékezetes 
karácsonyi hangversenynek, iskolai 
megemlékező műsornak, farsangnak, 
iskolai, területi és megyei versenyeknek 
volt főszervezője. Mindig időben látott 
hozzá ezen feladatokhoz, nagy precizitással 

figyelve az aprónak tűnő részletekre is. 
Koordinálta a Tanító Klub munkáját. 
Számos pályázatnak volt szakmai vezetője 
és egyben a megvalósítója. Nemcsak 
kiosztotta a feladatokat a kollégáinak, 
hanem ő maga is részt vállalt azokból, 
folyamatosan nyomon követte, segítette a 
munkát. Jó kapcsolatot ápolt a város más 
intézményeinek és a Vásárhelyi László 
Alapfokú Művészeti Intézmény vezetőivel, 
dolgozóival, valamint a szülőkkel, a szülői 
munkaközösség vezetőivel, tagjaival. Ez 
utóbbit bizonyítják azok az emlékezetes 
jótékonysági bálok, amelyeknek a legjobb 
háziasszonya volt. A heteken keresztül 
végzett energikus szervezőmunka, majd a 
hajnalig tartó önfeledt szórakozás után pár 
órával később már folytatta kialvatlanul is 
az elpakolást, a rendteremtést. Soha nem 
felejtette a fiatalon, tragikus körülmények 
között elhunyt kollégájának emlékét 
ápolni, friss virágot helyezni el annak 
emléktáblájánál. Pedagógusi munkájának 
fő területei a matematika, valamint a 
testnevelés és a sport. Rengeteg tanítványa 
emlékszik rá szeretettel, több diákja is az 
ő munkássága kapcsán választott olyan 
pályát, ahol a matematika különösen 
fontos. Pályakezdésétől folyamatosan 
matematika szakkörökön, tehetséggondozó 
műhelyeken fejlesztette a téma iránt 
érdeklő kisdiákok képességeit. Az 1990-es 
évek elejétől 2004-ig gondozta a sportban 
tehetséges alsó tagozatos gyerekeket 
atlétika, futball és játékos sport területen, 
akik megyei és országos versenyeken is 
megállták a helyüket. Tehetséggondozó 
munkájáért Bonis Bona díjban részesült. A 
tanítást követő nyári szünetekben sok-sok 
diákot vitt el kollégáival táborozni, amiket 
a mai napig felemlegettek. Az emlékeket 
felidézve még mindig jókat derülnek a régi 
táborozók. Tudáséhsége folytán egészen 
nyugdíjba vonulásáig képezte magát, 
frissítette meglévő ismereteit.  40 éves 
munkájának elismeréseként Pedagógus 
Szolgálati Emlékéremben részesült. Derűs, 
segítő ember volt, aki nem csak aktív évei 

alatt, hanem nyugdíjba vonulása után is 
szeretettel követte egykori munkatársai, 
tanítványai előmenetelét, sikereit. Az 
iskola meghívására nyugdíjasként is 
versenyeken, ünnepségeken vett részt. 
Kollégái nem véletlenül hívták „Teréz 
anyunak”, hiszen emberileg és szakmailag 
is mindenkinek segíteni igyekezett.

1955. november 8-án született Kisvárdán. 
Szüleivel és egyetlen testvérével, Jánossal, 
Öcsivel nőtt fel. Szerető, nagycsalád vette 
körül: nagyszülei, nagynénjei, nagybátyjai 
és unokatestvérei. Gyermekkorának 
meghatározó élménye volt, amikor a 
nagycsalád összegyűlt egy-egy ünnep 
alkalmából, amelyek mindig kedélyesen 
teltek. Nagymamája halála után ő volt az 
összekötő kapocs a családban. A kisvárdai 
gimnáziumi évek után a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola tanító szakán folytatta 
tanulmányait, ahol 1977-ben szerzett 
jeles diplomát. Pályakezdőként került 
Tiszavasváriba, a Kabay János Általános 
Iskolába. Férjével, Kovács Györggyel 
alapított családot. Házasságot 1977. július 
30-án kötöttek. Férje Gyuri, és lányaik 
Zsuzsanna, Emese és Nóra tették az 
életét teljessé. Az unokák megérkezésével 
pedig határtalan boldogság költözött 
életükbe. A kisebb-nagyobb földrajzi 
távolságok sem akadályozták őket abban, 
hogy aktívan részt vegyenek az unokák 
nevelésében. Unokái, Léna, Arda, Abigél 
és Regő is őrzik emlékét, az együtt 
töltött nyarakat, kirándulásokat, vidám 
pancsolásokat. Olyan nagyi volt ő, aki 
valóságos gyerekparadicsomot álmodott 
és valósított meg Gyuri papával együtt. 
Végtelenül szerette Léna hercegnőjét, 
fiókáját Ardát, a nagyi tapasz Abigélt és a 
kis szőke hercegét, Regőt. Leste minden 
kívánságukat, vágyukat. Csodálatos évek 
voltak ezek. Ringatta az éppen legkisebbet, 
énekelt, táncolt, zenekart alapított, mesélt, 
sütött-főzött, sürgött-forgott, mint ahogy 
mindig. Ezért sem gondolta a család, 
hogy visszatér, visszatérhet a szörnyű 
betegsége. Mindig örömmel töltötte el, 

ha vendégül láthatta a nagycsaládot, 
a számtalan barátot és kollégát, de 
megtalálta a közös hangot gyermekei 
barátaival is. Számos alkalommal fordult 
elő, hogy beszélgetéstől és nevetéstől volt 
hangos a Kovács család otthona. Ezekre 
az összejövetelekre szeretettel készítette 
a finomságokat, boldogsággal töltötte el a 
vidám emberek sokasága. Családtagjait, 
szeretteit, barátait még betegsége alatt 
is folyamatosan segítette, figyelemmel 
kísérte.  Örömmel töltötte el, amikor 
barátai, egykori kollégái személyesen, 
vagy telefonon keresték fel, különösen 
betegsége idején. Biztonsággal töltötte el, 
hogy orvos unokaöccse és annak felesége 
betegsége alatt is mindvégig elérhető 
segítséggel álltak a család rendelkezésére. 
A család, a barátok és a kollégák bíztató 
szavai könnyítették az egyre nehezedő 
mindennapokat. Hálás szívvel gondolt 
kezelő orvosaira, a nővérekre áldozatos 
munkájukért és mindazokra, akik 
véradással segítették gyógyulását. Ez 
utóbbi összefogásért a család ezúton is 
köszönetét fejezi ki.

Bár sokáig küzdött a leukémiával, a rá 
jellemző óriási alázattal, türelemmel tűrve 
a betegsége minden kínját, szenvedését 
– bízva a gyógyulásában- reményt adott 
neki családja, hite és fantasztikus orvosai, 
de sajnos elfáradt. 2022. december 
20-án megbékélve, csendben, férje, 
Gyuri kezét fogva befejezte földi életét. 
Testét hátrahagyva, a lelkünkbe, az 
emlékezetünkbe, a szívünkbe költözött 
mindörökké. Ahogy egyik unokája mondta: 
„Most már van egy igazi angyalunk, aki 
vigyáz ránk.” Városunk sajnos ismét 
szegényebb lett egy olyan emberrel, aki 
az önfeláldozó, becsületes, tiszta élet 
fényeként ragyogó példa volt.

Emlékét kegyelettel őrizzük:
„ Nem múlnak ők, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola

Kölcsey Ferenc,  
200 éve,1823. 
január 22-én fejezte 
be a Himnusz 
s z ö v e g é n e k 
megírását. Ennek 
emlékére 1989 
óta január 22-

én ünnepeljük a Magyar kultúra napját. 
Ezen a napon különböző rendezvények 
emlékeztetnek bennünket évezredes 
hagyományainkra, gyökereinkre, 
múltunkra.  Iskolánk  8. a osztályos 
tanulói is emlékműsorral készültek e 

nap méltó megünneplésére. 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.”
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. 
Erkel Ferenc jó húsz évvel később méltó 
zenét komponált ehhez a gyönyörű 
költeményhez. A magyar kultúra egyidős 
Magyarországgal. A magyar nép életét, 
gondolatvilágát, hovatartozását, helyét 
a világban kultúránk ismerete adja. Ez 
mutatja, bizonyítja eredetünket, létünket. 

Az elhangzott gondolatokat nemcsak 
eszünkkel, szívünkkel is értenünk kell, 
hangzott el  zárszóként a műsor végén.

Bundáné Róka Csilla

In memoriam Kovácsné Klicsu Katalin

„ A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek! „



2 0 2 3  f e b r u á r
Kultúra - szórakozás

Nemzetünk életében oly sokszor 
köszönthetünk  jelentősebb eseményeket, 
ünnepnapokat, amikor a mindennapi, 
megszokott dolgainkat hátrahagyjuk  
felöltöztetjük lelkünket, elménket, szívünket, 
hogy fejet hajtsunk szóban, dalban  azok 
előtt, akik valami  őszintét, nagy  hittel 
telit tettek, alkottak, szóltak és mertek.A 
kultúra megkülönböztet és hasonlóvá is tesz 
bennünket nem csak itt, hanem az egész 
világban. A kultúra az, ami összeköt a múlttal, 
a jelennel és a jövővel,  átöleli és összeköti 
számunkra az időt.  A magyar kultúra volt az, 
ami az elmúlt századok megrázkódtatásain 
és katasztrófáin átsegítette és megőrizte 
a nemzetet.  Az a láthatatlan fegyver, ami 
legyőzte a hódító népeket, nyelveket és 
eszméket az elmúlt századokban. Megőrizni 
erkölcsi kötelességünk!  A magyar kultúra a 
miénk, a magyar embereké, akik művelik, 
tisztelik, és érvényre juttatják. Mert ahol 
uralkodik a műveltség, ott nincs ereje a 
műveletlenségnek. 200 éve annak,  hogy 
Kölcsey Ferenc pontot tett a Himnusz 
letisztázott kéziratának végére, mely a 

magyarok  számára nem csak egy vers, 
egy ünnepi dal, hanem olyan nemzeti ima, 
ami  magyar létünk kifejezője, a nemzeti 
összetartozás örök jelképe. A magyar 
Himnusz  és Petőfi Sándor 1823 – ban  látta 
meg a napvilágot. Petőfi Sándor születésének 
200. évfordulója  az idei esztendőben az  egyik 
legnagyobb és legismertebb magyar költő 
emlékéve. Művészete, életútja, személye 
nemzeti büszkeségünk része.   A nép fia volt, 
a szabadság, szerelem, életöröm költője, aki 
a népről írt a népnek, a nép nyelvén. Nagy 
költőnk nem csak tollal, fegyverrel is harcolt 
a magyar szabadságért és függetlenségért.  
Élete és halála éppúgy kultusszá vált, mint 
költészete. Erre emlékeztünk R. Kárpáti 
Péter, Lakatos Dóra és Czető Ádám  
színművészek tolmácsolásában Élt 26 évet 
című emlékműsorral, mely   hiteles képet 
nyújtott  a legnagyobb magyar költőről,   
életéről, családi hátteréről, érzéseiről, így 
repítve minket vissza abba a világba, amelyet 
eddig csak  tanulmányaink segítségével 
tudtunk  valóságosabbá tenni.

Szőllősi Ágnes

„…az örökség tartást ad…” Heti rendszerességgel kerülnek 
megrendezésre kézműves 
foglalkozásaink, melyekre sok 
szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
Minden héten kedden 14 órától Csuhé 
szakkör, illetve csütörtökönként 14 
órától Mézeskalács szakkör keretén 
belül csiszolhatja minden résztvevő 
a kézügyességét. A részvételi díj 
ingyenes, helye a Tiszavasvári 
Városi Könyvtár felnőtt részlege.
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Közlemények-Információk

KöszöntjüK tiszavasvári 
Legifjabb LaKóit
Rostás Brianna Melissza
Pente Jenő Joel
Szvoren Sámuel
Kiss Léna
Kóti Zalán
Vadászi Nazira Vanessza
Makula Zalán Róbert 
Topa Attila 
Ali Anna

aKiK házasságot KötötteK
Rézmüves Vivien – Nagy Dávid

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszavasvári, Május 1 út 11. sz. alatti 
családi ház Érd.: 06 70/369-8856

Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339

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

Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06 30/402-6732

Szolgáltatás
Regisztrált mérlegképes könyvelő, 
közgazdász, 20 éves szakmai 
tapasztalattal teljes körű könyvelést, 
bérszámfejtést, ügyviteli adminisztrációs 
munkát, vállalkozói tanácsadást 
vállalok. A megkereséseket: 06 30/205-
0249 telefonszámon várom. 
Mészáros Lászlóné

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

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

Földmérés, épület feltüntetés, 
telekmegosztás, telekhatár kitűzés, 
egyéb földmérési munkák! Tel: 30/ 368-
9797

Ez is - Az is
Élj környezettudatosan, 
vegyszermentesen, takarékosan! 
Mindent megtudhatsz rólunk a www.
mikrongy-shop.hu oldalon, és ha ügyes 
vagy, kaphatsz egy névre szóló Hadházi 
László által dedikált fényképet. Ne 
feledd: www.mikrongy-shop.hu

Eladó Cserép kupás kispala, kisméretű 
pecsétes tégla! Érd.: 06 30/9437-332

Mosdó feletti tükrös, világítós, polcos 
szekrény, dohányzóasztal, műanyag, 
üveg ballonok és műanyag hordók 
eladók!
Érd.: 06 70/583-8442

Vásárolj tőlünk!
Találd meg a telefonodhoz illő bármely 
kiegészítőt! Minden típusra rendelhetők 
tokok, üvegfóliák headsetek, és egyéb 
tartozékok.
www.tokcity.hu   Tel.: 30/388-8802

Fehér illetve piros csirke, valamint 
tojótyúk folyamatosan rendelhető
Érd: Szabó Lajos, Petőfi út 118.  Tel.:06 
20/ 215-3400

Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681

Anyakönyvi Hírek
Akiktől búcsút vettünk:
Kiss László / Vásár u.        
Szabó Erzsébet / Rákóczi u.    
Balogh Gáborné sz. Veréb Ilona / Albert 
Béla u.   
Kis Gyula / Krúdy Gyula u.                
Kiss Andrea / Vasvári Pál u. 87.     
Kuik Bálintné sz. Szabó Katalin Erzsébet / 
Károly Róbert u.      
Tokár László / Krúdy Gyula u.     
Béres Józsefné sz. Orosz Mária / Kiss u.       
Varga Attila Gergely / Vasas u.         
Tóth Sándorné sz. Okváth Margit / Krúdy 
Gyula u.       
Jámbor Lászlóné sz. Kiss Irma / Kossuth 
Lajos u. 
Steiner Károlyné sz. Zékány Mária / Aradi 
Vértanúk u. 
Lakatos Alen Dzserald / Széles u.      
Horváth Gyula / Korondi Béla u. 
Pethe László / József  Attila u. 
Nagy János / Kiss Ernő u. 
Kerékjártó Gézáné sz. Papp Zsófia / 
Makarenkó u. 
Erdősi Józsefné sz. Tóth Jolán / Mátyás 
király u.
Szabó István László / Jókai u. 
Tamás Béla / Alkotmány u.                   

Polgármester fogadónap:
2023.03.06. hétfő 08.00-12.00

Jegyző fogadó napok:
2023.03.08. szerda  08.00-12.00
2023.03.25. 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 10-16.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Február 17-23.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Február 24-Március 02.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Március 03-09.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Március 10-16.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Március 17-23.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 

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

Tamás Viktor:  +36 30 3265394
Szurkos Szilvia:  +36 30 3058143
Balázsi Csilla:  42/520-120, e-mali: csilla@csip.hu
Szabó Zoltán:  +36 70 1980057,  szabo.zoltan0829@gmail.com
Ráduly Zsolt: +36 30  2198461
Volosinóczki Béla: +36 30 2132327
Balogh Sándor: +36 70 5466851
Dr. Kiss Krisztián: +36 30 6130012, drk.ugyved@gmail.com

Képviselői ElérhetőségekSegítek Önnek! Házat venne? 
Eladna? Bérelne? Kiadna? A 
megoldás Gál Ingatlancentrum! 
További szolgáltatások: értékbecslés, 
lomtalanítás, költöztetés, régi épületek 
bontása. Tel: 06 70/394-7515
Bontásra keresek Trabant 601, vagy 
601 kombit. Vennék Singer lábhajtásos 
varrógépet, érdekelne gyalupad, 
szalagfűrész 220 V-os, kézi hidraulikus 
csőhajlító! Tel.: 42/374-3747, vagy 06 
30/650-5125
Mosdó feletti tükrös, világítós, polcos 
szekrény, dohányzóasztal, műanyag, 
üveg ballonok és műanyag hordók 
eladók!
Érd.: 06 70/583-8442

       Családi Harmónia a jól működő 
kommunikáció segítségével!

 
 Hogyan tehető hatékonyabbá a kommunikáció a családban és a munkahelyen?
      Megtudhatod, megtanulhatod, ha részt veszel Lukács Anikó Tréner, coach 

tréningjén.
       A kommunikációban mindig lehet fejlődni. Kapcsolat fókuszú kommunikáció és 

konfliktus kezelés
 könnyebben juthatsz megoldáshoz ha kipróbálod ezt a módszert, amely élmény alapú 

tanulás.
       Kinek ajánlom: szülőknek, gyerekeknek, tanároknak, szociális szakembereknek, 

pároknak akik többet 
szeretnének megtudni a kommunikációról a kapcsolatok működéséről.

      Időtartam: 4x4 órában tréning módszerrel.
      A trénig 2023. február 25-én és március 11-én kerül megtartásra  9-17 óra között 

a Tiszavasvári Református egyház gyülekezeti termében.
     Ha szeretnél rajta részt venni jelentkezz 2023 február 20-ig.

       Családjainkért Alapítvány elérhetőségén:
email: csaladjainkerttv@gmail.hu

telefonon: 06 20 518 96 76
    A pályázatot a Családjainkért Alapítvány a NEAO-KP-1-2022/8-000979 számú 

pályázati program keretében valósítja meg.
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Sport és Közéleti hírek

A 2023. FEBRUÁR 25-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Várható helyszín: Tiszavasvári Önkormányzat házasságkötő terme (Tiszavasvári, Vá-
rosháza tér 4.)

A helyszín változhat, kérjük, hogy kövessék figyelemmel Facebook oldalunkat, illetve 
weboldalunkat. 
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 2022-es évről.
2. Bizottsági beszámolók a 2022-es évről.
3. 2023. évi munkaterv ismertetése.
4. Egyéb szervezeti és működési kérdések.

az Elnökség nevében
Szögi Roland elnök

Februárban megkezdődik a Harcsatanya 
horgászboltban a 2022. évi állami jegyek 
átvétele, valamint a 2023-es állami 
jegyek kiváltására is lehetőség lesz. A 
horgászvizsga letételére ismét lehetőség 
van a horgászboltban, minden héten, 
szerdán 15 órától. Ne feledjék, hogy a 
2022. évi állami horgászjegy JANUÁR 
31-ig érvényes, illetve a leadás határideje 
FEBRUÁR 28! A hibásan kitöltött, 
illetve késve leadott fogási naplók 
büntetése idén 5000 Ft-ra emelkedett! 
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! A weboldalunkra felkerült 
egy kitöltési útmutató, a „Fogási napló” 
menüpontban elérhető. Az állami jegy 
árai a 2023-as évre a következőképp 
alakulnak az áremelkedések miatt (állami 

horgászjegy + egységes szövetségi 
hozzájárulás + tagdíj):
- Felnőtt horgásznak 9300 Ft-ról 14 000 
Ft-ra nő, 
- Ifjúsági horgásznak 7300 Ft-ról 12 000 
Ft-ra nő, 
- Kedvezményes horgásznak (70 év felett) 
1300 Ft-ról 1500 Ft-ra nő, 
- Gyermek horgásznak (adott évben 15. 
életévét be nem töltötte) 1300 Ft-ról 1500 
Ft-ra nő.

Az árak változásának oka az, hogy 
az állami jegy és fogási napló árát a 
MOHOSZ 3300 Ft-ról 5500 Ft-ra, az 
egységes szövetségi hozzájárulást pedig 
3000 Ft-ról 5500 Ft-ra emeli.

A Harcsatanya horgászbolt februári 
nyitva-tartása: 
HÉTFŐ: 8:00 - 16:30-ig
SZERDA: 8:00 - 16:30-ig
PÉNTEK: 8:00 - 16:30-ig 
SZOMBAT: 8:00 - 12:00-ig 
KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN ZÁRVA!

az Elnökség nevében
Szögi Roland elnök

A 2022-es évben is számos madarász, 
természetjáró és megfigyelő programot 
tartottunk. Az egyik kiemelkedő alkalom 
a Szorgalmatosi, homokbányánál lévő, 
gyurgyalag fal helyreállítási program 
volt. Melyet a Tiszatáj Közalapítvánnyal 
együtt a helyi csoport önkéntesei végeztek 
el. Az év közbeni madárszámlálások és 
madár odúk ellenőrzése, felmérése és 
újak kihelyezése mellett, a gyermekeknek 
tartott ismeretterjesztő előadásokra is sor 
került. Az őszi Európai Madármegfigyelő 
Napokon helyi csoportunk két helyszínen, 
összesen 9 fő részvételével 5614 egyedet 
figyelt meg. Tiszavasváriban a Fehér-
sziken a három leggyakoribb faj a bíbic, 
csörgő réce és tőkés réce volt. De láttunk 
darvakat, kanalas és böjti récéket, kék 
galambokat és parlagi sast is. Hajdúnánáson 
a halastavaknál a három leggyakoribb faj a 
vetési varjú, tőkés réce és barátréce volt. 
2023. Január 14 - én került megszervezésre 
a Sasszinkron számlálás. Tiszavasváriban a 
Fehér - sziken és a Halastavaknál számolták 
önkénteseink a hazánkban telelő ragadozó 
madarakat. A ködösnek induló időjárás 

szerencsére hamar kitisztult és a résztvevők 
a parlagi sasok, rétisasok és kékes rétihéják 
mellett kenderikét, nagy őrgébicset és nádi 
sármányt is megfigyelhettek. Január 20 - 
23. között a baglyoké volt a figyelem. Az 
erdei fülesbagoly telelőhelyek országos 
felmérése során 8 településen összesen 
238 egyedet számoltunk meg. Ez közel 
90 egyeddel marad el a tavalyi számokhoz 
képest, illetve a területi eloszlás is 
átalakult. A 2023-as évben is lehet 
csatlakozni programjainkhoz, melyről az 
MME Tiszavasvári Helyi Csoport oldalon 
értesülhetnek az érdeklődők. E-mail: 
tiszavasvari@mme.hu

MME jelvényadományokat az alábbi 
helyszíneken lehet megvásárolni: 

•	 B-LÖKI állateledel üzlet: 4440 
Tiszavasvári, Kossuth u. 17

•	 Belvárosi 100-as kereskedés: 4450 
Tiszalök, Kossuth út. 62.

•	 Olasz pékség: 4440 Tiszavasvári, 
Kossuth u. 3/a 

Szabó Gitta, Szabóné Balázs Beáta,
Fotók: Gáll Miklós

Adó 1% felajánlás
Ismét eltelt egy év, 2023. május 22-ig lehet rendelkezni a 2022. évi személyi 

jövedelemadó 1%-ról. A befizetett adó 1 százalékának felajánlása nagy segítség 
egyesületünk részére. Kérjük önöket, hogy egyesületünk további fejlődéséhez 
járuljanak hozzá! Rendelkezzenek a befizetett közteher egy százalékának felajánlásáról, 
a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület javára! Ez a felajánlás önnek semmibe 
nem kerül, számunkra viszont nagy segítség. Hogyan küldhető el a hatóságnak az 
1+1 százalék rendelkező nyilatkozat? Az adóbevallás részeként (postai úton) vagy 
Elektronikusan Interneten (Jelentkezzen be az eSZJA felületére Ügyfélkapun keresztül). 
Adószámunk: 18747313-1-15
A támogatásokat előre is köszönjük!

Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület

Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület /MME/

- Tiszavasvári Helyi Csoport hírei -

MEGHÍVÓ
Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Kedves Horgásztársak!

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Kedves Horgásztársak!
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Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
Tiszavasvári Városi Televízióban 
rendszeresen találkozhatunk Önökkel, 
hogy jobban ráláthassanak ténykedésünkre. 
Havi sorozatunkban megismerkedhetnek 
munkánkkal: a chipes kóborlók 
hazajuttatásán át a menhelyre kerülő kóbor 
kutyák történetéig. Mindenki láthatja, 
mennyire összetett feladat ez, milyen 
sok ember összefogására van szükség 
egy állat megmentéséhez. Tervezzük 
bemutatni, miért kell a chip, milyen 
oltásokra van szükség, miért annyira 

fontos az ivartalanítás, mi a különbség a 
kóborló és kóbor kutya között. Meghívott 
vendégeink között lesz állatorvos, 
kutyakiképző, aki elmondja, mit kell 
tenni esetleges támadáskor és nagyon 
szeretnénk bemutatni egy menhelyet is. 
Mivel a lehetőségünk most adott, ezért úgy 
szeretnénk élni vele, hogy az Önök számára 
hasznos és érdekes legyen! És mindezen 
túl a Képújságban majd megismerhetik 
védenceinket a leendő gazdik. 
Tiszavasvári civil állatvédők egy maroknyi 

csapata

Állatvédőktől - Állattartóknak!
Kedves Olvasók!

Kecskeméten született 1882-ben a 
háromszoros Kossuth-díjjal és Kiváló 
Művész címmel kitüntetett nemzetünk 
egyik legnagyobb zeneszerzője, a 
zenetudós, zeneoktató, a zenepedagógus, 
a népzenekutató, Magyar Tudományos 
Akadémia tagja, majd 1946-1949-ig 
elnöke. Az Országos Magyar Királyi 
Zeneakadémia zeneszerző tanszakán 
1904-ben szerezte diplomáját. 1919-ben 
a Zeneművészeti Főiskola aligazgatója. 
Bár nem volt politikus alkat, mégis 

a Tanácsköztársaság idején a Zenei 
direktórium tagja Bartók Bélával és 
Dohnányi Ernővel. 1938-ban felemelte 
szavát a zsidótörvények ellen, ugyanis 
első felesége (Sándor Emma meghalt: 
1958) zsidó származású volt.  Óriási 
tekintélyére és merészségére vall, hogy az 
ötvenes évek elején Rákosinak is nemet 
mert mondani, ugyanis a pártvezér felkérte 
őt, hogy írjon egy új Himnuszt, mert népi 
demokráciánkban nem énekelhetjük azt, 
hogy „Isten áld meg a magyart”. Kodály 
válasza az volt, hogy: - Rákosi elvtárs! 
Jó az úgy, ahogy van! Így aztán maradt 
az eredeti szöveggel, melyet ma is énekel 
az igaz magyar. 1959 decemberében, 
77 éves korában újra nősült, a 19 éves 
dombóvári születésű Péczely Saroltát vette 
el. Legismertebb művei (több száz között): 
Psalmus Hungaricus, Budavári Te Deum, 
Marosszéki táncok, Háry János, Galántai 
táncok, Székelyfonó, Felszállott a páva, 
stb. Számtalan hazai és külföldi kitüntetés 
és elismerés után 85 éves korában hunyt 
el, nagy részvét mellett temették el a 
fővárosban.

 Hankó András

Utcanévváltozás
Kun Béla u. - Kodály Zoltán u.


