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A „Külterületi útfelújítás és 
gépbeszerzés Tiszavasváriban” című 
pályázat keretén belül valósult meg a 
Tiszavasvári, Sopron u. (041 hrsz-ú 
külterületi bekötőút) útalap felújítása. 
Amely a kiírás és szerződés szerint 
a meglévő kohósalak szerkezet 
vastagság növelését jelentette (M56 
zúzottkővel, M22-es kiékeléssel) 
padkarendezéssel és 50 fm áteresz 
beépítésével. A költségvetési kiírás 
szerint 1045 m3 M56-os (NZ0/4 és 
NZ 4/11-el együtt) és 130 m3 M22-

es zúzottkőre volt szükség (1880 
tonna), ami helyett az építés során 
2302,22 tonna, került beépítésre. A 
többlet mennyiség abból adódott, hogy 
kiépítésre került még 22db kapubejáró, 
illetve útcsatlakozás, továbbá a vasúti 
kereszteződés előtt 74m hosszban és 
4m szélességben is kijavításra került az 
útalap, melyet a terv nem tartalmazott. 
A többletmunkával járó költségekre a 
Medop-General Kft. nem tartott igény, 
azt magára vállalta.

Újítják  a  Sopron  utat
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A mostani kérdéskör legfőbbképpen 
a szemét, a szemétgyűjtés köré 
csoportosul. Azok a környezettudatos 
lakók kérdezik, akik nem szeretnék a 
lakossági üveghulladékot a szemétbe 
dobni, hogy ilyenkor mi a teendő? 
Hova tehetik? – Jelen pillanatban nem 
túl rózsás a helyzet hulladékgyűjtés 
szempontjából Tiszavasváriban. Én 
arra gondolok, ami a közösségi tereken 
elhelyezett hulladékgyűjtőket illeti. 
Mindenki ismerheti azt a történetet, ami 
az elmúlt évek során csúcsosodott ki, 
hogy Tiszavasvári lakosságának egy 
része a szelektív hulladékgyűjtőket nem 
rendeltetésszerűen használta. Olyan 
dolgok kerültek bele, mint ételmaradékok, 
elhullott állatok, és még sorolhatnám. 
Ezek egyrészt fertőzésveszélyesek voltak, 
másrészt a hulladékgazdálkodó sem 
szívesen vitte el. Nem beszélve arról, hogy 
odavonzották a kutyákat, patkányokat, 
egyéb rágcsálókat – a szagról és a látványról 
nem is beszélve. Ekkor született az a 
döntés, hogy a hulladékgyűjtő szigeteket 
felszámoljuk. De azt el tudom mondani, 
hogy Tiszavasváriban jelenleg van egy 
olyan hely, ahol üveghulladékot el lehet 
helyezni. Ez pedig a Vágóhíd utcán, - ahogy 

megyünk a strand felé - a közmunkások 
telephelyén lévő gyűjtőedényben tehetik 
meg. Amint megtelik a gyűjtő, mi egyből 
jelezzük a szolgáltatónak az elszállítás 
szükségességét. Ezen kívül keressük 
még az újabb lehetőségeket. Többek 
között megfordult a fejünkben zárható 
hulladékgyűjtő szigetek kialakítása akár a 
lakótelepen, akár más olyan területen, ahol 
ennek a nyitása-zárása megoldható lenne. 
Az illetékes használókon kívül más nem 
tudna illegális hulladékokat itt elhelyezni. 
Ha valakinek van elfogadható ötlete ezzel 
kapcsolatosan, szívesen vesszük azon 
kívül, hogy mi is dolgozunk az ügyön. – 
A következő, főleg tavasszal és ősszel 
jelentkező probléma az a levágott 
gallyak, ágak, falevelek elhelyezése. 
Van-e városi komposztáló telep? – A 
kérdés szintén aktuális. Első körben azt 
mondanám, hogy az önkormányzat egy 
pályázat keretében lakossági komposztáló 
edényeket osztott, és oszt most is ki 
azoknak, akik eddig nem vették igénybe. 
Ezen kívül önkormányzati rendelet van 
arról, hogy a kerti hulladékot tavasszal 
és ősszel, - meghatározott időben - el 
lehet égetni. Általam nem egy támogatott 
forma az égetés a környezetszennyezés 
miatt, de ha nincs más lehetőség, akkor 
a száraz kerti hulladékot kulturált 
körülmények között, viszonylag 
füstmentesen meg lehet semmisíteni. 
Jelenleg több településhez hasonlóan, itt 
Tiszavasváriban sincs olyan komposztáló 
telep, ahová a lakosság elhelyezheti 
ezeket a kerti hulladékokat, mert az 
önkormányzatnak csak olyan lehetősége 
van, hogy a saját maga által megtermelt, 
vagyis a közterületekről begyűjtött 
avart, gallyakat, ágakat komposztálhatja. 

Sajnos a Hulladékgazdálkodási Törvény 
alapján sokkal szigorúbb szabályozás 
alá esik, és olyan költségek, törvényi 
kötelezettségek merülnek fel, amit egy 
önkormányzat nem tud felvállalni. - 
Legutóbb kérdésként merült fel a 
Lidl, a baromfifeldolgozó és az orvosi 
műszereket, berendezéseket gyártó 
cégek letelepedése Tiszavasváriban. Van 
már bármilyen fejlemény ez ügyekben? 
-  Újabb megkeresést kapott tőlünk a Lidl. 
Sajnos csak hivatalos levél formájában, 
mert telefonon nem sikerült elérni az 
illetékeseket. Azt ígérték, hogy nekünk 
bármilyen döntés születik Tiszavasvárival 
kapcsolatosan, azonnal jelzik. Ez még 
nem érkezett meg, mi viszont nem 
szeretnénk, hogy az idő elhaladjon 
mellettünk, így újabb megkereséssel éltem, 
éltünk, és várjuk a pozitív választ. Akár 
milyen válasz érkezik – mivel érdekli a 
Tiszavasváriakat – azonnal közzétesszük. 
A másik kettő témában most tájékoztattam 
zárt ülés keretében a képviselőtestületet, 
de amit most el tudok mondani az az, hogy 
a baromfifeldolgozóval is folyamatosan 
megy az egyeztetés. Az állami főépítész 
által javasolt terület megtekintésre került, 
a beruházó jónak találta, viszont olyan új 
lehetőségek merültek fel a beruházással 
kapcsolatosan, ami hulladékgazdálkodás, 
környezetvédelem tekintetében új 
feladatokat adott a beruházónak. 
Mégpedig a keletkező baromfihulladék, 
baromfitrágya feldolgozása és 
környezetbarát megsemmisítése is bejött 
ebbe a projektbe. Tehát: bővült a lehetőség. 
Napelem parkot szeretnének létrehozni 
a nagymennyiségű áramfelhasználás 
miatt, így energiahatékonyabb és 
környezetbarátabb lenne a működésük. 

A röntgengyár vonatkozásában pedig egy 
maratoni egyeztetés volt nemrégiben. Több 
mint hét órán keresztül voltak Tiszavasvári 
vendégei a röntgengyár vezetői, 
befektetői, szakemberei, pályázatírói. Az 
egyeztetések után megnéztük a helyszínen 
azt az önkormányzati ingatlant, amiben 
átmenetileg orvosi műszerek szervizelése 
történne. Sikerült összeállítanunk egy 
olyan anyagot, amivel a röntgengyár 
jelen pillanatban a Magyar Kormány 
felé egyedi kormánydöntésre ad be 
egy pályázatot. Ennek sikere nagyban 
befolyásolja a megvalósulást. – Mennyi 
a megvalósulásoknak a százalékos 
esélyei? – Én azt gondolom, hogy a keleti 
régiónak megnőttek az esélyei arra, hogy 
munkahelyteremtő beruházásokhoz sokkal 
könnyebben, sokkal jobban hozzájussanak, 
mint az ezt megelőző időszakban. Addig, 
míg a Tiszától nyugatra a munkahelyek 
folyamatosan munkaerőhiánnyal 
küzdenek, addig a kormányzati 
kapcsolatok által én úgy érzékelem, hogy 
a szándék az, hogy ezen a vidéken, – itt 
megjegyezném, hogy Tiszavasvári kiemelt 
figyelmet élvez ebből a szempontból – 
tudjunk munkahelyteremtő beruházásokat 
teremteni. Mivel itt egyenként egy több 
százmilliós beruházásról van szó, így egy 
kormánydöntésnél ne várjuk azt, hogy egy 
aláírás, és már mehet is. A beruházónak 
pénzügyi garanciát, banki garanciát, üzleti 
terveket kell bemutatni ahhoz, hogy kellő 
körültekintés után döntés születhessen. 
Ezek egy kicsit lassítják a folyamatot. 
Én jó esélyeket látok mindkét beruházás 
esetében. Az idővel vagyunk bajban, de 
gondolom, ha az idén nem is, hanem jövőre 
fog megvalósulni, akkor is elindul valami, 
és Tiszavasvárinak könnyebb lesz.     -VH-

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester úr válaszol

Összhangban a Tiszavasvári Képviselő-testület
41 napirendi pontban döntött egyhangúan a Képviselő-testület 2019.03.28-án megtartott Testületi ülésen. Néhány kiemelt téma az ülésről:

A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása

2019.03.28. napján a Képviselő-testület elfogadta a fiatalok 
ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló önkormányzati 
rendeletet, mely rendelettel a 18 és 35 év közötti fiatalok 
helyben tartását szeretnénk támogatni. A közel 70.000.000 
Ft támogatás egy 2018. évben elnyert EFOP-1.2.1-6-2017-
00009 kódszámú ,,Esély és otthon – mindkettő lehetséges! 
Komplex beavatkozások a fiatalok elvándorlásának 
csökkentése érdekében Tiszavasváriban megnevezésű” 
pályázati forrásból kerül finanszírozásra. A pályázatnak 
köszönhetően 7 önkormányzati lakás felújítása van 
folyamatban, melyek igénybe vételi lehetőségéről illetve 
különböző anyagi támogatások pályázati feltételeiről 
rendelkezik a rendelet. Az önkormányzat támogatni 
kívánja az ingázókat, a gyerekét egyedül nevelő 
munkavállalókat, a Tiszavasváriban lakó és regisztrált 
álláskeresőket, a Tiszavasváriban lakó hiányszakma 
képviselőit illetve a Tiszavasváriban lakóépületet 
vásárlókat/építőket is. Az ösztönző támogatások félévig 
adhatóak, melyek havi rendszerességgel lesznek folyósítva, 
a lakhatási támogatás pedig maximum 24. hónapra kérhető. 
Mindkét támogatási forma a pályázat megvalósítása alatt 
adható illetve a pályázati forrás kimerüléséig. Érdemes 
figyelni majd a pályázati kiírást/kiírásokat az év 
folyamán, mert egy-egy támogatási forma havi 50.000-
Ft plusz bevételt jelenthet az eredményes pályázónak. 
A Tiszavasváriban lakóépületet vásárlók, építők 
pedig, amennyiben eredményesen pályáznak 700.000-Ft 
egyszeri támogatásban részesülhetnek. A támogatások 
célja a hiányszakma képviselőinek helyben tartása. A 
jövedelmi viszony sok esetben csak bírálati szempont. 
Érdemes tehát pályázni akár az önkormányzati 
intézményben, vagy részben, vagy egészben 
önkormányzati feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél, állami fenntartású szervezetnél, illetve a 
versenyszférában dolgozó hiányszakma képviselőinek.
A hiányszakma tágan került meghatározásra 
a rendeletben az alábbiak szerint: pedagógus, 
óvodapedagógus, gyógypedagógus, dajka, szakács, 
rendőr, tűzoltó, orvos, pénzügyi-számviteli ügyintéző, 
mérlegképes könyvelő, jogász, építésügyi-műszaki 
munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, közgazdász, 
szociális munkás, szociálpedagógus, szociális ápoló 
és gondozó, ápoló, mentálhigiénés, pszichológus, 
egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember, 
védőnő, villanyszerelő, gépészmérnök, villamosmérnök, 
gépész, gépszerelő, hegesztő, bádogos, műszerész, 
esztergályos, lakatos, festő, karbantartó munkakör 
betöltéséhez szükséges végzettség, „T” kategóriás 
gépjárművezető, nehézgépkezelő.
Fentiek áttekintését követően mindenki átgondolhatja, 
kíván-e majd élni ezzel a lehetőséggel. 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 
Központ által biztosított szociális ellátások térítési 

díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről 
valamint az étkeztetési nyersanyagnormáról

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezetője által készített önköltség 
számítás alapján indokolt az intézmény által működtetett 
bentlakásos ellátások térítési díjainak emelése az 
alábbiak szerint:

Jelenleg hatályos szabályozás:
Idősek otthona

Idős ellátásban A, B, C, D 
épületben ellátottak

76.950 Ft./ellátási hó
  2.565 Ft./ellátási nap

Fogyatékos személyek 
otthona A, B, C, D 

épületben

75.450 Ft./ellátási hó
2515 Ft./ellátási nap

Módosított térítési díjak
Idősek otthona 

Idős ellátásban A, B, C, D 
épületben ellátottak

82.050 Ft./ellátási hó
2735 Ft./ellátási nap

Fogyatékos személyek 
otthona A, B, C, D épületben

82.050 Ft./ellátási hó
2735 Ft./ellátási nap

Az emelt díjak 2019. május 1. napjától alkalmazandóak.
Streetball pályán világítás kiépítése TAO támogatásból
A Tiszavasvári Sport Klub elnöke, Leányvári Attila 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.
A Tiszavasvári Sport Klub, 2017/2018 támogatási 
időszakban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
által elfogadott és 2018/2019 időszakra meghosszabbított, 
sportfejlesztési programjának keretén belül Tiszavasvári 
2287/12 helyrajzi számon lévő közterület ingatlanon 2 
db street ball pálya építését valósította meg, melyet a 
beruházás befejezése után, az Önkormányzat részére a 
megkötött megállapodás alapján üzemeltetésre átadott. 
A sportszervezet a 2019/2020 évi sportfejlesztési 
programjában a streetball pályák kihasználtságának 
növelése érdekében további fejlesztést tervez, mely a 
pályák esti órákban történő használatának feltételeként 
világítás kiépítését tartalmazza. A Képviselő-testület 
támogatta a Tiszavasvári Sport Klub kérelmét, a 
2287/12 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
streetball pálya világítás kiépítésében az önkormányzati 
együttműködés biztosításával. 

Városi sportlétesítmények használati szabályzatairól
A Városi Kincstár használatában, üzemeltetésében az 
alábbi sportlétesítmények vannak:
Városi Sportcsarnok, 

Salakpálya 
4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 

1-3.
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Városi Sporttelep 4440 Tiszavasvári, Fehértói utca 
2/b (2438 hrsz.)

Teniszpálya és 
streetball pálya

4440 Tiszavasvári, 2287/12. hrsz. 
(gyári lakótelep)

Teniszpálya 4440 Tiszavasvári, Wesselényi 
utca 1.

Tiszavasvári 2287/12 hrsz. alatt (gyári 
lakótelepen) kialakított streetball és teniszpálya, 

valamint a hozzájuk kapcsolódó pihenőhely
Nyitvatartási idő: 
Hétköznapokon:  8.00 - 18.00 óra között előre 
egyeztetett időpontban 

Hétvégén:     9.00 - 18.00  óra között előre 
egyeztetett időpontban
Ünnepnapokon:   ZÁRVA
Használati díj:  1.000.-Ft/óra/pálya
A pálya foglalása:  A Városi Kincstár 
sportkoordinátoránál a használatot megelőzően legalább 
12 órával (távollétében: Sportcsarnok ügyelet: 30/753-
9727)E-mail: sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu

Teniszpálya
Nyitvatartási idő:
Hétköznapokon:  8.00 - 22.00  óra között előre 
egyeztetett időpontban
Hétvégén:  9.00 - 18.00  óra között előre 
egyeztetett időpontban
Ünnepnapokon:   ZÁRVA
Pálya használati díj:
Pályavilágítás nélkül (természetes fénynél):1.000.-Ft/óra
Pályavilágítással:1.500.-Ft/óra
A pálya foglalása:  A Városi Kincstár sportkoordinátoránál 
a használatot megelőzően legalább 12 órával(távollétében: 
sportcsarnok ügyelet: 30/753-9729)E-mail: sportcsarnok@
varosikincstar.t-online.hu

Pihenőhely
Használati szabályok:
A streetball és a teniszpálya között kialakított szabadtéri 
főzésre is alkalmas pihenőhelyet kizárólag előzetes 
bejelentkezés alapján lehet igénybe venni.
A pihenőhely igénybe vehető baráti összejövetelek, céges 
rendezvények, sportolással összekötött szabadtéri főzés 
céljából. A területen 3 db kültéri ping-pong asztal is 
rendelkezésre áll.
Nyitvatartási idő: előzetes egyeztetés alapján
Használati díj:
Pihenőhely, szabadtéri főzőhely 
és ping-pong asztalok:                 
3.000.-Ft/nap (alkalom)
Teljes terület (Pihenőhely, Streetball pálya és/
vagy Teniszpálya): 1.000.-Ft/fő, de minimum 5.000.-Ft/
nap (alkalom)

Teniszpálya
4440 Tiszavasvári, Wesselényi u. 1.

A pálya nyitva tartása:
Hétköznapokon:   8:00 – 22:00 óra között 
előre egyeztetett időpontban
Hétvégén:   9:00 – 18:00 óra között 
előre egyeztetett időpontban
Ünnepnapokon:  ZÁRVA
A pálya bérleti díj fejében vehető igénybe az érvényes 
díjszabás alapján: 1.000 Ft/óra. A bérleti díj tartalmazza 
az öltőzők és mosdóhelyiségek használatát is. A pálya 
igénybevétele világítással: 1.500.-Ft/óra.

Sportcsarnok
nyitvatartása:
Hétköznapokon:  8.00 - 22.00 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon: a mérkőzések és 
rendezvények időpontjaiban

A Sportcsarnokban található büfé bérbeadására és 
üzemeltetésére külön bérleti szerződés vonatkozik a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Használati díjak

tömeg-, verseny és diáksport céljára 6.600.-Ft/óra
oldalterület használata 1.100.-Ft/óra
kereskedelmi, szolgáltató, 
szórakoztató tevékenység céljára 16500,-Ft/óra

salakpálya 5.500.-Ft/óra

hirdetések, reklámfelület bérbeadása 10.000.-Ft/
m2/év

lelátó bérlése 50.000.-Ft/db/
alkalom

színpad 20.000.-Ft/nap
eredményjelző kezelőszemélyzettel 1.000.-Ft/óra
műanyag szék 100.-Ft/db
iroda bérlet 1.000.-Ft/óra

Ingyenes használat
1. Az üzemeltető évente egy alkalommal ingyen bocsátja 

rendelkezésre valamennyi önkormányzati intézmény, 
valamint az Önkormányzat illetékességi területén 
működő oktatási-nevelési intézmény számára a Városi 
Sportcsarnok épületét függetlenül attól, hogy bevételes 
vagy ingyenes rendezvényt szervez.

Sportpálya
A Tiszavasvári Fehértói u. 2/b. szám alatti 

Nyitvatartási idő: előzetes egyeztetés alapján
Használati díj:
- tömeg-, verseny- és diáksport céljára 6.600 Ft/óra
- edzőpálya 6.000 Ft/óra
- faház bérlése  4.000 Ft/óra
Ingyenes használat:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva 
182/2018.(VI.28.) Kt. sz. határozatával
A Tiszavasvári Sportegyesület részére a 2018/19-es 
bajnoki évre térítésmentes használati jogot biztosított a 
tiszavasvári 2438 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, 
Fehértói u. 2/b. szám alatt található Sporttelep 
megnevezésű ingatlanra.
A Sportpályán található büfé bérbeadására és 
üzemeltetésére külön bérleti szerződés vonatkozik a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A pálya foglalása:  A Városi Kincstár 
sportkoordinátoránál a használatot megelőzően legalább 
48 órával (távollétében: Pethe Gábor gondnok: 30/927-
9481) E-mail: sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu
Mind a 4 sportlétesítmény használatának koordinálását a 
Városi Kincstár közalkalmazott sportkoordinátora fogja 
végezni, nála lehet időpontot foglalni a használatra mind 
telefonon, mind az alábbi email címen: sportcsarnok@
varosikincstar.t-online.hu A bejelentkezés telefonszáma 
megtalálható lesz a sportlétesítményekben illetve az 
alábbi honlapon is: http://www.varosisportcsarnok.hu Ez 
a honlap tartalmaz még további aktuális információkat 
a sportlétesítményekre vonatkozóan, valamint 
tájékozódhatnak a látogatók a megrendezésre kerülő 
rendezvényekről, és a már foglalt és szabad időpontokról is 
az alábbi elérhetőségeken: http://www.varosisportcsarnok.
hu/cikkek/rendezvenynaptar.html
http://www.varosisportcsarnok.hu/cikkek/teniszpalya/
palyabeosztas/
A sportkoordinátor távollétében a sportlétesítmények 
igénybevételével kapcsolatban a Sportcsarnok alábbi 
ügyeleti telefonszámán lehet érdeklődni: 30/753-9727

A Tiszavasvári Általános Iskola névváltozásának 
véleményezése

Az intézmény a könnyebb azonosíthatóság kedvéért kérte, 
hogy hivatalos neve megváltozzon.
Az iskola jelenlegi elnevezése: Tiszavasvári Általános 
Iskola – Tiszavasvári Primary School 
A javasolt elnevezés: Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola- Tiszavasvári Kabay János Primary School.

Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 
állományának bérrendezése

A február 14. napján tartott Képviselő-testületi ülésen 
elfogadásra került a Tiszavasvári Önkormányzati 
Tűzoltóság szakmai és pénzügyi beszámolója. A napirendi 
pont tárgyalása során Németh Zoltán tűzoltóparancsnok 
felszólalásában jelezte, hogy az Önkormányzati 
Tűzoltóság állományának bérszintjében hét 
éve csak a kötelező bérminimum emelkedése 
miatt történt változás. Elmondta továbbá, hogy az 
önkormányzati tűzoltóságokkal szemben támasztott 
szakmai követelmények azonos szinten vannak a 
hivatásos tűzoltókéval, illetve működésük során 

megegyező feladatokat látnak el, ám bérezésük között 
jelentős eltérés tapasztalható. A Képviselő testület 
az 55/2019.(II.14.) Kt. számú határozatában felkérte 
Németh Zoltán tűzoltóparancsnokot, hogy állítson 
össze egy összefoglaló szakmai tájékoztatót, ami a 
Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság alkalmazottainak 
bértámogatásának elmaradásáról szól, mely 
alapján az önkormányzat írásbeli kezdeményezéssel 
élhet a megfelelő szervek irányába a bérrendezés 
vonatkozásában. A Képviselő-testület egyhangúan 
támogatta a tűzoltóság állományának bérrendezése 
érdekében dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr részére 
történő írásbeli kezdeményezés megküldését.
A TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjének támogatói 

okirata
A TOP 7-es pályázat kérdése többször volt a Képviselő-
testület előtt korábban. Ismeretes, hogy a Tiszavasvári 
Helyi Akciócsoport által elnyert 250 millió Ft-os pályázat 
kulcsprojektjéről van szó, melynek megvalósítása a többi 
projektre szánt forrás felhasználásának is feltétele. A 2018. 
október 25-i testületi határozat alapján a pályázatot az 
önkormányzat benyújtotta a Helyi Akciócsoporthoz, 85 
millió Ft-os, 100%-os támogatási igénnyel. November 
hónapban az Akciócsoport támogatásra-érdemesre ítélte a 
kérelmet.
A pályázat megvalósításának határideje az ütemezés 
alapján 2020. január 31., viszont reményeink szerint 
már idén nyár végére, illetve az őszi hónapokra 
elkészülhet a beruházás. Ennek keretében valósul 
meg a Találkozások tere építési beruházása, illetve a 
mobil színpad és annak fény- és hangtechnikájának 
beszerzése.

Tiszavasvári Város új településrendezési eszközeinek 
elkészítéséhez beérkezett módosító javaslatok 

elfogadásáról
Az önkormányzat új településfejlesztési koncepció, új 
településszerkezeti terv és leírás, valamint új helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv készítésébe 
kezdett, melyhez már 2014 óta gyűjtjük a módosító 
javaslatokat a lakosságtól. 2015-ben ezek az előkészítő 
munkálatok megszakadtak, melyeket elsődleges 
fontossággal soron kívül tűzött napirendre ismét a 
testület. A korábbi szabályozási tervek jogszabályi 
előírás alapján le fognak járni, így új terveket 
kell készíteni. Ennek a határideje 2019.12.31. A 
rendelet elkészítése nem kötelező, de a beruházások 
megvalósítása szempontjából elengedhetetlen. Tehát 
2020.01.01-től már az új település-rendezési eszközöknek 
kell létrejönnie, azaz az új helyi építési szabályzatnak 
kell hatályba lépnie. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy eddig az időpontig kell kihúzni az új helyi építési 
szabályzat megalkotását. A javaslatokat személyesen, 
e-mailben, papíralapon és a lakossági fórum keretében 
lehetett benyújtani az önkormányzathoz. Mindezeken 
túl megkértük az érintett államigazgatási szervektől 
a város teljes közigazgatási területére vonatkozó 
adatokat. Ahhoz hogy a Képviselő-testület a javaslatokról 
megfelelően tudjon dönteni, kikértük a települési 
főépítész és a településtervező véleményét, ami alapján 
a 2019. március 28-án megtartott Képviselő-testületi 
ülésen a 2014. óta beérkezett módosító javaslatokat a 
Testület megtárgyalta. Az lakosság nagy részét érintő 
főbb módosítások kerültek elfogadásra: A Hétvégiházas 
üdülőterületen maximális beépítési százalék a jelenlegi 
15% 20%-ra módosul; a főút melletti telkeket korlátozó 
útkorrekciók felülvizsgálatra kerülnek; kialakíthatóvá 
válik a Salétromkert utca; a Horgász-tó területén lehetőség 
nyílik turisztikai épületek megvalósítására; a Krúdy és 
Gyári lakótelepeken sorgarázs elhelyezésére megfelelő 
terület kerül kialakításra; a Szikra Vadásztársaságnak 
lehetősége adódik Vadászház építésére; A Keskeny u. 
mögötti terület Kertvárosias lakóterületből Kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági területté kerül átminősítésre. A 
fentieken túl egyéb módosítások is történnek, melyről 
a www.tiszavasvári.hu honlapon, vagy személyesen 
lehet megtekintetni. Felhívom azonban a figyelmét a 
lakosságnak, hogy az elfogadott módosítások csak abban 
az esetben lépnek életbe, amennyiben a véleményezési 
szakaszban az államigazgatási szervek kifogással nem 
élnek, valamint ha a teljes eljárás befejeződik. Jelenleg 
az előzetes tájékoztatási szakaszon vagyunk túl és a 
partnerségi egyeztetés lezárásán. 
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Az időpontot már tudjuk.  Mikor várható 
a hivatalos értesítő?

Az Európai Parlament Tagjainak 2019. évi 
megválasztását 2019. május 26-án kell 
megtartani, mely időpontot a köztársasá-
gi elnök tűzi ki. A választás kitűzéséről, 
a szavazás napjáról és helyéről valamint 
a szavazati jog gyakorlásával kapcsolatos 
alapvető információkról azoknak az vá-
lasztópolgároknak, akik 2019. március 20-
án a szavazóköri névjegyzékben szere-
pelnek a Nemzeti Választási Iroda (NVI) 
küldi meg az értesítőt. Március 20-át kö-
vetően, aki ezen időpontot követően kerül 
a település valamely szavazókörének név-
jegyzékébe a Helyi Választási Iroda (a to-
vábbiakban: HVI) tájékoztatja a névjegy-
zékbe vételről az értesítő megküldésével 
(átadásával).

Segítsünk a választópolgároknak. Milyen 
kérelmek futhatnak be a jegyzőhöz és hol 
találhatóak meg ezek? Hogyan nyújtható-
ak be a kérelmek a jegyzőhöz?

A központi névjegyzékkel és a szavazó-
köri névjegyzékkel kapcsolatban dolgo-
zunk fel kérelmeket. A névjegyzékkel kap-
csolatos kérelmek személyesen, levélben, 
vagy a választások hivatalos honlapján 
(www.valasztas.hu) nyújthatóak be. Ezen a 
honlapon a kérelmek is megtalálhatóak. 
Személyesen akár a lakóhely, akár a tar-
tózkodási hely szerinti HVI-hez, levélben 
csak a választópolgár lakóhelye szerinti 
HVI-hez nyújtható be kérelem. A levél fu-
tár, rokon ismerős útján is eljuttatható a 
HVI-hez, azonban csak akkor minősíthető 
levélnek, ha borítékba van zárva. A köz-
ponti névjegyzékkel kapcsolatos kérel-
meket bármikor be lehet nyújtani. Ilyen 
kérelmek a nemzetiségi regisztráció, fo-
gyatékos személy segítése, adatletiltás, 
uniós regisztráció. Az uniós regisztráció 
azonban csak akkor kerül átvezetésre a 
2019. évi EP-választás szavazókör név-
jegyzékén, ha legkésőbb 2019. május 10-
én 16 óráig beérkezik a kérelem az illeté-

kes HVI-hez. A szavazóköri névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmet legkorábban 2019. 
március 21-én lehet benyújtani. Ilyen 
kérelmek a mozgóurna kérelem, átjelent-
kezés, külképviseleti szavazás. A korai 
benyújtás nem minősül elutasítási oknak, 
azonban az ilyen kérelem legkorábban a 
megjelölt időpontot követően bírálandó el. 
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos 
fontosabb kérelmek közül a mozgóurna 
iránti igény az alábbiak szerint nyújtha-
tó be: Helyi Választási Irodához levélben, 
vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül in-
terneten legkésőbb május 22-én 16 óráig 
személyesen vagy ügyfélkapus azonosí-
tással interneten május 24-én 16 óráig, 
vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 
május 24-én 16 órát követően május 26-
án 12 óráig. Illetékes Szavazatszámláló 
Bizottsághoz meghatalmazott útján vagy 
meghatalmazással nem rendelkező sze-
mély általi kézbesítéssel a szavazás nap-
ján, május 26-án, legkésőbb 12 óráig. 
Ha a kérelmet ezen időpontot követően a 
választások hivatalos honlapján nyújt-
ják be, a kérelmet a szavazatszámláló 
bizottsághoz továbbítja a HVI. A sza-
vazatszámláló bizottsághoz a választás 
napján 15 óráig nyújtható be mozgóurna 
kérelem.

Fontos! A választópolgár átjelentkezés 
nélkül is kérhet mozgóurnát a lakcíme 
szerinti szavazókörtől eltérő település, 
vagy szavazókör területére, ilyen eset-
ben azonban a mozgóurna iránti igényt 
egyben átjelentkezési kérelemnek is kell 
tekinteni.

Az átjelentkezéssel, külképviseleti név-
jegyzékbe vétellel kapcsolatos helyt adó 
döntés esetén a HVI értesítőt küld a vá-
lasztópolgárnak. Elutasítás esetén hatá-
rozatot, mely döntést a rendszer generál, 
amely aláírás és bélyegzőlenyomat nél-
kül is érvényes. 

A választás kitűzését követő időszakban 

minden névjegyzékkel kapcsolatos 16 órá-
ig beérkező kérelmet a beérkezés napján 
legkésőbb 24.00 óráig kell elbírálni. 

Hogyan történik az ajánlás és a szavazás?

A választójoggal rendelkező állampolgár 
2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat 
listát. A listaállításhoz legalább 20 000 
választópolgár érvényes ajánlása szüksé-
ges. Egy választópolgár több listát is ajánl-
hat, de egy listát csak egyszer. A szavazás 
2019. május 26. napján 6:00 órától 19:00 
óráig tart. A Magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgár személyesen 
szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazó-
helyiségben. A szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgár egészségi állapo-
ta, fogyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt mozgóurnát igényelhet. A szavazás 
napján lakóhelyétől távol tartózkodó vá-
lasztópolgár belföldön az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel, külföldön, 
Magyarország külképviseletein adhatja 
le szavazatát.

Milyen fontos tudnivalót osztana meg 
még a választópolgárokkal?

Az általános választás évében helyi vá-
lasztási iroda vezetőként március 31-ig 
módosítom a választókerületi beosztást, 
amennyiben azt a jogszabályi követel-
ményeknek való megfelelés megköve-
teli. Az 1. számú egyéni választókerület 
az 001 és 002 számú szavazókörből áll, 
mely szavazókörökben a választópolgá-
rok létszáma meghaladta az 1500 főt, így 
szükségessé vált a választókerületi beosz-
tás módosítása az alábbiak szerint:

Az 1. számú egyéni választókerület 001 
számú szavazókörből a Polgári út, Pol-
gári utca, Szabolcska Mihály utca, 
Szegfű utca, Szőnyi Tibor utca átkerül 
a 004 szavazókörbe, mely szavazóhe-
lyiség címe: Egység utca 6. (Egységi úti 
óvoda).  Ezekben az esetekben való-
színűleg módosított értesítővel kerül-

nek tájékoztatásra a választópolgárok a 
HVI-től! Minderről határozatot adtam 
ki, mely határozat megtekinthető a vá-
ros honlapján (www. tiszavasvari.hu) és  
kifüggesztésre került a hivatal hirdető-
tábláján. 

Fontosnak tartom kiemelni még, 
hogy az időközi polgármester vá-
lasztás során a 4. számú egyé-
ni választókerület 005, 006 számú 
szavazókör helye Ifjúság utca 4. szám  Ka-
bay János Iskolai Egységről, Ifjúság utca 
8. szám Fülemüle Zöld Óvodára válto-
zott. Ez a változás az országos választást 
nem érinti. Az azt megalapozó ok a helyi 
választásokat érintette, a megjelölt szava-
zókörök címének Ifjúság utca 4. szám  Ka-
bay János Iskolai Egységre módosítása 
azonban e tekintetben is megtörtént a rend-
szerben. A szavazókör választópolgárai itt 
szavazhatnak május 26-án.

Ezeken kívül fontos még, hogy ha valaki 
nem kap értesítőt, mindenképp érdek-
lődhet a HVI-nél. A választás kitűzését 
követően a központi névjegyzék alapján 
az NVI elkészíti az elektronikus szava-
zóköri névjegyzéket, amelyben a válasz-
táson szavazati joggal rendelkező válasz-
tópolgárok szerepelnek. Már a választást 
követő naptól szerepelnek benne azok a 
kiskorú állampolgárok, akik legkésőbb a 
szavazás napján a 18. életévük betöltésé-
vel választójogosulttá válhat. A választás 
kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (má-
jus 24. 16 óra után) bárki megtekinthe-
ti a település szavazóköri névjegyzékét 
monitoron keresztül, kizárólag a válasz-
tópolgárok neve és lakcíme tekintetében 
(Saját adatok tekintetében teljes körűen). 
Másolat feljegyzés nem készíthető. A 
betekintés lehetősége nem terjed ki a 
mozgóurnát igénylők jegyzékére. Tehát 
amennyiben valaki nem kap értesítőt 
arról másolatot kérhet a HVI-nél, illetve a 
szavazóköri névjegyzék megtekintésével 
meggyőződhet arról szavazhat-e.

Ismét választunk!

Idén VIII. alkalommal volt lehetőség 
országos szinten a települések 
megtisztítására az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium jóvoltából. 
A  TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akció Tiszavasváriban is 
igen sok, közel 120 önkéntest mozgatott 
meg. Az egy hetes rendezvény jelentősége 
abban áll, hogy hatására nem csupán a 
közterek és a parkok újulnak meg, de az 
emberek gondolkodásmódja, szemléletük, 
viselkedésük is átalakul. Mondhatjuk, hogy 
szinte az egész város területét le tudtuk 
fedni a kis csoportokkal. Megtisztították 
többek között az üdülő övezet környezetét, 
a Városi Sporttelep környékét, a Kossuth 
utca mindkét oldalát, a Szent Mihály teret, 
Szabadság teret, a Kabay János utcát, 
a Fehértói utat, a bűdi Déryné utca egy 
részét és annak környékét, valamint az ott 
kialakított és felújított focipályát, a Széles 
és Keskeny utca környékét. És ami igazán 
kiemelhető, az a Fehérszik környéke. 
Igen meglepő, de több mint 10 zsák 
szemetet szedtek ott össze Szabóné Balázs 
Beátáék a kis önkéntesek segítségével. 
Nagyon nehéz és fárasztó délelőtt volt, 
de 200 zsák szemét eltűnt Tiszavasvári 

utcáiról, ami egyrészt sikernek tekinthető, 
másrészt viszont aggodalomra is okot ad. 
Az is megállapítható volt, hogy a szemét 
nagy része a boltok, üzletek közvetlen 
közelében volt elszórva. Ami szintén 
levonható következtetés volt, az az, 
hogy főként a fiatal társadalom köréből 
származó szemét volt a közterületeken. 
Ez megint csak aggodalomra ad okot, 
hiszen ezek a fiatalok fognak majd példát 
mutatni a gyermekeiknek.  A probléma 
megoldását tehát az alapoknál, az emberek 
látásmódjának a megváltoztatásánál kell 
kezdeni. A környezet megóvása érdekében 
tett kormányzati intézkedés egy most 
készülő jogszabálytervezet, amely szerint 
a jelenleg szabálysértésnek számító 
illegális hulladék-kihelyezés a jövőben 
bűncselekménynek fog számítani. A 
kormány idén 240 millió forintos pályázatot 
írt ki az önkormányzatok számára az 
illegális szemétlerakók felszámolására. 
Illegális hulladéklerakók felszámolása 
Tiszavasváriban címmel közel 3 millió Ft-
os támogatást igényeltünk az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium felhívásán. 
A település 6 kiemelten hulladékkal 
szennyezett területének mentesítése a cél.

•A Korontó (Kabók Lajos u., Május 1. 
u.) környéke; zöld-kommunális hulladék,
•Temető u. környezete; kommunális 
hulladék,
•Attila u. mentén található kommunális 
hulladék,
•36-os út mentén, a halastavak utáni 
szakasz; veszélyes-, illetve kommunális 
hulladék,
•Üdülőterület;zöld-kommunális hulladék,
•A Széles és Keskeny utcák környezete; 

kommunális hulladék.

Jelenleg elbírálás alatt van a pályázat. 
Május hónapban tervezzük a megvalósítást, 
reméljük addig pozitív döntés születik 
róla. Így ennek a pályázatnak a 
keretében 31 konténer szemét kerülhet 
ismét elszállításra Tiszavasváriból. Az 
önkormányzat elkötelezett ennek a célnak 
a megvalósulása érdekében.

Te  Szedd!
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A 2019.február 23-án megrendezett 
I. Tiszavasváriért Jótékonysági Bál 
a döcögős indulás után elsőre igen 
sikeresnek mondható a 236 résztvevőnek 
köszönhetően. A bál bevétele, mint 
az mára már napvilágot látott, igen 
impozáns összeg, 1.232.700.- Ft, ami 
teljes egészében a Tiszavasváriban 
működő és tevékenykedő civil szervezetek 
és egyesületek támogatására lesz 
felhasználva az idei évben. Nagyon sok 

segítséget és támogatást kaptunk a városi 
és városunkon kívüli vállalkozóktól, 
gazdasági társaságoktól, intézményektől 
és magánszemélyektől. Az estét helyi 
tehetségek fellépésével színezték ki a 
szervezők. A fergeteges hangulatú zenét 
a Dancs Sándor által meghívott Tordai 
Zoltán és zenekara biztosította. Köszönettel 
és hálával tartozunk a támogatóknak, és 
bízunk benne, hogy a jövőben is ilyen 
sikeres lesz ez a kezdeményezés.

Felajánlások: Aranyos Tamás UNIQA, Aratóné Perjési Mariann a Tiszavasvári Járási 
Hivatalvezető helyettes, Atti-Fitt Bt., Balázsi Csilla, Balogh Krisztián, Balogh Lácz 
Klaudia, B-BLÖKI Állateledel bolt, Bihary Csemege, Bodnár Anita, Bódor Tímea, 
Borbély Péter, Dan Tamás, DIANA Ékszer Aranyos Tamásné, DOH-Méh Bt., Dojcsákné 
Erika, dr. Dojcsák Dóra, dr. Hosszú József Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, dr. Kiss 
Krisztián, Draviczky Erika, Egyesített Óvodai Intézmény, EKIK Múzeum, Erdős Norbert 
METÁL Poszter, Erika Virágbolt, Fercsák Nándor, Ferenczik Sándor, Földesné Mónika, 
Fülöp Attila, Gombás Georgina, GS TRICOLOR, Görbedi Katalin, Gyöngy Ajándék, 
Gyrosland, Hankó András, Hobby Állateledel Bolt, HOP Gym, Ifjúság úti Lottózó, 
Jég Pékség, Judit Foto, Kincses Sziget, Kabay Jakabné, Kiss Zoltánné Piroska, Kóti 
Ink, Kovács Tibor, Kovácsné Klicsu Katalin, Krusóczki Zsolt, KUB KER Bt., Kulcsár 
Lászlóné, Leányvári Attila, Lepeták Attila, Lipták István, Makra Gábor, Mikó Zoltán 
Tiszagyulaháza polgármestere, Mirkó Antal, Munka Kft., Nácsa Gergely, Nácsáné dr. 
Kalán Eszter Hajnalka, Nyakas András, Nyíriné Papp Emese Nikoletta, NyírRehab-
Tex Nonprofit  Kft., Olasz István, Olasz Istvánné, Osvai Viktor, Pál Fitnesz, Pampuch 
Lovastanya, Pampuchné Hamvas Gabriella, Papirusz Tintás bt., Parraghné Zsoldos Anita, 
Pethe Emese, Petruskáné dr. Legeza Tímea, Pont-JÓ Divat, Rehab-Team Kft., Reznek 
Istvánné, Rock FM, Szabit Kft., Szabó István, Szabó Zoltán, Szacsó 2001. Kft., Szaszala 
László, Szellei Autósbolt, Szentmihálygép Kft., Találkozások Háza, Tamás Óra Ékszer, 
Tam-OIL Kecskés Tamás, TELSE, Tiszavasvári Sütőüzem Kft., Titán OPTIKA, TV 
Sportegyesület, Vári Műszaki Bolt, Zsoldos-Ádám Leila
Előkészületek, díszítés: Balázs Barnabásné Németh Gabriella, Bodnár Anita, Fodor 
István, Jágerné Rácz Andrea, Juhász Beáta, Kató Ivett, Kecskés Andrea, Kovács Edina, 
Kovács György, Kovácsné Klicsu Katalin, Munkácsiné Varga Ágnes, Palincza Zsolt, 
Palló Tamás, Szabó Brigitta, Tőkés Lóránt, Veres Andrásné
Főbb támogatók: Bánszki Lászlóné Centrál Hotel Nyíregyháza, Dancs-Farm Kft., dr. 
Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Görömbei Cukrászda, Gurbánné Papp Mária 
a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója, Italcenter, Neptunus Agro Kft., 
Ráduly Zsolt, Szabó István, Szőke Zoltán, Takács Pálné Szorgalmatos polgármestere, 
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. dolgozói, TEMPO-LOKI Kft.
Fellépők: Arató Hanna, Arató Martin, Dankó Szilvia, Göbölyös Néptánc Csoport

HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE 
A TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI 

INTÉZMÉNYBE
a 2019/2020-as NEVELÉSI ÉVRE ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA:

2019. április 24-26. (szerdától-péntekig) naponta 8-16 óra között
HELYSZÍNE: Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Zöld 

Óvoda
(4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.)

Az óvoda felvételi körzete: Tiszavasvári Város közigazgatási területe. A beíratáshoz 
szükséges dokumentumok: 
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, 

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

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

- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok,

- a gyermek TAJ kártyája

Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek közül - a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy maga-
tartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai ellátását biztosítja. Az értesítést 
a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. május 28-ig írásban megküldi a 
szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek. A szülő a döntés kézhezvételtől számított 
tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Tiszavasvári Város Jegyzőjéhez. 
A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás 
során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a 
nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. A szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést 
követ el. 

TVÖ

Megígértük Kedves Olvasóinknak, 
hogy amint megérkezik a Szegedi Tudo-
mányegyetem szakemberei által készített 
mérés eredménye arról a „bizonyos 
alagútrendszerről”, tájékoztatjuk Önöket. 
Megérkezett! Bakó Barnabás, kezében 
egy ötvenoldalas paksamétát szoron-
gatva számolt be mindarról, amit eddig 
tudni lehet: - Az alapos felmérés alapján, 
több helyen, több pontján a vizsgálatoknak 
részeredményeket tudnak felmutatni, de 
majd a feltárásokból derülhetnek ki pontos 
részletek – ha lesz rá pénz! Milyen konk-
rétumokat ismerhetünk meg a kapott 
anyagból? – A mérések alapján másfél 
méter mélyen található, és kettő méter szé-
les az alagútnak vélt üreg, ami azóta fel-
töltődött földréteggel és vízzel. Bővebbet 
csak a helyszíni feltárás során tudunk majd 
meg. Az Egészségház udvaron javasolnak 
egy metszőpontot, valamint a Sőrés-sétá-
nyon lévő hajlásban. Ez a két legerősebb 
pont, ami bizonyítékot tudhat arra, hogy lé-

tezhetett, létezik az alagút. – Mi a helyzet 
a Református templomban lévő szószék 
alatti vasajtóval kapcsolatosan, ami elvi-
leg a lejárata lett volna a rendszernek? 
– Ezt sajnos még nem tudtuk feltárni, mert 
amikor odáig jutottunk volna, elromlott a 
berendezés. – Hogyan tovább? – Innen 
már az önkormányzat, a műemlékvédelem, 
és a múzeum hatáskörébe tartoznak a to-
vábbi lépések. – Sikerült már kalkulálni, 
hogy a feltárás mennyibe fog kerülni? 
– Ide már ásó, lapát, csákány, és a hozzá-
juk tartozó tulajdonosok kellenek, hiszen 
földmunkáról van szó. Társadalmi munká-
ban fillérekből kihozható lenne megfelelő 
szakember irányításával, és még olyan 
8-10 ezer forintot számolok a markolóra! 
Ahogy nézem, negyedórás munkával hoz-
záférnénk az alagút tetejéhez. – Ha odake-
rül a sor, segítünk a toborzásban, addig 
is kitartást és jó egészséget!

                                                     Fülöp Attila

 A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja szeretettel vár minden érdeklődőt

2019.04.27-én Vércseládák és szalakóta odúk ellenőrzése és karbantartása c. 
programjára.

Indulás kocsival Tiszavasváriból reggel 8.30-kor a Találkozások Házától. A részvétel 
ingyenes. Kapcsolat: Zsíros Sándor: 06-20-240-7898, Polyák Ferenc: 06-30-683-20161
Utána este TÁNCHÁZ Tiszavasváriban! 18:30-tól gyermek majd batyus bál, a Karakter 

és Talabor népzenészeivel! Helyszín: Váci Mihály Gimnázium
A program a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul meg!

„2019. március 9-én Olimpiai Baráti körünk tagjai Magyar László igazgató barátunk /
középen/ meghívására tisztelgő látogatáson  Cegléden jártak. Az ország első, 40 évvel 
ez előtt alapított sportmúzeuma KÜRTI BÉLA nevét vette fel. A neves lokálpatrióta test-
nevelő tanár két évvel ez előtt hunyt el 103 éves korában. Az ország számos pontjáról 
érkeztek vendégek, hogy együtt ünnepeljünk a Névadó ünnepségen! Városunkban - ha 
minden jól megy - következő hónap elején lesz hasonló ünnepség. Az előkészületek már 
folynak!”

Kovácsné Nagy Julianna

I. Tiszavasváriért Jótékonysági Bál

Van alagút? Nincs alagút?
Megérkezett a mérés eredménye

Névadó ünnepségen Cegléden
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Iskoláink életéből

2019 márciusában 35. alkalommal 
került megrendezésre az Apáczai 
Megyei Helyesírási Verseny a 
Nyíregyházi Apáczai Csere János 
Általános Iskola és AMI szervezésében. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében  
ez a legnagyobb múlttal bíró, ilyen 
jellegű megmérettetés. A  színvonalát 
fémjelzi, hogy a feladatsor összeállítója 
évtizedek óta dr.habil. Minya Károly 
PhD, a Nyíregyházi Egyetem Magyar 
Nyelvészeti Intézeti Tanszék igazgatója. 
Ezen a tudáspróbán  való részvételünket 

évről évre komoly felkészülés, rengeteg 
gyakorlás előzi meg. Az idén sem dolgoztunk 
hiába, beérett a munkánk gyümölcse! 
Draviczky Ádám 6.d osztályos tehetséges 
diákunk a március 19-i nyíregyházi 
díjkiosztó ünnepségen a dobogós 3. 
helyezéséért  oklevelet és könyvjutalmat 
vehetett át.

Gratulálunk, további szép sikereket 
kívánunk!

Nagyné Gorzó Erika
-felkészítő magyartanár

Az 1848. március 15-i forradalom és sza-
badságharc eseményeit idéztük fel isko-
lánk mindkét telephelyén hagyománnyá 
vált ünnepi műsorunkon. A Himnusz közös 
eléneklése után a tanulók számára is meg-
ható, érzelemmel teli, verssel, prózával, 
zenei aláfestéssel és tánccal átszőtt előa-

dáson vettünk részt felsős diákjaink közre-
működésével, mely sokat tett a kultúránk, 
magyarságtudatunk és a hazaszeretetünk 
elmélyítésében. Köszönjük a szereplő gye-
rekek és a felkészítő pedagógusok mun-
káját!

2018. február 28. napján a Kazinczy Fe-
renc Baptista Óvoda, Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola nemzetközi 
képzőművészeti találkozót és kiállítást 
rendezett általános iskolások valamint 
alapfokú művészeti iskolások részére. A 
kiállítás témája a „Harangszó” volt. A zsű-
ri - amelynek elnöke Dr. habil. Szepessy 
Béla grafikusművész - a tanult ismeretek 
alkalmazásának színvonalát, a kifejezés 
igényességét, és eredetiségét díjazva vá-
lasztotta ki a Tiszavasvári Általános Iskola 

három tanulójának, Munkácsi Rékának, 
Szabó Nórának és Török Barnabásnak pá-
lyamunkáját. Munkácsi Réka és Szabó 
Nóra elnyerték korcsoportjuk első helye-
zéseit, Török Barnabás pedig különdíjban 
részesült a nemzetközi találkozón. A Tisza-
vasvári Általános Iskola diákjai eredmé-
nyeihez szívből gratulálunk, további mun-
kájukhoz pedig sok sikert kívánunk.

Felkészítő tanáruk: Molnárné Balla 
Gyöngyi

A Nyíregyházán február 15-én megren-
dezett Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei döntőjén a Tiszavasvári Általános 
Iskola 21 tanulója vett részt. Az 1. osztály 
kivételével minden évfolyamon képvi-
selték intézményünket diákjaink. Két ta-
nulónkat hívták be a Vásárosnaményban 
megrendezett ünnepélyes eredményhirde-
tésre. A 7. d osztályos Kelly Patrick me-
gyei I. helyezést - felkészítője: Kató Ildi-
kó-, a 4. a osztályos Pethe Cintia pedig 
megyei VI. helyezést ért el - felkészítője: 
Képesné Mészáros Zsuzsa tanárnő volt. 
Patrick áprilisban a Szombathelyen meg-
rendezésre kerülő országos döntőn fogja 
képviselni iskolánkat. A versenyen részt 

vett tanulóknak csak a 70%-át listázták he-
lyezéssel. Az alábbi diákjaink eredményei 
is figyelemre méltóak:

3.c osztály Munkácsi Szabolcs - 45. 
helyezett (127 helyezett tanulóból)
6.a osztály Nyánku Lili - 34. helyezett 
(142 helyezett tanulóból)
6.a osztály Budai Zsófia - 43. helyezett 
(142 helyezett tanulóból)
7.d osztály Kabai Péter - 27. helyezett 
(102 helyezett tanulóból)

Gratulálunk minden résztvevőnek és fel-
készítő pedagógusnak, 
Patricknak pedig eredményes felkészülést 
kívánunk az országos versenyre!

Az ökoiskola abban 
különbözik egy 
átlagos iskolától, 
hogy nem csak 
a tanításban 
érvényesülnek a 
környezeti nevelés, 

a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, 
hanem az iskolai élet minden területén. 
Az Örökös Ökoiskola cím egyben 
elkötelezettség a felnövekvő nemzedék 
iránt. Fejleszteni kell a közvetlen 
és tágabb természeti környezethez 
való viszonyulásukat, ki kell alakítani 
diákjainkban a környezettudatos 
magatartást, akár észrevétlen is bevonni 
őket céljaink eléréséhez. Tevékenykedtető, 
élményszerű, játékos, tapasztalatszerző 
munkaformákkal kell a nevelést már kisdiák 
korban elkezdeni, és ebben a szellemben 
kell őket tovább nevelni. Március 22., 
a Víz Világnapja. E jeles dátumhoz 
kapcsolódóan döntöttünk intézményünk 
első fenntarthatósági témahetének tanévet 
és egész intézményt átfogó projektjeként 
„ A VÍZ” téma mellett. Tanulóink az idei 
tanévben eddig is aktív szerepet vállaltak 
a VÍZ témával kapcsolatosan a számukra 
szervezett tanórákon és a tanórán kívüli 
foglakozásokon, programokon melyeket 
elmondásuk szerint nagyon élveztek. Nagy 
érdeklődéssel követték a 2019. március 18.-
22. közötti Fenntarthatósági témahéthez 
kapcsolódó eseményeket is, de szorgosan 
készülnek a tanév hátralévő időszakában 
előttünk álló programokra, melyekre 
külső partnereket is bevonunk. A témahét 

során „A víz” tárgyköre feldolgozásra 
került a természettudományos, humán, 
művészeti, testnevelés és idegen nyelvi 
órákon és tanórán kívüli foglalkozásokon 
is. A Digitális Témahéttel és az ennek 
keretében a logikus gondolkodásra 
nevelés témával is közös találkozási pont 
a víz. Plakátok, bemutatók, képversek 
készültek informatika órákon. Iskolai 
regisztrációnknak köszönhetően mi is 
csatlakoztunk az ELTE T@T labor, 
azaz az ELTE Informatikai Kar Média- 
és Oktatásinformatikai Tanszékén 
belül létrejött programjához, mely 1 
hónap időtartamra biztosítja 10 db 
Mikro:bit eszközét az élményalapú 
tanulási környezetek meghonosításának 
támogatására az oktatásban. Az eszköz 
segítségével „vizes” mikro:bit programok 
is készültek 2-8 évfolyamos diákjainkkal. 
A mikro:bit-ek iskolánkba érkezése 
egyben kezdete az áprilisban megvalósuló 
Digitális témahéthez kapcsolódó 
eseménysorozatnak, melyre szintén 
egész iskolánkat érintő változatos IKT 
támogatott programokkal készülünk. Az 
eseményekről készült teljes beszámolók, 
és azok képei megtekinthetők a 
www.tiszavasvari-iskola.hu weboldalon.

Gulyás Krisztina

Kedves Szülők!
A Tiszavasvári Diáksport Egyesület nevében azzal a kéréssel fordulunk 

Önökhöz, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák 
gyermekük sportolási lehetőségeit.
Adószám: 18807204-1-15

Támogatásukat előre is köszönjük! Tiszavasvári Diáksport 
Egyesület

A kis bölcs Baglyok március 20-án 
odúkészítési foglalkozáson vettek részt 
a DOH-MÉH Bt. telephelyén, melyet 
Hamvas Máté szakkörvezető és Hamvas 
Attila a Bt. dolgozója vezette. A gyerekek 
megismerkedtek a különböző madárfajok 
odúméreteivel. Mindenki készített egy 
névre szóló odút, amit a későbbiekben 

közösen helyeznek ki Tiszavasvári 
területén. Természetesen ez a kis gyakorlat 
a gyerekek nagy örömére mézkóstolással 
és a telephely bemutatásával kezdődött.  
Az ifjú „ornitológusok” örömmel vittek 
haza a saját maguk által készített odúkat.

Dohos László

Zrínyi megyei matematika verseny

Az Apáczai Megyei Helyesírási Verseny 
díjkiosztóján jártunk

Odúkészítés

Ünneplőruha, rajta kokárda … közösen tisztelegtünk

A harangszó, amely életünk végéig kísér

Fenntarthatóság, Mikro:bit, Digitális témahét, 
nálunk mindig történik valami…
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BEIRATKOZÁS  A MAGISZTER ÓVODA, ÁLTALÁNOS 
ISKOLA,GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, 

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS AMI INTÉZMÉNYÉBE A 2019/2020-AS 
TANÉVRE

Tisztelt Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Magiszter ÓVODÁBA a beiratkozás
IDŐPONTJA:

- 2019. április 24. (SZERDA) 8-16 óra között
- 2019. április 25. (CSÜTÖRTÖK) 8-16 óra között
- 2019. április 26. (PÉNTEK) 8-16 óra között

HELYSZÍNE: Magiszter Alapítványi Óvoda Tiszavasvári, Petőfi út 24.

A Magiszter Általános ISKOLÁBA a beiratkozás
IDŐPONTJA:

- 2019. április 11. (CSÜTÖRTÖK) 8-17 óra között
- 2019. április 12. (PÉNTEK) 8-16 óra között 

HELYSZÍNE: Magiszter Általános Iskola Tiszavasvári, Kossuth út 76.

A BEIRATKOZÁSOKHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
- a gyermek nevére kiállított személyi igazolvány,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazol-

vány,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek adóazonosító kártyája,
- határozat a gyermekvédelmi támogatásról és a halmozottan hátrányos helyzetről, 
- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok.

Tiszavasvári, 2019. március 20.
Kerekesné Lévai Erika

intézményvezető

„A gyermekkorban realizált 
sportértékek döntőek a gyermek 
személyiségének fejlődésében.
Az elmulasztott lehetőségek már soha 
vissza nem térnek.”

( Földesiné Sz. Gyöngyi)

2019. március 30-án, szombaton 9,00 órai 
kezdettel a Tiszavasvári Egyesített Óvodai 
Intézmény megrendezte a 24. Mozgás 
határok nélkül nagycsoportos óvodások 
és szüleik játékos sportvetélkedőjét körzeti 
szervezéssel városunk sportcsarnokában. 
Rendezvényünket a Magiszter Alapítványi 
Óvoda LOLO COHA mazsorett csoportja 
Fekete Anita vezetésével, és a Tiszavasvári 
Mazsorett Egyesület Nárcisz csoportja 
Schmidtné Horváth Zsuzsa vezetésével 
nyitotta meg. A mazsorettesek hangulatos 
bemutatója után a csapatok felsorakoztak 
a küzdőtéren, hogy csasztuskájukkal 
köszöntsék egymást és vendégeinket, 
időmérőjüket a tanító néniket, valamint 
Szőke Zoltán polgármester urat. 
Szalagos bottal zenére bemelegítettünk, 
s kezdődhetett a játék. A váltóversenyek 
alatt hangos buzdítás közepette gyermekek 
és szülők átadták magukat a „mozgás 
örömének” próbára téve képességeiket, 
ügyességüket. A mai napon is „győzött” 
a játszóképesség, az akarat, a kitartás, 
az együttműködés, mely tulajdonságok 
sportversenyek alkalmával is előtérbe 
kerülnek, végül minden csapat „nyertes” 
lett.
A hat versenyző csapat és időmérőik:
Tiszalök – Szivárvány Óvoda – Kisvakond 
csapat - Gulyás Anikó
Magiszter Alapítványi Óvoda – Fürge 
nyuszi csapat - Szőke Zoltán
Fülemüle Zöld Óvoda - Fülemüle csapat -                                      
Képesné Mészáros Zsuzsa
Lurkó Kuckó Óvoda - Lurkó csapat -                                              
Szűcsné Szakács Ildikó
Minimanó Óvoda - Minimanó csapat -                                           
Tóth Judit

Varázsceruza Óvoda - Fürge mókus csapat                                
Tóthné Mészáros Mónika
Munkácsiné Szabó Ida tanító néni a 
csapatokkal szemben figyelte a verseny 
szabályosságát. Ezúton is köszönöm a 
Tanító néniknek, Polgármester úrnak, hogy 
velünk töltötték a délelőttöt! Önfeledt 
játékukkal gyerekek és szülők megnyerték 
a mozgás és udvari levegőzés hasznos 
eszközeit, melyeket a következő kedves 
támogatók segítségével oszthattunk ki.
E – mix Bt., Gyrosland, Polgármesteri 
hivatal, Parragh Gábor. Tiszavasvári 
Sportegyesület, GŐZ Nyomda, Balázsi 
Csilla, Dancsné Orosz Katalin, Moravszki 
Gazdaság, Demeter Iván, Reszegi és 
Társa Bt., „HA-LI” Bababolt, Eszenyi 
Tibor, Tricolor, Segítek Bt., Kenyeres 
és  Társa Bt., Helen Doron Nyelviskola 
Tiszavasvári, Rock Fm Kft., Leányvári 
Attila, Feketeszakáll Élménypark, 
Kulcsár Sándorné, Szellei autósbolt, 
Zsoldos István, Garay Zoltán, Vári 
Műszaki Bolt, Közétkeztetési Kht.,                                         
Varázsceruza Óvodai Egyesület
E lap hasábjain is tisztelettel köszönöm 
segítő támogatásaikat az óvodás 
gyermekek nevében!

Köszönöm szépen az óvodapedagógusok 
csapatszervező, felkészítő munkáját, a 
Sportcsarnok, Tiva-Szolg dolgozóinak 
segítségét, Dr. Nyáguly István 
gyermekorvos és a polgárőrök felügyeletét, 
a Városi Televízió munkatársának, hogy 
megörökítette játékunkat. Köszönöm 
munkatársaimnak, a Varázsceruza Óvoda 
dolgozóinak önzetlen támogatását, 
nyugdíjas kollégánk Czifra Sándorné 
segítségét!
„A mozgás sok mindenre orvosság, de 
nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást 
helyettesíthetné!” 
(régi bölcs görög mondás)

Nagy Zoltánné
szervező óvodapedagógus

2018. február 16.-án szombaton a 
Varázsceruza Óvoda megtartotta éves 
jótékonysági rendezvényét a Gyári 
étteremben. A jó zenéről és hangulatról 
lemezlovas gondoskodott, a finom 
ételekről pedig a gyári étterem dolgozói. 
A bál remek hangulatát megalapozta 
egy nagyon színvonalas retro-mix 
táncbemutató, melyet  Aranyi Anna, Pál 
Dorina és Szalanics Szabolcs mutattak 
be. A mulatozás hajnalig tartott. Ismét egy 
remek bált tudhatunk magunk mögött, 
de mindez nem jött volna létre az alább 
felsorolt vállalkozók, magánszemélyek 
hozzájárulása, felajánlása nélkül! 

Papirusz, Bihary ABC, lllés Ildikó, Titán 
Optika, Gazdag Mónika, Róka Sándorné, 
Soltész Péter, MOFÉM, Fornetti, Husztiné 
Emese, Szőke Zoltán, Ráduly Zsolt, 
Tejbolt, Gőz nyomda, Aranyos Tamás 
– ékszerbolt, Kincses Sziget, Judit fotó, 
Nadine virág, Pont Jó, Pizza Ferretti, 
Flamingó, DejóTeló, Takács László, 
Mirkó Antal, Aranyosi Tamás – Italcenter, 
Lepetákné Erika, Dohos László, ROCK 
FM, Molnár Optika, Pál Fitness, Kovács 
Tiborné - Kabay Gyógyszertár, Fercsák 
Nándor, Váci Mihály Gimnázium, Papp 
János (DJ PJ), Huri Zsuzsanna, Hegedűs 
Borbála, Gyári Coop, Lakatos Sándorné, 
Aranykereszt Gyógyszertár, Veréb Andrea, 
Vári Sándor, Ignáth Edit, Jágerné Andrea, 
Kiss Tünde, Gombás Gina, Tricolor, Olasz 

Istvánné – Allianz biztosító, Osvai Viktor, 
Borbély Zsolt - Rizsa, Fazekas László, 
Szellei József, Krusóczki Adelin, Sajtos 
Szilvia, Telse, Arditti Pékség, Gyöngy 
ajándék, Obsitos Attila, Alkaloida, 
Tiszateszt, GyrosLand, Joli Virágbolt, 
Munkácsiné Ida, Kóti Ink, Reznek Béláné, 
Állateledel - Széki Barbara, Állateledel 
- Nagy Barbara, Majláth Szilvia, 
Találkozások Háza, Múzeum, Könyvtár, 
Sotkó Gyula, Böszi autóklinika, Csikósné 
Badics Anikó, SZA-CSÓ Tüzép, Segítek 
Bt., TIP-TOP lottózó, Kreatív olvasói 
klub, Éva virág, Molnár Istvánné, Bakó 
Marianna, Krókusz virágbolt, T-Net Trade, 
Kubker fehérnemű, Ati sarok, Balogh 
Péter, Nagy Éva, Rékasi Csilla, Maczkóné 
Dancs Beáta, Kórikné Szemcsák Nikolett.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
pártolójegy megvásárlásával támogatta 
óvodánkat, valamint minden kedves 
szülőnek azért a sok munkáért, rengeteg 
időért és energiáért, amellyel emelték 
a bál színvonalát, és lehetővé tették 
annak létrejöttét. Végül, de nem utolsó 
sorban szeretnénk megköszönni a mi 
kedves óvónőinknek, és az összes 
óvodai dolgozónak a sok munkát, 
törődést, és szeretetet, mellyel minden 
nap megörvendeztetik gyermekeinket. 
A Varázsceruza Óvoda Szülői 
munkaközösségének nevében: 

Kórikné Szemcsák Nikolett

24. MOZGÁS HATÁROK NÉLKÜL Jótékonysági bál a 
Varázsceruza Óvodában
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Március 23-án a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület tiszavasvári 
Helyi Csoportja is részt vett a „Te 
szedd” országos szemétgyűjtő akcióban. 
Természetesen mi a Fehér-szik országod 
védettségű természetvédelmi területet 
választottuk, ahol egy nem egészen 
hivatalos pihenőhely megtisztítását 
tűztük ki célul. Rá is fért a területre, 
mert az eldobott autógumitól, a műanyag 
palackokon át, a fém italos dobozokig 
minden volt. Megtiszteltetésnek vettük, 
hogy csapatunkat meglátogatta Szőke 
Zoltán polgármester úr és Ráduly Zsolt 
alpolgármester úr is, akik bekapcsolódtak 
a munkánkba, és egy jó darabig velünk 
dolgoztak. Amikor hozzákezdtünk a 
munkához nem is gondoltuk, hogy 

12 alaposan megtömött zsák szemetet 
szedünk össze, aminek eredményeként 
a terület egészen más képet mutatott. 
Vajon mi játszódik le azokban az 
emberekben, akik itt egyszerűen 
eldobálják a hulladékaikat? Vajon otthon 
is ezt teszik? Persze nem ártana ilyen 
helyre egy szemétgyűjtőt is kihelyezni, 
amit azért időnként ki is ürítenek. Azért 
nem tagadtuk meg madarász mivoltunkat, 
mert vittünk mi magunkkal állványos 
távcsövet is és gyönyörködhettünk a 
felettünk köröző rétisasban, vagy a vízben 
keresgélő sirályokban és a vonuló pajzsos 
cankókban. Végük is ez „Jó mulatság, 
férfimunka volt.”

dr. Legány András

Laci fia egyik 
levelében írta: 
„Mégis, ha a 
sors úgy hozná, 
hogy nem 
t a l á l k o z u n k 
az életben, 
vigasztalódjunk 
abban, hogy 
egy szép napon 
majd csak 

találkozunk Csaba királyfi csillag 
ösvényén.” Találkoztak még. 1969 
februárjában. Meglátogatta halálos 
betegágyánál édesapját, akinek kis erőt 
adva, még egy hónapig küzdött a halálos 
kórral, de március 14-én végleg lehunyta 
szemeit. Azóta minden valószínűség 
szerint találkoztak is a székely királyfi 
csillagösvényén, mert Laci fia is meghalt 
2008-ban. Tanító úr kis kitérővel a 
Sárospataki Tanítóképző elvégzése után 
pályázat folytán került a Bűdszentmihályi 
Református Elemi Iskolába. (ma 
Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János 
Iskolaegység) „ A község fúvós zenekarra 
vágyott, benne látta azt a lehetőséget, aki 
képes lesz ezt megteremteni. A presbitérium 
megválasztotta, nem is csalódott benne. 
1935. nov. 15-től szórta tudásának, 
szeretetének sugarait kicsinyekre és 
nagyokra egyaránt, a község pedig kitárta 
előtte szívét és befogadta.” Munkába állása 
után a tanítás mellett rögtön megalakította 
a levente zenekart, melyben ma is 
közismert emberek játszottak (Terebes 
András, színész Nagy Gyula, Mészáros 
László, Flóri apja, Balogh Sándor, stb.) 
Megalakította a Szentmihályi Méhész 
Szakcsoportot, melynek haláláig elnöke 
volt. A Tiszalöki járás méhegészségügyi 
felelőse. Számtalan szakcikke jelent meg a 
Méhészet című havilapban. Szentmihályon 
1937-ben találta meg boldogságát, 
házasságából két fiúgyermek született. A 
háború szele sajnos őt is elkapta. Kétszer 
sebesült, először a Don kanyarban a nagy 
áttörés előtt egy nappal, majd a kolómeai 
harcok során, de felgyógyulása után 
újra be kellett vonulnia. Nyolc nappal a 
háború befejezése előtt 1945. április 30-
án esett orosz hadifogságba. Három és 
félév sok szenvedése után került haza. 
„1948.november 15-én munkába állt, 
új hittel és lelkesedéssel látott az alkotó 
munkához. Nagy szeretettel szervezte 
és országos hírűvé fejlesztette az iskola 
gyermekkórusát olyannyira, hogy az 
egész énekkar 1950-ben stúdió felvételen 

vett részt Budapesten, s a Kossuth rádió 
többször sugározta a felvett számokat.” 
1951-ben az általános iskolában úttörő 
rézfúvós zenekart alakított. Két év multán 
a gyerekekből álló együttes megyei 
kultúrversenyt nyert, s két hetes csillebérci 
nyaralás lett a jutalmuk, melybe az 
augusztus 20-ai Népstadion megnyitója 
is beleesett. A zenekar a lelátón foglalt 
helyet, s az igen gazdag és érdekes 
megnyitó ünnepség szüneteiben a mi 
zenekarunk szórakoztatta a 100000 fős 
közönséget. Az 1962-es zenekara szintén 
csillebérci nyaraláson vett részt, ahol a 
kamaraegyüttesek országos versenyében 
másodikok lettek, s felkérték a zenekart, 
hogy a Kossuth téren, az Országháza 
előtt, a zászlófelvonásnál Hankó tanár 
bácsi által szerzett fanfárt játsszák el 
augusztus 20-án. Időközben tanári 
diplomát szerzett. Hangszerelt, népdalt 
gyűjtött, kottázott. Zenét írt, több indulót, 
kórusművet és gyermekoperát, melyet 
két évben is nagy sikerrel adtak elő, s a 
Nyíregyházi Rádió is többször sugározta 
a hangfelvételt. Járási szakfelügyelőnek 
nevezték ki 1964-ben. Több ízben részt 
vett az általános iskolai énekkönyvek 
valamint tantervek bírálatában. 1966-ban 
az ő ötlete alapján rendezték meg, majd 
negyven éven keresztül a Tisza-parti 
dalos találkozót. Tagja volt a Megyei 
Zenei Szakbizottságnak. Kezei közül 
sok zenész került ki. Dohos László a 
MH. Főkarmestere, Garamvölgyi Ernő 
oboaművész, Bartha Katalin, Zrinszki 
Margit, Cicás Ferenc ének-zenetanárok és 
több katonazenész. Szorgos munkásévei 
alatt több kitüntetést kapott, többek között 
az Oktatási Minisztertől is. 1968-ban 
az onkológián rosszindulatú daganatot 
diagnosztizáltak nála. Hiába az orvosok 
igyekezete, hiába Hankó László tanár bácsi 
erős szervezete és élni akarása, korunk 
betegsége a rák 1969. április 14-én 59 
éves korában elragadta tőlünk. Temetésén 
megszámlálhatatlan ember vett részt az 
iskola udvarán. A hálás utókor a Városi 
Zeneiskolát és egy utcát nevezett el róla. 
Nagyszerű ember volt, nagy űrt hagyott 
maga után.
Varga Gábor egykori tanítvány,                                                                      
volt zenekari tag
Felhasznált irodalom:
Pedagógusok arcképcsarnoka 2013.
Vasvári Hírmondó 1994. aug. havi városi 
lap.
Konzulens: Hankó László fia, Hankó 
András

Két személygépkocsi ütközött 
Tiszavasváriban, a Vörösvári utcában. Az 
ütközés következtében az egyik jármű 
egy villanyoszlopnak ütközött, amely 
kitört. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók 
áramtalanították a járműveket, majd a 
közúti akadály megszüntetésén dolgoztak. 
Személyi sérülés nem történt.

Tiszavasváriban egy személygépkocsi 
égett teljes terjedelmében március 31-én, 
vasárnap este. A tűzesethez a tiszavasvári 
önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik 
egy vízsugárral oltották el a járművet. 
Személyi sérülés nem történt.

(Varga Tímea Hajnalka esete, a 
nagymamával, és az asszonyi sorssal)
Varga Tímea Hajnalka hajnalban kelt, mint 
lent. A dógos asszonkák mán csak ilyenek. 
Asszonyi sors, amint azt anno, Hajnalka 
nagyanyja mondogatta volt, hajnalonként. 
Erre mondjuk Hajnalka nem emlékszik, 
Lévén még gyerek, akit nem vertek ki 
korán az ágyból. Mégis tudta. Beleivódott 
az álmaiba. Mert tudjátok meg, hogy 
Anna néni is hajnalban kelt. Mondjuk, ő 
nem úgy, mint lent, de ez most mellékes. 
Kigyelmetek, hívnám fel a figyelmetek, a 
nélkül persze, hogy ismétlésekbe kívánnák 
bocsátkozni, de volt ugye a kitétel a 
dógos asszonkákról. Mellé Timink, még 
dögös is volt. Na most, hogy asszonka 
e, vagy nem, abba ne menjünk bele. 
Messzire vezetne ez, akár a bíróságra. 
Javaslatom szerint, most ne kezdjünk 
el Timcsink nemi életével foglalkozni. 
Attól nem zárkózom el, hogy e szemre, és 
egyébre való teremtéssel kapcsolatban, azt 
gondoljatok, amit csak akartok. Ugyanis 
nagymérvű gondolati szabadságot 
biztosítunk számotokra. Én, meg az 
alaptörvény. Húú, majdnem alkotmányt 
írtam. Az botrányos megnyilvánulás 
lett volna. No de, röppenjünk vissza 
iménti gondolatainkhoz. Ezt, most ne 
vegyétek teljesen komolyan. Ezek az én 
gondolataim, csak csipegethettek belőle. 
Vagyis. Abból kiindulva, hogy az imént 
viszonyról, engedtem el, sejtelmesen. 
Vagyis sejtetéseket sejtettem, ne essetek 
tévedésbe. Itt most nem a kettőnk 
viszonyáról van szó. Korlátoznám 
kicsinység a gondolati szabadságotokat, 
ha nem zavarja nagyságtokat. Tehát. Ad 
egy. Hajnalka, és az én viszonyomról 
nem szól ez a történet. És itt hajnalka 
nem úgy hajnalka, hogy még kurva 
korán van. Mondhatni, ződ hajnalban 
jár a nap, még a horizont alatt dörgöli a 
csipát a szeméből. Aztán, a korán sem az 
a korán. Ezt beláthatjátok könnyen, hogy 
a fennebbi jelzős szerkezet társítása, egy 

szent könyvhöz méltatlan, és gyalázatos 
cselekedet lenne. Így viszont nem az. Ad 
kettő. Nem mentegetésként mondom, de! 
– nem, csak Hajnalkával nincs viszonyom, 
de az alaptörvénnyel se. Nem is lenne az 
ilyesmi helyes, vagy kívánatos. Mármint 
részemről. Mert, egyes részre hajló 
vélemények szerint Timink, helyes is, meg 
kívánatos is. Persona grata, de jegyzem 
meg ilyet nem írtak az útlevelekbe, és nem 
olvashattatok, az útlevelekben.  Főleg, 
hogy nem voltatok határőrök, semmi 
közötök a FEP-hez. Hogy mi a FEP? 
Mondom, hogy semmi közötök hozzá! 
Komolyan mondom, hogy kénytelen 
voltam felemelni a hangom. Itt jegyzem 
meg, ha már emelés, hogy a 2016 évbeli 
munkám utáni nyugdíjemelést, még 
mindig nem kaptam meg. A 2017 év utánit 
meg főleg nem. Ebből kiókumlálhatjátok, 
hogy biza 2018-ban járunk. Ott is március 
közepén. Ez Hajnalkát nem érinti, így 
hajnaltájt. Meg amúgy sem, mert ő nem 
dolgozik. Ércsétek jól, dolgozik, persze, 
hogy dolgozik, hisz tisztáztuk. Ő egy 
dolgos. Azt tényleg nem tisztáztuk, - hogy 
asszony e? De, akár asszony, akár nem, 
Timikénk nem nyugdíj mellett teszi. Ad 
három. Nem akartam pedig többet adni, de 
ha mán eddig elolvastátok, akkor derüljön 
ki számotokra az igazság. Nem, az én 
szám, meg nem is úgy, hogy - egy kettő, 
három, majd csak ledarálom, - mint a 
mondókában. Hogy nincs ilyen mondóka? 
Láthatjátok, hogy van. Hát most olvastátok. 
Na. Amit itt harmadszorra adtam Nektek, 
azt már a legelején megkaptátok. A 
gondolati szabadságot. Tőlem, meg az 
alaptörvénytől. Örvendezzetek hát a 
Ti szívetekben, és szárnyaljon lelketek 
a szabadság szárnyain. Hogy keretbe 
kerüljön a történet. Timike hajnalban kelt, 
mint fenn, de hogy ne legyen sablonos a 
történet, a nagyanyja is. Csak Ő sokkal 
korábban. Nem úgy, hogy még éjfélkor. 
Néhány évtizeddel korábban.                                                                                                             

- appa -

Álláslehetőség
A Nyírrehab -Tex Nonprofit 
Kft. Tiszavasvári üzemébe 
megváltozott munkaképességű 
dolgozókat keresünk, 8 órás 
folyamatos munkarendbe. 
Textiliparban szerzett tapasztalat 
előny, de nem feltétel! Érdeklődni, 
pályázatokat benyújtani az alábbi 
elérhetőségeken lehet: 

4440 Tiszavasvári, Gépállomás út 3., 
Csuha János: +36 30 6953037, 

e-mail: nyirrehabtex@gmail.com

A madarászok is takarítottak

Kocsma történetek

A katasztrófavédelem 
hírei

Hankó László ötven éve Csaba királyfi csillag 
ösvényén
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Kultúra-Szórakozás-Kikapcsolódás

Március hónapban több mint 20 könyvtári 
rendezvényen vehettek részt a könyvtár 
látogatói. A legkisebbeket Baba-Mama 
Klub várta, ahol Cs. Nagy Balázsné 
Marika tagóvodavezető Oviba készülök 
címmel tájékoztatta az érdeklődő szülőket 
az óvodai beiratkozással valamint az ovis 
élettel kapcsolatos teendőkről. 
Az óvodásokat Mesedélelőtt foglalkozások 
várták, ellátogattak hozzánk a Lurkó-
Kuckó Óvoda, a Fülemüle Óvoda és a 
Magiszter Óvoda ovisai. Tavaszi díszbe 
öltöztettük a Gyermek részleg mesefáját a 
március 21-én megtartott tavaszköszöntő 
foglalkozás keretében. 
A Tiszavasvári Általános Iskola felsős 
diákjai könyvtári órák keretében 
ismerkedtek meg a DJP Pont és a könyvtár 
szolgáltatásaival. 
Könyvtárunk március 21 – 28. között 
csatlakozott a 20. Internet Fiesta 
országos rendezvénysorozatához, 
melynek keretében Könyvtár2ejtvény 

és a Szelfizz kedvenc könyveddel a 
Városi Könyvtárban játék várta az 
érdeklődőket. A legjobb szelfikészítőket 
ajándékkönyvvel jutalmaztuk, nekik 
ezúton is gratulálunk: Tóth-Pál Lia, 
Baráth Lóránt Zsombor, Baráth Marcell 
Barnabás, Baráth Sándor Kristóf. A 
keresztrejtvényeket helyesen megfejtők 
között 10 tárgyjutalmat sorsoltunk. 
Gratulálunk minden megfejtőnek, 
különösen azoknak, akik mind az 5 nap 
feladványát helyesen megfejtették: Jágerné 
Rácz Andrea, Vereczkei Jánosné, Rokonál 
Zoltán, Tóthné Mészáros Mónika, Papp 
Szilárd, Erdei Andrea, Papp Miklósné, 
Molnár Ferencné, Kelly Patrik és Kelly 
Gordon.  Cool-túra keretében a TELSE 
tagjai a közösségi oldalak használatával, 
az Okos Könyvtár program keretében 
a Tiszavasvári Általános Iskola 3. 
osztályos kisdiákjai tanulást segítő okos 
eszközökkel, applikációkkal ismerkedtek 
meg a könyvtári foglalkozások keretében. 

Bábkiállítás a múzeumban
Április elején nyílt meg a Vasvári Pál 
Múzeum Ady Endre utcai épületében 
a Nemzeti Művelődési Intézet által 
megálmodott Bábkiállítás. A kiállítást 
Nagy Edina, a Nemzeti Művelődési 
Intézet megyei igazgatója nyitotta 
meg. 

A „bükki füvesember „ előadása
Óriási érdeklődés, telt ház előtt, tartotta meg előadását március végén Szabó Gyuri bácsi, 
„a bükki füvesember”. Az előadás után Szabó Gyuri bácsi még türelemmel és készséggel 
válaszolt minden érdeklődőnek.

RAKONCZAY GÁBOR: Átkelés a 
végtelenen - Tudatos átkelés önmagunk 

óceánján
A könyv szerzője Rakonczay Gábor, 

kétszeres Guinness világrekorder és 
hatszoros óceánátkelő magyar hajós, 
az amerikai Év Kalandja Díj és a 
Magyar Formatervezési Díj tulajdonosa.
Rendszeresen tart előadásokat 
egyetemeken és felsővezetői képzéseken, 
eddig 5 országban, több mint 70 ezer ember 
hallotta célmegvalósítással kapcsolatos 
előadásait. 2019. januárjában fejezte be a 
sikeres Déli-sark expedíciót, ahol 44 nap 
alatt 900 km-t gyalogolva 3 társával együtt 
érte el a Déli-sarokpontot. Könyvei: A 
Tűzhangya, az Átkelés a végtelenen.

A történelem során már sokan nekivágtak 
az Atlanti-óceán hullámainak. Sokféle vízi 
alkalmatossággal megtették már az Európát 
és Amerikát elválasztó, több mint 6000 km-
es távot. 2012-ben óriási kalandra szánta 
el magát Rakonczay Gábor, hogy Vitéz 
nevű egyszemélyes kenuján átevezzen 
az Atlanti-óceánon. Az extrém expedíció 
azonban nem várt megpróbáltatásokat 
tartogatott számára. Egy csaknem 

végzetes borulás következtében elázott és 
tönkrement a felszerelése, így a hetvenhét 
napos út több mint felét a külvilágtól 
teljesen elszigetelve, az életben maradásért 
küzdve kellett megtennie. Nem adta fel, 
mert tudta, hogy a túlsó parton várnak rá. 
Az embert próbáló küzdelem személyes 
hangvételű beszámolója nem csak a nyílt 
vízi hajózás iránt érdeklődőknek szól, 
hanem mindenkinek, aki arra készül, hogy 
átkeljen saját, belső óceánján.
 „A legmerészebb álmok is 
megvalósíthatóak, ha érdemben és 
minőségében teszünk értük…,
mert mindannyiunk feladata átkelni 
önmagunk óceánján.” Az élet valamennyi 
területén fontos, hogy legyenek céljaink, 
s minden tőlünk telhetőt tegyünk meg 
ezek megvalósításáért. „Az ember annyi, 
amennyit gondol és tesz.”
Rakonczay Gábor könyve megtalálható a 
Városi Könyvtárban, s a könyv szerzőjével 
személyesen is találkozhatnak az 
érdeklődők 2019. április 25-én 17 órától a 
Városi Könyvtárban.

Kulcsár Lászlóné

KÖNYVTÁRI  HÍREK

Március 26-án Csisztu  Zsuzsa 
sportújságíró, sportriporter, sportdiplomata, 
jogász legújabb „Kisgyerek kis gond, 
ez valami vicc?” című könyvének 
bemutatójára került sor. A kötetlen 
hangvételű közönségtalálkozó résztvevői 
bepillantást nyertek a sportdiplomáciába, 
s megismerhették Csisztu Zsuzsát, mint 
édesanyát.

A HÓNAP KÖNYVE

A Találkozások Háza márciusi és áprilisi programjai
április 13. (szombat) Szabolcs Cinema - Tiszavasvári Mozi

április 14. (vasárnap) 9 - 1200 Tavaszi - nyári baba - gyerekruha és játék börze
április 27. 1800 jubileumi fúvószenekari koncert

május 18. Öhönforgató Verseny
május 25. Gyereknap

május 28. 19 óra Hippolyt, a lakáj zenés vígjáték - belépő: 2.500,-Ft

Az EKIK - Városi Könyvtár áprilisi és májusi programjai

április 17. 1000 óra Baba-Mama Klub - Veszélyes helyzetekben /Kiss-Becsy 
Zoltán  - mentőápoló/

április 25. 1700 óra Rakonczay Gábor - Merj nagyot álmodni

május 3. 1000 óra Telegdi Ágnes - Író-olvasótalálkozó

május 7. 1600 óra Kreatív Olvasóink Klubja / Aki szeretne megtanulni 
horgolni, életkortól függetlenül csatlakozhat Hozzánk!

május 14. 1330 óra „Szeretem a Könyvtáram XI.” játékos könyvtárhasználati 
vetélkedő általános iskolások részére

május 17. 1000  óra Baba - Mama Klub  RINGATÓ A foglalkozást tartja:  
Ferenczné Endresz Klára
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Anyakönyvi Hírek

Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit

Husz Kevin /2019.02.27./
Balogh Zsolt
Orosz Zsombor 
Makula Hanna
Balogh Patrik
Vadászi Hanna Lilien
Balogh Letícia
Balogh Mercédesz Ágnes
Szűcs Nimród Imre
Fercsák Patrik 
Antal Bence Hunor

Akiktől búcsút vettünk:
Bényei Sándorné sz. Bodó Ilona /2019.02.27./  
Szoc.otthon 
Jónai Józsefné sz.Palcsák Juliánna /2019.02.28./ 
- Petőfi u.                                                      
Tóth Lászlóné sz. Badics Éva /2019.02.27./  
Petőfi u.   
Róka Balázs /2019.02.26./ - Vörösmarty u. 
Vass Istvánné sz. Reszegi Erzsébet /2019.02.26./  
Szoc.otthon 
Kiss Károly - Bocskai u. 
Chis Lajos - Krúdy Gy. u.    
Reznek Gyuláné sz. Csordás Margit - Szoc.
otthon  
Pethe Sándor - Bocskai u. 
Szabó Károly - Pethe Ferenc u.
Rácz Istvánné sz. Balogh Gizella - Széles u.
Homoki István Károlyné sz. Almási Sára - 
Somogyi Béla u.
Balogh Miklósné sz. Lakatos Matild -Keskeny u.
Szőllősi István - Árpád u.
Balogh Gézáné sz. Rézmüves Ilona - Széles u.               
Nagy Miklósné sz. Takács Piroska - Szoc.otthon
Nemes Béláné sz. Gajdos Mária - volt Március 
21. u.      
Banga Jánosné sz. Furkó Juliánna - Szorgalmatos
Szabó Gábor - volt Kinizsi u.
Szabó Mihályné sz. Papp Mária - Kiss Ernő u. 
Fitus Sándorné sz. Tök Margit - Somogyi Béla u. 

Akik házasságot kötöttek

Kék Franciska - Törő Dániel
Ritter Viktória Kitti - Győre István  
Lévai Nikolett-Lasztóczi Péter Milán     

AMIT AZ APRÓHIRDETÉS-
RŐL TUDNI KELL

Lakossági hirdetés 25 szóig ingyenes, az 
ettől hosszabbak a keretes fizetős hirde-
tési kategóriába tartoznak. Hirdetéseiket 
minden hónap utolsó napjáig bedobhat-
ják a Polgármesteri Hivatal portáján lévő 
gyűjtődobozba, vagy elküldhetik mailben 
a vhirmondo@gmail.com címre. FIGYE-
LEM! Apróhirdetéseiket minden hónapban 
meg kell újítaniuk. Ezek tartalmáért fele-
lősséget nem vállalunk!

Polgármesteri Hivatal általános 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:   08:00 - 12:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:   08:00 - 12:00 óráig és
  13:00 - 17:00 óráig
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
Péntek:   08:00 - 12:00 óráig
Tel.: 06 42/520-500
Polgármesteri fogadónap:
minden hónap első hétfője  08:00 - 12:00
Jegyzői fogadónap:
2019.04.17. szerda              08:00 - 12:00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Posta Nyitva tartás:
Hétfő:  08:00 - 16:00
Kedd:  08:00 - 16:00
Szerda:  08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek:  08:00 - 15:00
Szombat:  08:00 - 11:00
Vasárnap  Zárva
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
telefon: 06-42/411-515;  06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6. 
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható! 
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó 
számot, ahonnan a diszpécser továbbítja 
a hívást az orvosi ügyeletre, illetve a 
mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311  
Ez csak 08:00-16:00-ig hívható. 16:00 
utána hívják a 112-es segélyhívó számot!
Tiszavasvári Kormányablak 
ügyfélfogadási ideje:

Hétfő:  07:00 - 17:00
Kedd:  08:00 - 16:00
Szerda:  08:00 - 17:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek:  08:00 - 15:00
Állatorvosi ügyelet:
Április 13-14:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Április 19-20:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
Április 21-22:
Dr. Erdélyi Béla 0630/324-2750
Április 27-28:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023
Május 1:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904 
Május 4-5:
Dr. Erdélyi Béla 0630/324-2750
Május 11-12:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
Gyógyszertári Ügyelet:
Április 12-18:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Április 19-25:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Április 26 - Május 2:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Május 3-9:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Május 10-16:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:  08:00 - 12:00
  13:00 - 15:30

Közlemények-Információk

APRÓHIRDETÉS
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-
es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – 
és csatornacsonk, fúrt kút, 12m2-es 
melléképület. Ár: megegyezés szerint. 
Érd: 42/275-170, 06 30/470-8881
Tiszavasvári Vasvári  Pál 152 sz. alatti 
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x 
5m) gazdasági  épülettel, amelyben 
állattartás  nem engedélyezett, de lakó 
épületnek átalakítható. Ipari  árammal, 
szennyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.-
Ft. Érdeklődni:  06 30/983-2461
Tiszavasvári Adria utcán családi ház 
eladó. 
Irányár 8.900.000.- Ft Érd: +36 30/708-
6282
Eladó családi ház Tiszavasváriban, 
Kinizsi utca 37/a szám alatt. 
Érdeklődni:06-30-585-3669
Eladó Tiszalökön az Arany János 
utcában, 820 m2-es saroktelken, kertes, 
70 m2-es családi ház. Gáz konvektoros 
és cserépkályhás fűtés. A telek akár meg 
is osztható. Érdeklődni:30/977-2189
Krúdy lakótelepen kívül-belül felújított, 
18nm-es garázs eladó!
Érd.: 06 30/369-9101
Tiszavasvári Kinizsi u. 25 sz. alatti 
700m2-es építési telek eladó! 
Tel.30/213-1712
Azonnal beköltözhetően eladó 
Tiszavasváriban egy 120 m2-es, 
tetőteres családi ház 800 m2-es 
parkosított telekkel. 2008-ban lett 
felújítva (hőszigetelés, fa nyílászárók). 
Kamerával, riasztóval és klímával fel 
van szerelve.
Érdeklődni: +36 30/249-4862
Földmérés, épület feltüntetés, 
telekmegosztás, telekhatár kitűzés, 
egyéb földmérési munkák!
Tel.: 30/ 368-9797
Egyedülálló nyugdíjas nő földszintes, - 
vagy kertes albérletet keres.
30/963-5787
Hízók vannak eladók! 
Érd: 06-30 /812-7686, 06 30/277-3430
Tiszavasvári Krúdy u. 2. sz alatt 3. 
emeleti 70 nm-es 3 szobás lakás eladó.
Érdeklődni: 70/633-7624
Tiszavasvári Kinizsi u.28/a alatti 4 
szobás családi ház 500 nm-es telken, 
gondozott kerttel kedvező áron eladó.
Tel:06-20-564-1641
Tiszavasváriban kertes  ház felső szintje 
70m2 külső  feljáróval,mérő  órákkal 
klímával bútorozva áprilistól max. 3 fő  
részére kiadó.
Kisbabával kérem ne  hívjanak! 
Tel.: 30/213-1712
Eladó , kiadó a Kinizsi út végén 
külterületi lovas tanya  0.5 ha 
lucernával.
Tel.: 30/213-1712

APRÓHIRDETÉS
Tiszavasváriban a Gyári lakótelepen 1 
1/5 szobás felújított, 2. emeleti lakás 
eladó! Érd: 06 30/209-9064
Tiszavasváriban a Kőrösi Cs. S. út 23. 
alatti kétszobás családi ház, melléképü-
letekkel eladó! Érd: 06 30/593-3917
Eladó! Új indukciós főzőlap, 3 db 
vaságy, hűtőszekrény, napozóágy, 
székek, konyhai eszközök, stb.
Érd: 06 20/219-5348
Eladó fekete textilbőr ülőgarnitúra 
(rekamié, két fotel), sarokkanapé 
(ágyneműtartós, kétszemélyes fekhellyé, 
alakítható) étkezőasztal 6 székkel, 
kétajtós ruhásszekrény.
Érd: 06 30/270-1665
Eladó 2 db ágymatrac, 2 db aluvázas 
kanapé,- ágynak átalakítható, 2 
db kerékpár, gáztűzhely, sarokülő 
konyhába való, gyereknek való játékok, 
ruhanemű, padlószőnyeg, párna, paplan, 
takarók! Érd: 06 30/352-5791
GARÁZSVÁSÁR! Dózsa Gy. utca 
17.sz. alatt MINDENNAP! Nagyon 
sok minden van eladó! Ajándék a 
vásárlóknak!
Építési telek eladó! 1618 m2, 
Tiszavasvári, Egység út 10.
Érd: 06 20/562-2086
KERESEK földszintes, kertes házat 
megvételre a központ közelében, kis 
telekkel!
Érd: 06 20/4014-590

Kedd:  08:00 - 12:00
Szerda:  08:00 - 12:00
  13:00 - 15:30
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek:  08:00 - 12:00
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.  
Telefon: (42)520-510  Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu  
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelő
Rendelési idő:
Belgyógyászat:
Szerda (minden héten): 08:00-12:00
Szerda (páros hét):        12:00-16:00
Szerda (páratlan hét):    16:30-20:30
Csütörtök:         08:00-14:00
Péntek:          08:00-12:00
Sebészet:
Kedd:   14:30-19:30
Csütörtök:  15:00-18:00
Szülészet-Nőgyógyászat:
Kedd:   13:00-20:00
Csütörtök:  13:00-20:00
Fül-Orr-Gégészet:
Hétfő:   16:00 - 21:00
Csütörtök:  15:00 - 20:00
Szemészet:
Péntek: (látótér vizsgálat)
  08:00 - 10:00
  10:00 - 16:00
Bőrgyógyászat:
Kedd:   12:30 - 17:30
Urológia:
Hétfő:  08:00 - 14:00
Reumatológia:
Hétfő:   16:00 - 21:00
Szerda:   12:00 - 17:00
Röntgendiagnosztika, Teljes körű 
ultrahang diagnosztika:
Szerda:  16:00 - 20:00
Csütörtök:  16:00 - 20:00
Fogászati röntgen:
Hétfő:  13:00 - 16:00
Kedd:   08:00 - 12:00
Szerda:  08:00 - 11:00
Csütörtök:  08:00 - 12:00
Péntek:   10:00 - 13:00
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Sportélet

Kimegyek a temetőbe,leülök a sírkövedre
Nézem megsárgult fényképedet,
szemedből lassan könny pereg.
Elmesélem mostani életemet, érzem,
hogy szemeddel figyelsz.
A tuján megrezzen az ág, szél játszik,
vagy Te üzensz Édesanyám?
A távolból is lenézel rám,
próbálod mutatni a helyes irányt.
Sokszor hallom intő hangodat:
„ugyan már, végre szedd össze magad!” 
Csendes eső, ha szemerkél, fájdalmad 
suttogja fülembe a szél. Ne szomorkodj, 
Drága Jó Anyám, nem felejtelek, 
emlékezem, gondolok Rád!
Fájó szívvel emlékezünk
LAKATOS ISTVÁNNÉ halálának 2. 
évfordulójára Szerető családod: 5 lányod, 
6 fiad, unokáid és menyeid

„Betegségben is türelmes voltál,
Fájdalmadban is csak hallgattál,

Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél!”

Orosz Józsefné Vida Mária
halálának 3. évfordulójára emlékezik

Gazdag László és Családja

2019. február 28-tól március 3-ig került 
megrendezésre az évről évre egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő Ze-
nevarázslat- négykezes zongoraverseny 
Egerben. Az ország számos pontjáról és a 
határon túlról érkező növendékek ismét az 
Eszterházy Károly Egyetem Kápolnájában 
mérkőzhettek meg egymással. Iskolánkat a 
legkisebbek közül Balogh Emese és Kot-
roczó Roland képviselte, akik kimagasló 
előadásukért nívódíjjal gazdagodtak. A 
legnagyobbak korcsoportjában Balogh 
Panna és Balogh Dóra teljesítményét arany 
díjjal jutalmazta a magyar és nemzetközi 
szaktekintélyekből álló zsűri. Felkészítő 
tanáruk Kotroczóné Derecskei Andrea 
volt. A versenyen a Tóth Fruzsina és Kelly 
Patrick Alexander páros is szépen teljesí-
tett, előadásukért bronz oklevelet kaptak. 
Közel két héttel eme komoly megméret-
tetés után zongoristáink újabb kihívás elé 
néztek a március 12-én, a Nyíregyházán 
megrendezett Bethlen Művészeti Fesztivál 

Kamarazene Versenyén, ahol növendéke-
ink színvonalas produkciójukért kiemelt 
díjazottak lettek. Balogh Emese és Kot-
roczó Roland, Balogh Panna és Balogh 
Dóra négykezes előadásáért nívódíjjal, Ba-
logh Emese és Pethe Cintia 1. helyezéssel 
térhettek haza. A versenyen Tóth Fruzsina 
és Kelly Patrick Alexander szintén öreg-
bítették iskolánk hírnevét. 2019. március 
23-án, szombaton első alkalommal került 
megrendezésre a Szent Imre Zenei Talál-
kozó és Verseny, szintén Nyíregyházán, 
ahol kamarazenei kategóriában Balogh 
Panna és Balogh Dóra kiemelt első helye-
zést érdemeltek ki. Növendékeink szor-
galmas munkája, a professzionális tanári 
felkészítő munka megalapozta a versenyen 
nyújtott eredményes szereplést. Zongoris-
táink intelligens és igényes megnyilvánu-
lásai részben annak a komoly munkának a 
vetületei, melyet pedagógusaink évről évre 
végeznek.

V. Sz. 

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Felső-
Tisza Régiója március 2-án, Tiszavasváriban, 
a Találkozások Házában tartotta ünnepi 
összejövetelét, ahol köszöntötték 10 egyesület 
28 önkéntes segítőjét és vezetőjüket. Az elismerő 
oklevél mellé kis ajándékot kaptak azok az aktív 
önkéntesek, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő 
tevékenységet végeztek saját településük 
nagycsaládosok egyesületében. Deliné Szolanics 
Zsuzsa, a régió vezetője köszöntötte a megjelenteket, 
majd Lévai Andrea, a Tiszavasvári Nagycsaládosok 
elnöke konferálta fel az ünnepi műsort. Lévai 
Nikoletta és Viktória szívből jövő dialógusával 
indítottunk, majd a Hankó László zeneiskola kórusa 
színvonalas előadásában hallhattuk Karászi Ágnes 
zongorakíséretében: a texasi Pentatonix együttes 
egyik dalát és Shosholoza címmel egy hagyományos 
dél-afrikai népdalt.   A kórus tagjainak nagy része 
nagycsaládos egyesületi felnőtt és gyermek. A műsor 
színesítette Csutora Dóra, szintén nagycsaládos 
egyesületi tagunk, s ifis önkéntesünk fuvolajátéka, 
akik a Harry Potter filmek egyik betétdalát adta 
elő. Egy ifjú is színpadra lépett: Baráth Kristóf, 
aki Végh György: Álom egy helikopterről c. versét 
mondta el. A 2. blokkot Szilágysági táncokkal 
nyitotta 2 néptáncos pár: Bak István, Kabai Eszter, 
Kabai Nóra és Kabai Zsolt; majd Lévai Nikoletta 
szavalt az önkéntességtől. A műsort Bak István 
botoló tánca zárta. Ezt követően Kardosné Gyurkó 

Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
elnöke mondott köszönetet minden önkéntesnek 
az áldozatos munkájáért. Ajándékkal és oklevéllel 
köszöntük meg:  
a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni 
Egyesülete, az Emődi Nagycsaládosok Egyesülete, 
a Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete, a 
Nagycsaládosok Hejőkeresztúri Egyesülete, a 
Nagycsaládosok Egymásért Egyesülete, a Miskolci 
Nagycsaládosok Egyesülete, a “Mindent a családért” 
Nádudvari Nagycsaládosok Egyesülete,NÁDNE, 
a NOE Családi Kör Egyesület, a Három Királyfi 
Nagycsaládos Egyesület és a Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete önkénteseinek, és az 
egyesületi vezetőknek áldozatos munkájukat!
A méltatások után a tiszavasvári nagycsaládosok 
székhelyén, a Civil Házban vendégül láttunk 
egy finom ebédre minden résztvevőt, miközben 
kötetlen beszélgetésre volt alkalom, amely során 
tapasztalatot és információt cseréltek az egyesület 
tagjai, így segítve egymás jövőbeni munkáját. A 
rendezvény a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 
A NOE Felső-Tisza Régió, s a Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete nyertes pályázata „Az 
önkéntesség erősítése a nagycsaládosok körében”- 
EFOP-1.3.5-16-2016-00738 támogatásával jöhetett 
létre. 

Lévai Andrea

M E G E M L É K E Z É S

 
Szente-Varga Mihályné és fia
Szente-Varga Mihály haláluk

3. és 10. évfordulójára
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.

Egy simogató kéz , egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet.

Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Fájó szívvel emlékezik szerető családotok

Díjeső a Hankó László zeneiskolában
Zongorista növendékeink legújabb sikerei

Magunkból jön az érzés, segíteni máson, 
ez az önkéntesség szerte a világon.

Sporthírek
Labdarúgás: Kézilabda:

Tarpa-Tiszavasvári  3:1 Fehérgyarmat-Tiszavasvári   24-25

Ibrány-Tiszavasvári  7:0 Tiszavasvári-Berettyóújfalu  22:26

Tiszavasvári-Mándok  2:1 Kazincbarcika-Tiszavasvári  26:21

Csenger-Tiszavasvári  2:2 Tiszavasvári-Füzesabony      31:18
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ISTEN ÉLTESSE PIROSKA NÉNI!
„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,

Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”

Örömteli eseményre került sor 2019.03.14-én a 
Kornisné Központ „C” épületében. Szabó Józsefné, 
született Tóth Piroska néni 90. születésnapjának 
ünneplésére gyűltünk össze. 
Piroska néni 1929.03.14-én született 
Bűdszentmihályon. Tiszadadára ment férjhez, ahol 
a mezőgazdaságban dolgozott, a kertészeti munkát 
mindig szerette. Hit vallása, hogy a hosszú élet 
titka is abban rejlik, ha valaki a jó levegőn sokat 
tevékenykedik. Piroska néni 89 éves koráig sokat 
dolgozott kertjében. Ekkor egészségi állapota már 

nem engedte, hogy egyedül éljen, így új otthonának a tiszavasvári szociális otthont választotta. Intézményünk 
nem volt előtte ismeretlen, férje szintén itt lakott betegsége idején. Piroska nénit kedves ismerősként fogadták 
dolgozóink és most ezen a szép napon is sokan jöttek el a köszöntésére. Megtisztelte jelenlétével születésnapján 
Szőke Zoltán polgármester úr, Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna jegyzőasszony és Szabóné Aranyi Tünde 
anyakönyvvezető. Tiszadadáról vendége volt Mizser Zsolt polgármester úr és Dr. Dankó- Fenyvesi Henrietta 
jegyzőasszony. A bensőséges hangulatú ünnepség megszervezésében nagy segítséget nyújtott Piroska néni 
Siófokon élő testvére, aki családi okok miatt sajnos személyesen nem lehetett jelen. Kedves Piroska néni! 
Szeretettel kívánunk jó egészséget, tartalmas, boldog életet, és még sok-sok simogató, lágy tavaszt!

Ebek veszettség elleni kötelező összevezetett oltása
Dr. Magyar Károly

06-70-570-0904
Tiszavasvári, Szorgalmatos 

Május. 11. 08:00-11:00: Piac tér, Állatorvosi rendelő
Május. 12. 08:00-11:00: Petőfi u.-Sopron u. kereszt. 
Május. 18. 08:00-11:00: Szilágyi u.- Víz u. kereszt.(magtár) 
Május. 18. 11:30-13:00: Deák F.-Vasvári Pál u. kereszt. 
Május. 19. 08:00-11:00: Szorgalmatos, Iskola parkolója
Május. 19. 13:00-14:00: Józsefháza
Május. 19. 14:30-15:30: Dankótanya 
Pótoltás:     
Június 15. 08:00-11:00  Tiszavasvári Piac tér, Állatorvosi rendelő
Június 16. 08:00-11:00  Szorgalmatos, Iskola parkolója
Oltás ára: 4000 Ft kutyánként
Március-áprilisban, illetve egész évben az Állatorvosi rendelőben rendelési időben 4000 Ft, illetve háznál 
4500 Ft!
(2019. évi Kamarai díjszabás) 
oltási könyv pótlása: 500 Ft
A helyszínen chipezés is megoldható!


