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L a p z á r t a  u t á n  é r k e z e t t ! ! !

310 millió forint
egyedi kormányzati támogatást kapott Tiszavasvári utak (többek között Petőfi), járdák 

rendbetételére, központi orvosi rendelő belső felújítására, közösségi tér és sportpályaépítésre
(bővebben a sajtótájékoztatón és a következő számban)

Újabb nyertes 
pályázat!

30 millió forinttal 
bővíthetjük 
városunk 

térfigyelő kamera 
rendszerét.

Bővebben a következő számban!

Tiszavasváriban nem működik ipari park, nem rendelkezünk 
kialakított iparterülettel sem. Korábban nem sikerült pályázati 
forrást szereznünk erre a célra, viszont a közelmúltban egy 2016-
ban benyújtott pályázatunk sikeréről értesültünk. A Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1.1.1-15 kódszámú 
felhívásán az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című 
pályázatunk elnyerte az igényelt, valamivel több, mint 180 
millió forintos támogatást. Az iparterület kialakítását a bűdi 
városrészen található (0371/7 hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon tervezzük. A jelenleg nem hasznosított területrészen 
zöldmezős beruházással egy olyan beépítési lehetőséget 
kívánunk megvalósítani, ami kisebb léptékben, de teljes 
infrastruktúrával biztosítja a kis és középvállalkozások számára 
új telephely kiépítését. Kialakításra kerül 6 db ipari-gazdasági 

beruházásra alkalmas ingatlan, melyeken 350 m2-től 560 m2-ig 
terjedő nagyságú csarnokok épülhetnek majd. Terveink szerint 
ugyanakkor lehetőség nyílik arra is, hogy valaki több területet 
is megvásároljon, területeket összevonjon, és nagyobb épületet 
építsen. Megtörténik a létrejövő ingatlanok teljes közművesítése 
(gáz, ivó-, csapadék és szennyvíz, elektromos ellátás). Szintén 
megvalósul a terület körbekerítése és a megközelítést szolgáló 
rossz minőségű aszfaltozott út felújítása is. A kialakítandó telkek 
egyikén az önkormányzat saját felhasználásra egy csarnoképületet 
tervez iroda és vizesblokkok létesítésével. A beruházás reményeink 
szerint hozzájárul mind a helyi cégek fejlesztéseihez, mind újabb 
vállalkozások betelepüléséhez.

TVÖ

Önkormányzatunk 2018 év végén megkereséssel élt a 
Belügyminisztériumhoz és a Pénzügyminisztériumhoz a többek 
között a bérintézkedések negatív hatásának kompenzálása 
érdekében, melyhez megkeresésben költségvetési kimutatásokkal 
is szemléltettük tiszavasvári helyzetét. Idén a többlet finanszírozási 
lehetőségek kihasználása érdekben személyes tárgyalást 
folytattunk a Belügyminisztériumban dr. Dukai Miklós 
önkormányzati helyettes államtitkár úrral. A megkeresésünk 
célja, Tiszavasvári város többlet finanszírozási lehetőségeinek 
maximális kihasználása volt.  Az önkormányzatot Szőke Zoltán 
polgármester úr, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyzőnő és 
Köblös Máté megbízott pénzügyi osztályvezető képviselte. A 
Kormány a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével 
kapcsolatos intézkedésekről szóló kormány határozatával 
döntött arról, hogy önkormányzatunknak 56.811.000-Ft 
költségvetési támogatást biztosít. Ez az összeg kiemelkedően 

magas a környező települések támogatásához viszonyítva. Ez 
a finanszírozás azért fontos, mivel működési célra fordítható, 
így nagy segítséget jelent az idei költségvetés javításában. 
Az önkormányzat kiegészítő támogatási igénye idén 
205.313.443 Ft-ról 
az elért eredmények 
hatására 143.902.108 
Ft-ra csökkent. A cél 
a további takarékos 
gazdálkodás és 
többletfinanszírozási 
l e h e t ő s é g e k 
felkutatása.
                                                                                                                                      

TVÖ

Július 13-án megérkezett a Tiszavasvári 
Önkormányzati Tűzoltóság laktanyájába 
a szervezet gépjárműállományának 
legújabb tagja. Az Ausztriából vásárolt, 
2000 literes tartállyal, különböző speciális 
felszereltséggel rendelkező Mercedes típusú 
gépjárműfecskendőt az osztrák kollégák 
hozták el, akik a tűzoltóautó berendezéseit 
és azok kezelését is bemutatták 
tűzoltóinknak. Az önkormányzat sikeres 
pályázatának köszönhetően a Tiszavasvári 
Önkormányzati Tűzoltóság több mint kilenc 
millió forint támogatást kapott, amelynek 
egy részét  a tűzoltóautó megvásárlására  
fordította. A gépjárműfecskendő hivatalos 
átadására és megszentelésére a 135.éves 
jubileumi ünnepségünk keretein belül kerül 
sor, szeptember 21-én a Találkozások Háza 
előtti téren. Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt.

Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság   

180 millió forint Ipari Park Kialakítására

TÖBB MINT 56 MILLIÓ FORINT BÉRKOMPENZÁLÁSKÉNT

Tűzoltóautóval gazdagodott a város



2 0 1 9  a u g u s z t u s
Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol

Az egyik 
internetes oldalon 
– akik még mindig 
nem merik 
f e l v á l l a l n i 
kilétüket, fél 
információkkal 
rendelkeznek, és 
p r ó b á l j á k 

becsapni a városlakókat - megjelent egy 
hír, hogy a Szőke Zoltán polgármester 
által vezetett önkormányzat horribilis 
összegért vásárolt meg egy telket 
Bánszkiné Mészáros Irénkétől. Miért 
ennyi az ára, és miért kellett ezt megvenni 
a városnak?- Ez egy nagyon fontos kérdés, 
és fontos is róla beszélnünk. Azt lehet 
mondani, hogy ez a bizonyos oldal nem is 
féligazságokat, hanem hazugságokat 
terjeszt az interneten. Olyan módon téveszti 
meg Tiszavasvári lakóit, hogy az 
önkormányzatot, és a képviselő-testületet is 
rossz színben tünteti fel, és úgy állítja be, 
hogy a város lakosságának kárt okozunk. 
Mint tudjuk, ez az ingatlan igen romos 
állapotban van, és a városképet 
szempontjából sem a legszebb látvány. 
Városunk nyert egy 250 milliós pályázatot a 
Helyi Akció Csoport által koordinált, és 
Tiszavasvári Város Önkormányzatával 
közösen lebonyolítva. Ennek a része volt 
egy kulcsprojekt, amely abból állt, hogy 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának egy 
közösségi teret kell kialakítani, ehhez 
különböző eszközöket, felszereléseket 
vásárolnia. Ennek feltétele, hogy legyen egy 
ingatlan, ahol ezt a fejlesztést le tudja 
bonyolítani. Az előző képviselő-testület 
közösen hozott egy döntést, hogy ez a 
közösségi tér a Találkozások Háza mellett 
legyen. Felkeresték a tulajdonost, viszont az 
árat az önkormányzatnak kellett 
felbecsültetnie. Ez az értékbecslés Dr. Fülöp 
Erik polgármester hivatalos megrendelését 
követően 2017.11.20-án elkészült, és 25 
millió forintról szólt. Ekkor született egy 
döntés az akkori képviselő-testület részéről, 
hogy megvásárolja ezt a területet. Ezek után 
gyakorlatilag egy évig semmi nem történt, 
ugyanis 2018.10.31-ig kellett volna 
előszerződést kötni a tulajdonossal. 
Ugyebár 2018.09.16-án megvolt az időközi 
polgármester választás, és az ingatlannal 
kapcsolatban - mint sürgős feladat - azonnal 
intézkedni kellett. Új értékbecslést 
rendeltünk meg egy másik szakértőtől 
2018.11.26-án. Az új értékbecslő fillérre 
pontosan szintén 25 millió forintban 
állapította meg ennek az ingatlannak az árát 
úgy, hogy az előzőről nem tudott. Ezt 
követően tárgyalta meg a testület ennek az 
ingatlan megvételét úgy, hogy mivel ennyi 
pénz nem állt az önkormányzat 
rendelkezésére, ezért hitelt vett föl, és az 
ingatlan vásárlása megtörtént. Sokan nem 
értik meg, ha nem jön létre a telek vásárlása, 
így nem tudjuk megvalósítani a pályázatban 
előírtakat, és bukott volna a város 250 millió 
forintot. Az a fedett mobilszínpad, fény-és 
hangtechnika, amit így sikerül megvásárolni 
a pályázat keretében, azokat a következő 
rendezvényekre már nem kell kibérelni, így 
alkalmanként 6-700 ezer forint marad meg a 
város költségvetésébe, amit egyéb 
fejlesztésekre lehet majd fordítani. Bevételt 
is tudunk majd ebből generálni, mert ezt ki 
tudjuk adni másoknak bérbe. Úgy 
gondolom, hogy a vádaskodásoknak nincs 
helye. Bárki, aki kíváncsi a részletekre, 
megtekintheti a dokumentumokat – nem 
titkosak. - A következő kérdés, hogy miért 
lett elküldve Bohács József igazgató úr az 

EKIK éléről? - Nem elküldve lett Bohács 
József igazgató úr, hanem közös 
megegyezéssel arra a döntésre jutottunk, 
hogy kérte felbontani a megbízási 
szerződését. Az eltelt hónapok alatt nem 
láttam azt az intenzitást, amit polgármester, 
vagy a városlakóktól érkezett visszajelzések 
alapján is elvártam volna tőle. Így a Trianoni 
megemlékezés után újra leültünk átbeszélni 
a jövőre vonatkozó elképzeléseimet, és arra 
jutottunk, hogyha nem tudja ezeket vállalni, 
akkor csendesen, közös megegyezéssel 
szűnjön meg a munkaviszonya. Bohács 
József úr ezt elfogadta, amit a képviselő-
testület egyhangúlag jóváhagyott. - 
Pontosan mitől zöld a „Zöld városközpont 
kialakítása Tiszavasváriban” projekt?      
- Azok a fejlesztések, kialakítások, amik 
meg fognak valósulni, azok zöld területekkel 
kerülnek kivitelezésre. Ezáltal a környezet 
is megszépül, a klímaváltozással 
kapcsolatos problémákra valamelyest 
változást mutat, tehát bővülnek a füves 
területek, a bokrok, fák telepítése meg fog 
történni. A városi piacnál épülő 90 fős 
parkoló sem csupán egy betonozott tér 
lenne, hanem egy olyan terület, ami fákkal, 
bokrokkal övezett, és körülötte zöld felület 
is található. Meg van határozva a 
pályázatban különböző indikátorok által, 
hogy milyen módon és mennyit kell 
tartalmaznia zöld felületnek a kivitelezés 
során. - Terveznek-e olyan fejlesztéseket a 
Zöld Város kialakítása projekt keretében, 
ami a városlakók szemléletét formálná a 
környezettudatosabb életmód 
kialakítására? Tiszavasváriban 
nincsenek távolságok, mégis aki teheti, 
autóba ül ahelyett, hogy gyalog vagy 
kerékpárral közlekedne a városban. 
Lehetne rendszeres szemétszedő akció az 
iskolások számára, hogy már ilyen 
korban tudatosuljon, hogy nem gáz az 
utcán felszedni a szemetet és a kukába 
dobni. - Lesznek különböző programok a 
zöld város projekt kapcsán, de azok inkább 
a közösségi élet erősítésére, a sporttal 
kapcsolatos programok megjelenítésére 
szolgálnak majd. Ez a kérdés tökéletesen 
illeszkedik egy másik, egy 20 millió forintos 
pályázatunkba, amit nemrégiben nyert meg 
az önkormányzat, és a klímaváltozással 
kapcsolatos. Ebbe nem kell az 
önkormányzatnak saját erőt beletennie, és a 
helyi klímastratégia kidolgozása valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
megvalósítása Tiszavasváriban a célja. Itt 
fognak majd ezek a programok 
megvalósulni, települési figyelem felhívó 
akciók, tájékoztató előadások, fórumok 
keretében. Célunk szakirányú tanulmányi 
kirándulások megszervezése és 
lebonyolítása, ismeretterjesztést célzó 
kiadványok kidolgozása, terjesztése. 
Továbbá van benne faültetési program, 
valamint hulladékkezeléssel kapcsolatos 
tájékoztatások is. A részletes programokat a 
későbbiekben fogjuk ismertetni. - 
Terveznek-e faültetéseket a projekt 
keretein belül, és ha igen mennyit? - A 
zöld város keretein belül is tervezünk 
fatelepítéseket a helyi klímastratégia 
kialakításában, és a már korábban is említett 
„Zöldülj Tiszavasvári” programomban is. 
Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a 
közútkezelő felé elküldtük a levelünket, 
hogy milyen útszakaszokon, milyen fák 
telepítéséhez járulnának hozzá. Ezt majd az 
őszi időszakban tudjuk megtenni. Lesz 
majd olyan lehetőség is, hogy egy vállalkozó 
vagy esetleg egy magánszemély örökbe 
fogadjon egy fát. Kiválasztja a területet, 

ahol szeretné elültetni, kap egy kis táblát, és 
az annak a cégnek, annak a személynek a 
felajánlásából fogja zöldíteni Tiszavasvárit. 
- Tud-e személyes garanciát vállalni arra 
polgármester úr, hogy a városközpont 
megújítása során nem ismétlődik meg az, 
ami a Tiszalöki városközpont újítása 
során történt, ahol a zöld felületeket 
felváltotta a térkő. - Természetesen a 
zöldfelületek gyarapítása az elsődleges cél. 
- A Zöld Városközpont kialakítása 
Tiszavasváriban projekt tartalmaz-e 
olyan elemet, amely a város geotermikus 
erőforrásait aknázná ki? Több városban 
épült geotermikus erőmű, amely a földből 
feltörő meleg víz energiáját hasznosítja. 
Ha ez a projekt nem foglalkozik ezzel, 
akkor terveznek-e ilyen típusú fejlesztést? 
- Jelen pillanatban ilyen jellegű beruházást 
nem tudunk beépíteni egyik pályázatunkba 
sem. Viszont a jövőre nézve, a tanuszodával 
kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy a 
tanuszoda típus tervében a gázfűtés van első 
körben megállapítva, viszont a hosszabb 
távú gazdaságosabb üzemeltetés 
tekintetében később szeretnénk azt, hogy a 
fűtés álljon át a termálvízzel való energia 
felhasználásra. Itt mondanám el a 
tanuszodával kapcsolatos fejleményeket is: 
Mivel egy típustervről van szó, sajnos ez 
nem minden településen valósulhat meg. Az 
a terület, amihez mi ragaszkodunk - a 
Vágóhíd melletti terület - egy magas 
vízállással, talajvízzel rendelkező terület. 
Ez annyiban bonyolítja meg a kivitelezést, 
hogy a munkálatok alatt a talajvíz 
kiszivattyúzása megtörténik, lealapozzák a 
medence teret, viszont a talajvíz ezek után is 
meg fog jelenni, így megemelheti az egész 
épületet. Ennek a hibának a kiküszöbölésére 
két féle elképzelés született. Az egyik az 
lenne, hogy az egész épületet megemelnék 
1,5-2 méterrel, ehhez újra kell tervezni. A 
másik pedig, egy több betonnal ellátott 
medence tér lenne, így a talajvíznek nem 
lenne lehetősége megemelni az épületet. 
Mindkét esetben többletköltség merül fel, 
melyet a kormánynak jóvá kell hagynia. - A 
város elnéptelenedésének megállításához, 
illetve fejlődéséhez élhető környezet és 
munkahelyek szükségesek.  Ehhez az 
önkormányzat és privát szféra 
együttműködése szükséges. Van-e, és ha 
nincs terveznek-e városfejlesztési 
stratégiát tartalmazó dokumentum 
megalkotását, mely tartalmazza a 
célokat, és a célok eléréséhez szükséges 
lépéseket, illetve ajánlásokat a 
versenyszféra számára? Például 
Tiszavasvári járási központ és nincs 
egész évben kulturált esti kikapcsolódást 
biztosító szórakozó hely. Ezt a problémát 
önmagában nem tudja megoldani az 
önkormányzat, viszont adminisztratív 
úton tudja segíteni a vállalkozókat. - A 
lényeget kiemelve, igen tervben van egy 
olyan koncepció kidolgozása, amivel a 
várost élhetőbbé tudjuk tenni, fejlődő 
pályára tudjuk állítani és a helyben élők itt 
maradását tudjuk megcélozni. A legutóbbi 
az „Esély és Otthon” pályázatunk, ahol a 
18-35 év közötti fiatalokat segítjük itt 
Tiszavasváriban. Egy év nagyon rövid idő, 
hogy ilyen léptékű programokba bele 
tudjunk vágni, de a cél az, hogy erősödjön 
újra Tiszavasvári egy járási központtá. - Jól 
látszik, hogy a Strandfürdő felújítása 
óriási idegenforgalmat generál, ami 
pozitív fordulat a város életében. Újra 
élettel telt meg az üdülőtelep a nyári 
időszakban. Országos példa, hogy a 
szezonális idegenforgalmi helyek 

hosszútávon nem életképesek. A 
vállalkozások nem tudják megtartani a 
képzett munkaerőt, és nem tudnak 
fejlődni. Erre megoldás lenne a 
Strandfürdő egész éves nyitva tartása, 
csökkentett szolgáltatások mellett. Az 
üzemeltető a jelek szerint rövidtávon 
nem tervezi a szolgáltatások ilyen irányú 
kiterjesztését, hivatkozva arra, hogy nem 
lenne rentábilis. Látva Hajdúnánás 
példáját, lehet, tudna rentábilisan 
működni. Presszionálja-e az 
önkormányzat az üzemeltetőt az egész 
éves nyitva tartás bevezetésére? Van-e 
lehetőség az önkormányzatnak arra, 
hogy az üzemeltetőt valamilyen formában 
átmenetileg támogassa vagy forrást 
találjon arra, hogy elvégezze a szükséges 
fejlesztéseket az egész éves nyitva 
tartáshoz. - Hosszú évek óta kérdés, hogy 
miért zár be a téli hónapokra a Strandfürdő. 
Beszéltünk az üzemeltetővel arról, hogy 
akár egy könnyűszerkezetes fedéssel, vagy 
más technikával a termálmedencéket hogy 
lehetne a téli hónapokban is üzemeltetni, 
illetve, hogy nagy igény mutatkozik szauna 
kialakítására. Az önkormányzat partner 
ebben, de jelen pillanatban a döntés az övé, 
hogy meddig tart nyitva és hogyan 
üzemelteti a strandot. Pénzügyileg nem áll 
úgy az önkormányzat, hogy ezeket az 
elképzeléseket támogassa, de közös 
pályázatok benyújtásában vagy kapcsolatok 
kialakításában tudunk közreműködni.  - Az 
utolsó kérdés, hogy mi történt a Gólyahír 
Táborban? Egyes személyek viselkedése 
ugyanis nem tükrözte azt, amit 
megköveteltek volna tőle. Személyes 
megjegyzésként: nem minden a 
végzettség, ha nem párosul hozzá 
emberség. Értesülésem szerint nem 
megengedett hangnemben beszélt a 
gyerekekkel, és jogtalanul szerette volna 
velük aláíratatni a jelenléti ívet, amit a 
gyerekek nem voltak hajlandók aláírni. A 
gyerekek hírtelen távozásának az oka az 
volt, hogy elméletileg az egyik felügyelőt 
a szemük láttára küldte el a vezető. Mi 
tiszavasváriak nem ismerjük a teljes 
történetet, ezért szeretnénk, ha mindenki 
értesülne arról, mert kár egy pletykára 
alapozni mindent, és leírni egy adott 
embert.  - Én is szeretném hallani az igaz 
történetet. Sajnos csak fél információk 
állnak rendelkezésünkre. Ami jelenleg 
publikus és rendelkezésünkre áll, hogy 
történt egy munkavállaló általi jelzés, - aki a 
tábor szervezésének részese volt, - hogy 
nem megfelelő hangnemben és stílusban, az 
ő véleménye alapján nem megfelelő módon 
a munkaviszonya megszüntetésre került. 
Megkerestek szülők is ezzel kapcsolatosan, 
és ezután kaptam, teljesen más szemszögből 
a tábor vezetőjétől információkat. Ami 
nagyon fontos, hogy a munkavállaló nem ki 
lett rúgva, nem el lett bocsátva, hanem neki 
egy határozott idejű szerződése volt, ami 
2019.06.30-án lejárt. Amikor tehát a tábor 
indult, 2019.07.01-én, ő munkaszerződés 
nélkül, tehát jogszerűtlenül, munkába állt. A 
tábor vezetője felszólította, hogy hagyja el a 
tábor területét, mivel már nem áll 
alkalmazásban. A munkavállaló beadott egy 
írásos panaszt, aminek megindult a 
kivizsgálása. – Mindenkire nézve korrekt 
ez a kivizsgálás? - Minden érintett meg lesz 
hallgatva az ügyben. Amint lezárul, akkor 
fogok tudni adni teljes tájékoztatást. – Az 
olvasónk nevében is köszönjük a 
válaszokat!

- VH -
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Fontosabb testületi döntések

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai 
Intézmény intézményvezetői 

álláshelyének betöltésére vonatkozó 
pályázat kiírásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. májusi testületi 
ülésén döntött a Tiszavasvári Egyesített 
Óvodai Intézmény intézményvezető 
beosztás betöltésére vonatkozó pályázat 
kiírásáról. A pályázati kiírásra egy 
pályázati anyag érkezett, amelyet 
a Képviselő-testület érvénytelennek 
nyilvánított. A testület – jogszabály 
adta lehetőségnél fogva - döntött arról 
is, hogy a jelenlegi vezetőt Moravszki 
Zsoltnét bízza meg 2019. július 16. 
napjától az intézményvezetői feladatok 
ellátásával, az intézményvezető beosztás 
betöltésére ismételten kiírt pályázat 
érvényes és eredményes elbírálásáig 
terjedő határozott időtartamra, 
legfeljebb azonban 1 évre. A Képviselő-
testületi döntés következtében ismételten 
pályázatot kell kiírni. A magasabb vezető 
vezetői megbízása legfeljebb öt évig 
terjedő határozott időre szól. A munkakör 
legkorábban 2019. november 1. napjától 
tölthető be. A pályázat benyújtásának 
határideje 2019. augusztus 31. napja

Az Egyesített Közművelődési Intézmény 
és Könyvtár igazgatói álláshelyének 

betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. július 10. 
napján tartott ülésén jóváhagyta az 
Egyesített Közművelődési Intézmény 
és Könyvtár (Továbbiakban: EKIK) 
intézmény vezetőjének a foglalkoztatási 
jogviszonya közös megegyezéssel történő 
megszüntetését 2019. július 10. napi 
hatállyal. Jelenleg a vezetői feladatokat 
az intézményvezető-helyettes látja el, 
szükséges volt azonban az igazgatói 
álláshely betöltésére vonatkozó pályázat 
kiírása. Az intézmény integrált intézmény 
(könyvtár, múzeum, és közművelődési 
intézmény). A hatályos jogszabályok 
értelmében az alapító okirata szerint 
több kulturális intézményi funkciót ellátó 
költségvetési szerv vezetésére megbízást 
az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább 
az egyik kulturális intézménytípus 
intézményvezetővel szemben támasztott 
követelményeinek megfelel. A munkakör 
betölthetőségének időpontja legkorábban 
2019. november 01. A pályázat 
benyújtásának határideje 2019. augusztus 
31. napja

Közterületek elnevezésére irányuló 
törvényességi felhívásról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívással 
élt a képviselő-testület felé, melynek 
értelmében, városunkban két olyan 
közterület van, amely nem felel meg a 
jogszabályi rendelkezéseknek: Kunfi 
Zsigmond utca és a Schönherz Zoltán 
utca. A kormányhivatal felhívta a 
képviselő-testület figyelmét, hogy a 
törvényességi felhívásban foglaltakat 
köteles megvizsgálni és a megadott 
határidőn belül (2019. július 26.) az annak 
alapján tett intézkedéséről vagy egyet 
nem értéséről a kormányhivatalt írásban 
tájékoztatni. A törvényességi felhívásban 
olvasható a Magyar Tudományos Akadémia 
állásfoglalása az érintett utca elnevezésekkel 
kapcsolatban.

Kunfi Zsigmond: „A 
tanácsköztársaságban folytatott 
tevékenysége alapján Kunfi részt 
vett a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében….” Shönherz Zoltán: ”…. 

neve összekapcsolható az önkényuralmi 
rendszer fenntartásával, ezért 
közterület elnevezésre nem javasoljuk” 
Fentiek alapján a képviselő-testületnek 
határozathozatali kötelezettsége van 
az érintett közterületek nevének 
megváltoztatása tárgyában. A 
közterületek nevének megváltoztatására 
irányuló eljárás szabályait „A 
közterületek elnevezésének, valamint az 
elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezésről és házszám-megállapítás 
szabályairól” szóló önkormányzati rendelet 
tartalmazza.
A rendelet értelmében közterület nevének 
megállapítását kezdeményezheti – többek 
között – a polgármester. A javaslatnak a 
rendelettel történő megfelelését előzetesen 
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
vizsgálja meg. Amennyiben a beérkezett 
javaslat nem ellentétes a jogszabályokkal, 
úgy a jegyző gondoskodik annak – a 
Vasvári Hírmondóban, a hivatal 
hirdetőtábláján és a város honlapján – 
történő közzétételéről. Ezen közzétételtől 
számított 30 napon belül lehet egyéb 
javaslatot tenni a közterület elnevezésére. 
Amennyiben érkezett újabb javaslat, 
az ismételten közzétételre kerül. Ezt 
követően a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság 
véleményét figyelembe véve a képviselő-
testület a közterület elnevezésének azt a 
javaslatot választja, amely a legszélesebb 
körű támogatást kapta. A választási 
eljárásról szóló törvény értelmében: 
„A választás kitűzésétől a szavazás 
napjáig nem lehet szavazókör sorszámát 
megváltoztatni, szavazókörbe sorolt 
cím besorolását megváltoztatni, továbbá 
település megnevezésének, közterület 
nevének és jellegének, ház számának, épület 
vagy lépcsőház jelének megváltozását 
a címnyilvántartásban átvezetni.” Ez 
azt jelenti, hogy a közterület nevének 
módosítására vonatkozó eljárást le tudjuk 
folytatni, azonban az új elnevezést csak a 
szavazás napját követően lehet átvezetni 
a címnyilvántartásban. 

A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programra benyújtott nyertes 

pályázatok

Városunkban egyre több nyertes pályázat 
megvalósítása előtt állunk.  A Komplex 
energetikai fejlesztések Tiszavasváriban 
és a Találkozások tere kialakítása 
projektek hamarosan a kivitelezés 
szakaszába érnek. A Komplex energetikai 
fejlesztése pályázat keretében a Térségi 
Szolgáltató Ház, a Hankó László Zeneiskola, 
a Városi Kincstár Tiszavasvári, a Kornisné 
Központ, a Fülemüle Óvoda és Tiszavasvári 
Általános Iskola önkormányzati tulajdonú 
épületeiben kerül kialakításra napelem 
és egyes épületekben hőszivattyús 
rendszer. Az önkormányzat a Vasvári Helyi 
Akciócsoport tagjaként a „Találkozások 
tere kialakítása” című helyi felhíváson a 
február végi döntés értelmében 85.000.000 
Ft-ot nyert el. A testület felhatalmazása 
alapján megkezdődött a projekt 
megvalósítása. A projekt során új közösségi 
tér építési munkáinak kivitelezésére, 
valamint mobilszínpad beszerzésére kerül 
sor a szükséges fény- és hangtechnikával. 
A közbeszerzés eredményes lezárását 
követően a nyár végén már láthatóak 
lesznek a munkálatok. A „TOP-2.1.2-
15 - Zöld város kialakítása” című pályázat 
keretében önkormányzatunk 369.968.656 
Ft-os, 100%-os támogatást nyert el, 
melyből a városközpont megújítására 
nyílik lehetőség. A pályázat részleteiről 
pontos tájékoztatással fogunk élni.

A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra és a fogyatékos 

személyek otthonára vonatkozó 2019. 
évi támogatási szerződések utólagos 

jóváhagyásáról

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
és a fogyatékos személyek otthona 
feladatellátást tiszavasváriban a Kornisné 
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 
Központ (a továbbiakban: Kornisné 
Központ) biztosítja, mely ellátások 
finanszírozására az önkormányzat, mint 
a Kornisné Központ fenntartója minden 
évben ellátási szerződést köt. Az év 
elején kezdeményezéssel éltünk a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé 
kimutatva azokat a kiadásokat melyekre 
többlettámogatási igénnyel élhetünk. 
Ennek eredményeként ebben az évben 
a várt finanszírozási összeghez képest – 
előzetes kalkuláció alapján - a fogyatékos 
személyek otthona feladatellátásra közel 15 
millió forinttal kapott több finanszírozást 
önkormányzatunk. A testület a 
szerződéseket jóváhagyta. A fogyatékos 
személyek otthona feladatellátás így – 
95 956 909 Ft-al, míg a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás 4.682.000 Ft-tal 
kerül finanszírozásra az állam által 2019. 
évben, mely összegek az önkormányzat 
számlájára megérkeztek.

A Kornisné Liptay Elza Szociális 
és Gyermekjóléti Központ 

gazdálkodásának teljeskörű pénzügyi
átvilágításának elrendeléséről

A Tiszavasvári Városi Kincstár – 
jogszabályban foglalt kötelezettségének 
eleget téve - megkereséssel élt 
önkormányzatunk, mint irányító szerv 
felé a Kornisné Liptay Elza Szociális és 
Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: 
Kornisné Központ) gazdálkodási jogkörét 
illetően. Az első írásos tájékoztató 
levél 2017 márciusában érkezett 
Önkormányzatunkhoz, mellyel 
kapcsolatban szintén 2017 márciusában egy 
állásfoglalást kérő levél került kiküldésre 
a Kornisné Központ intézményvezetője 
részére, aki erre válaszolt is, azonban 
érdemi lépés az ügyekkel kapcsolatban 
nem történt. 2018. évben a Városi 
Kincstár szintén több tájékoztató levelet 
írt Önkormányzatunkhoz ez ügyben. 
2018 novemberében az önkormányzat 
írásban felszólította a Kornisné Központ 
intézményvezetőjét, hogy fordítson különös 
figyelmet a kötelezettségvállalások, illetve 
beszerzések esetében a jogszabályokban, 
továbbá a belső szabályzatokban foglaltak 
betartására, és amennyiben ez nem 
valósulna meg, akkor az önkormányzat 
szigorúbb szankciók alkalmazását 
fogja kezdeményezni. Az önkormányzat 
belső ellenőre 2019. évi belső ellenőrzési 
terv alapján végrehajtotta a Kornisné 
Központ esetében a gazdálkodási jogkörök 
együttműködési megállapodásának 
megfelelő gyakorlásának ellenőrzését. Az 
erről elkészített ellenőrzési jelentésben 
többek között az a javaslat is szerepel, hogy 
a Kornisné Központ gazdálkodásának 
teljes körű pénzügyi átvilágítását 
szükséges lefolytatni minimum 2017. 
január 1. és 2019. június 30. közötti 
időszak vonatkozásában.

A testület a célellenőrzés lefolytatásáról 
egyhangú döntést hozott.

Önkormányzati ingatlan bérbeadása 
népkonyha szolgáltatás megvalósítása 

céljából

A Nyírségi Szociális Centrum (székhely: 
4400 Nyíregyháza, Szűrszabó út 4.) 
megkereséssel fordult az önkormányzathoz 
arra vonatkozóan, hogy az általa 
jelenleg is végzett szociális étkeztetés 
(népkonyha) szolgáltatását bővíteni 

OKTÓBER 13. NAPJÁN 
VÁLASZTUNK

A köztársasági elnök 2019. október 13. 
napjára tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
választásának napját. Azt a választópolgárt, 
aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti 
Választási Iroda értesítő megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
vételről. Az értesítők a választópolgár 
értesítési címére, ennek hiányában 
lakcímére 2019. augusztus 23-ig érkeznek. 
Ezt követően, akik értesítőt nem kaptak 
a jegyzőtől, mint Helyi Választási Iroda 
vezetőtől kérhetnek információt. 
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 
választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 
26-án az átjelentkezésre irányuló kérelme 
elbírálásakor ugyanazon tartózkodási 
hellyel rendelkezett, és tartózkodási 
helyének érvényessége legalább 2019. 
október 13-ig tart. Ajánlóívet a Helyi 
Választási Iroda legkorábban 2019. 
augusztus 24-én adhat át az igénylő vagy a 
jelöltként indulni szándékozó választópolgár 
részére. Az egyéni listás és az egyéni 
választókerületi jelöltet, a polgármester-
jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 
16.00 óráig kell bejelenteni. A választási 
kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 
2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

HVI

szeretné városunkban. A kérelem szerint a 
tevékenységet két új helyszínen kívánják 
megvalósítani: 
- az önkormányzat tulajdonában lévő, 

Vasvári Pál út 93. szám alatti 
ingatlanban és

- a Közösségi Házban (Tiszavasvári, 
Széles u. 1.) 

A népkonyha szolgáltatás jelenleg is 
működik településünkön, melynek a Vasvári 
Pál út 66. szám alatti magántulajdonú 
ingatlan ad helyet. A testület támogatta 
a kérelmet. A népkonyha a szükséges 
engedélyek megszerzését követően, 
előreláthatólag már szeptembertől 
beindulhat az új helyszíneken.

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 
azonosítószámú pályázat megvalósítása

A „Helyi klímastratégia kidolgozása, 
valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás megvalósítása 
Tiszavasváriban” című pályázat a 
közelmúltban született döntés értelmében 
elnyerte az igényelt, 19.027.694 Ft 
összegű 100%-os, vissza nem térítendő 
támogatást. A projekt keretében elkészül 
Tiszavasvári város klímastratégiája, 
mely dokumentum számba veszi a 
klímaváltozásnak a településen várható 
hatásait és kijelöli az ezzel kapcsolatos 
legfontosabb feladatokat. Emellett 
az alábbi programok, rendezvények 
megvalósítására is lehetőségünk nyílik:
•	Települési figyelemfelhívó akciók 

megvalósítása,
•	Tájékoztató előadások/workshopok/

fórumok szervezése és lebonyolítása,
•	Térségi és helyi tanulmányi versenyek 

szakmai előkészítése és lebonyolítása,
•	A klímatudatos szemlélet fontosságát 

népszerűsítő kreatív és játékos 
foglalkozások szervezése és lebonyolítása 
gyermekek számára,

•	Szakirányú tanulmányi kirándulások 
megszervezése és lebonyolítása,

•	Ismeretterjesztést célzó kiadványok 
kidolgozása, terjesztése,

•	Interaktív tematikus szemléletformálási 
programsorozatok szervezése és 
lebonyolítása.
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Önkormányzati Hírek

Tiszavasvári Város Önkormányzata 69.312.000 Ft-ot nyújt ösztönző támogatásra 
az elkövetkezendő években pályázati forrásból az eredményesen pályázó 18 és 35 
év közötti lakosoknak. A cél megakadályozni a fiatalok elvándorlását a városból!  
Önkormányzatunk az EFOP-1.2.11-16-2017-00012 kódszámú ,,Esély és Otthon – 
Mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozás megvalósítása a fiatalok elvándorlásának 
csökkentése érdekében Tiszavasváriban” pályázathoz kapcsolódóan felhívást tett közzé 
a fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer elnyerésére. A határidőben 
leadott pályázatok elbírálásának eredménye és a jövőbeni lehetőségek: 
1) Ingázók támogatása: 16 fő, melyből 7 fő pályázata volt érvényes. Az ingázók 6 

hónapon keresztül havi 45.000 Ft támogatást kapnak. A forrás kimerüléséig félévente 
és maximum 10 fő részesülhet támogatásban.

2) Gyerekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása: 3 fő, melyből 1 fő pályázata 
volt érvényes. A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló 6 hónapon keresztül 
45.000 Ft támogatást kap. A forrás kimerüléséig félévente maximum 9 fő részesülhet 
támogatásban.

3) Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatása: 1 fő, aki a hiánypótlást 
elmulasztotta, így nem részesíthető támogatásban. Tiszavasváriban lakó és 
regisztrált álláskeresők 6 hónapon keresztül havi 40.000 Ft támogatást kapnak. A forrás 
kimerüléséig félévente maximum 9 fő részesülhet támogatásban.

4) Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek támogatása: 11 fő, melyből 9 fő 
részesült támogatásban. Tiszavasváriban lakó és hiányszakma képviselői 6 hónapon 
keresztül havi 40.000 Ft támogatást kapnak. A forrás kimerüléséig félévente maximum 
9 fő részesülhet támogatásban.

5) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon 
lakóépületet építő fiatal támogatása: 1 fő volt, aki érvényes pályázatával támogatásban 
részesült. Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon 
lakóépületet építő fiatalok egyszeri 700.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapnak. 
A forrás kimerüléséig félévente maximum 3 fő részesülhet támogatásban.

Kérem kísérjék figyelemmel a meghirdetésre kerülő pályázatokat! Az idei évben 
még egyszer biztosan sor kerül a fenti támogatások odaítélésére a jelenlegi 
nyertesekkel kötött támogatási időszak lejártát követően.  Az ösztönző támogatásokat 
évente legalább 2 alkalommal, de szükség szerinti gyakorisággal hirdeti majd meg 
az önkormányzat. Alap jogosultsági feltétel, hogy a támogatás a meghirdetett 
korosztály részére biztosítható. A legtöbb esetben a jövedelem csak bírálati 
szempont több pályázat benyújtása esetén. Bíztatunk mindenkit, hogy amennyiben 
hiányszakmával rendelkezik, támogatási formától függően abban dolgozik és a 
megadott korosztályba belefér, bátran nyújtsa be pályázatát ezekre a felhívásokra, 
hiszen több hónapon keresztül juthat plusztámogatáshoz.

Gratulálunk a pályázóknak!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény hatálya alá tartozó rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság egyik támogatási eleme az 
elmúlt időszakban „gyermekvédelmi” 
Erzsébet-utalvány formájában került 
biztosításra. A „gyermekvédelmi” 
Erzsébet-utalványt kibocsátó Erzsébet 
Utalványforgalmazó Zrt. 2018. december 
végén adott tájékoztatást arról, hogy 
2019. január 1-jétől adójogszabály 
változásokra tekintettel 2019. évtől mind 
a papíralapú, mind az elektronikus 
Erzsébet-utalványok forgalmazását 
megszűnteti. Az intézkedés a 2019. előtt 
kibocsátott, forgalomba lévő utalványok 
felhasználását nem érinti. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

és egyben hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek számára 
kétszer egy évben támogatásként 6.500 Ft 
emelt összegű támogatás, az e feltételnek 
nem megfelelő, de kedvezményre jogosult 
gyermek számára 6.000 Ft alapösszegű 
támogatás biztosítandó. A jövőben ezt 
az összeget kapják majd meg pénzbeli 
támogatás formájában évente kétszer az 
arra jogosultak. Első alkalommal a 2019. 
augusztus hónapban esedékes támogatást 
kell pénzbeli ellátásként biztosítani a 
jogosultak részére. Az egyszeri támogatás 
kifizetésére előre láthatóan 2019. 
augusztus végén kerül sor két helyszínen. 
(Városi Kincstár és Széles úti közösségi 
ház). A jogosultakat levélben értesítjük. 

PMH

Megyénkben a katasztrófavédelem szakemberei mellett több szolgáltató végzi a 
lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres 
felülvizsgálatát. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement 
változásokra, a katasztrófavédelem rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot: 
Amennyiben családi házban él, és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, 
akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos 
időpontot foglal. Az ingyenes sormunka iránti igényét időpontfoglalással jelentheti 
be:
•	Online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldalon az „időpontfoglalás” 

elektronikus űrlap kitöltésével
•	Telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban
•	E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen
•	Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314. címen
•	Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgálati pontokon (http://

www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei)
Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor 
a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. 
A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez 
csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, 
akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, 
amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől 
lehet megrendelni a munkát. (itt: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/
kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls). Amennyiben társasházban él,  és a 
lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést követően 
magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát. Amennyiben társasházban él és 
a lakásba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik, 
de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka 
díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső 
részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét.  (a 
társasházak éves sormunkaterveit itt  – találja megyék szerinti bontásban: http://www.
kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2019). A Katasztrófavédelem minden 
kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes 
munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a 
katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, 
minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. Készpénzt nem kezelhetnek, és nem 
fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát végeznek, azt utólag, számlán 
kell megfizetni. Tiszavasváriban a társasházak kéményseprőipari munkálatai: 2019. 
augusztus 5-23. között várhatóak. A teljes részletes tájékoztató elérhető, Tiszavasvári 
Város Önkormányzata honlapján: (http://www.tiszavasvari.hu/hirek2014). 

A Kormányhivatal jelzése alapján a 
Schönherz Zoltán és a Kunfi Zsigmond utcák 
neveit szükségek megváltoztatni, ugyanis 
a jelenlegi elnevezésük összekapcsolható 
a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerek kiépítésével, megalapozásával, 
így közterület névként nem használhatóak. 
A közterületek nevének megváltoztatására 
irányadó eljárásrend szabályait 
önkormányzati rendelet határozza meg. 
Ennek megfelelve 2019. július 23-án 
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 
Schönherz Zoltán utca új nevének Redela 
József utca, a Kunfi Zsigmond utca új 
nevének Kazinczy Ferenc elnevezést 
javasolta. Sokan nem tudják, de Redela 
József helyi kötődésű, hiszen 1936-ban 
Tiszabűdön született. Az általános iskola 
elvégzése után Budapesten tanult, itt 
ismerkedett meg a kajak-kenu sportággal, 
majd 1956-ban Amerikába emigrált. 
1957 és 1966 között 16 arany, 8 ezüst, 
4 bronzérem tulajdonosa lett az Észak-
Amerikában rendezett versenyeken. 

2018-ban elhunyt, relikviái a Tiszavasvári 
Sportmúzeumban kerültek elhelyezésre 
a közelmúltban. Kazinczy Ferenc nevét 
bizonyára mindenki ismeri: magyar 
író, költő, a nyelvújítás vezéralakja, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja. 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság által javasolt 
elnevezés helyett ugyanazon közterület 
elnevezésére vonatkozóan augusztus 15. 
napjától számított 30 napon belül lehet 
további javaslatot tenni. Javaslatot nyújthat 
be – a polgármesteren és az önkormányzati 
képviselőkön kívül - Tiszavasvári Város 
közigazgatási területén bejelentett 
lakcímmel rendelkező, ugyanazon 
utcában a 18. életévét betöltött lakók 
legalább fele. Amennyiben érkezik újabb 
javaslat, az ismételten közzétételre kerül, 
majd a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
véleményét figyelembe véve a képviselő-
testület a közterület elnevezésének azt a 
javaslatot választja, amely a legszélesebb 
körű támogatást kapta.

,,Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges!

VÁLTOZNAK AZ UTCANEVEK

Tájékoztatás a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény keretében 

évente két alkalommal nyújtott 
támogatási elem juttatási formáját érintő 

jogszabályváltozásról

Kéményseprőipari közszolgáltatás 2019. évi 
sormunkaterv
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Országosan 2009. évtől indultak el az 
első emelt létszámú mintaprogramok a 
közfoglalkoztatás keretében, a téma azóta is 
megosztó a lakosság körében. A célja azon 
rétegek visszavezetése a munka világába, 
akiknek aktuálisan nincs lehetőségük a 
munkaerőpiacon elhelyezkedni. Ezen 
emberek többsége a munkaeszközökkel, a 
munkarenddel is itt találkozik elsőként. A 
programok keretében képzésekre is nyílik 
lehetőség, mellyel az elhelyezkedésüket 
próbáljuk segíteni. Fontos kiemelni, hogy 
a dolgozók többsége nem szakember, ezzel 
együtt velük kell megoldani számtalan 
városüzemeltetési feladatot. Az egyensúly 
megteremtése nem egyszerű, jelenleg 
400 fő vesz részt közfoglalkoztatásban, 
a programok nyújtotta lehetőséget 
kihasználva 30 fő közülük kiemelt 
munkavezetőként. Ezen felül a feladatok 
irányítását 3 fő segíti, mint a TIVA-
Szolg. Kft állandó foglalkoztatottja. Ezen 
kívül fontos kiemelni, hogy van olyan 
programelem is a közfoglalkoztatáson 
belül, ami létfontosságú az intézményeink 
működéséhez, hiszen ebben az évben is 60 
fő vesz részt a postázás, adminisztráció, 
karbantartás, és a takarítási feladatok 
ellátásában. Számtalan példa van rá, 
hogy ez egy jó ugródeszka lehet az 
intézményeink állandó állományába 
történő bekerüléshez. Visszajelzések 
alapján akár a diákmunka, akár a GINOP 
programok akár a közfoglalkoztatás révén 
a munkáltató megismerheti a dolgozók 
munkaalkalmasságát, olyan ez, mint egy 
kiterjesztett állásinterjú.
ELÉRT  EREDMÉNYEK: Az 
alábbiakban azokról az elvégzett 
munkáinkról szeretnénk számot adni, ami 
hosszú idő óta felmerülő igény a városban. 
Alapvetően elmondható, hogy a cég életében 

az önkormányzati érdekeket figyelembe 
véve költséghatékonyságra törekszünk. 
Példaként említem a Kornisné Központ 
kerítésének újjáépítését, melyre évek óta 
várunk. A közfoglalkoztatás keretében 
mindösszesen kétszázötven ezer forintos 
költséggel megvalósítható volt a látható 
eredmény. Újulnak játszótereink is. A 
megrendelt játékok folyamatosan kerülnek 
felszerelésre. Bűdre is megérkezett az évek 
óta hiányzó csúszda és újak lettek a hinták 
is. Nagy örömünkre közmegelégedésül 
szolgál a csónakázótó körüli futópálya 
környezetének rendbetétele (többek között 
padok, biciklitárolók felújítása) és kedvező 
a fogadtatása az olyan hangulatjavító 
törekvéseinknek is, mint a virágládák 
kihelyezése. De összefogás eredménye a 
strand felé vezető út útpadka javítása is, 
hiszen a TIVA-SZOLG Kft. a strandfürdő 
vezetésével közösen végezte ezt a munkát. 
Kiemelést érdemel még a több szakaszon 
megvalósított járdaépítés, így a Zrínyi 
utca, Vasvári Pál utca egyes szakaszainak 
felújítása, valamint a vízelvezető árkok 
folyamatos tisztítása, a folyamatban lévő 
temető kerítés felújítás, a ravatalozó 
tetőszerkezetének javítása, festése, új 
parcellák kiépítésének megkezdése. 
Türelmet és megértést kérünk minden 
városlakótól, hiszen a hosszú évek 
óta fennálló rossz szokásokat és rossz 
gyakorlatot nem lehet egyik napról a másikra 
megváltoztatni. Tarkítja az életünket a 
cégátszervezés bonyolítása is, de rövidesen 
látható lesz a költségmegtakarítás is akár a 
cégek összevonása, akár a feladatellátás 
hatékonysága által, amiről be fogunk 
számolni. Köszönjük bizalmukat, 
igyekszünk minél érzékelhetőbb 
változásokat, újításokat bevezetni.

Tiva-Szolg Kft.

K ö s z ö n j ü k !
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is sok adomány érkezett intézményünk, a Kornisné 
Központ lakói részére. A teljesség igénye nélkül sorolnánk fel az adományozókat, hiszen 
sokszor anonim módon érkezik a segítség. Zhang Liping, boltjukból ruhaneműket 
és lábbeliket adományozott rászoruló lakóink részére. A Tricolor üzlet tulajdonosa, 
Gáll Sándor cipőket és papucsokat ajándékozott gondozottjainknak. Linter Andrásné 
jóvoltából nagyképernyős televízió készüléken keresztül élvezhetik lakóink kedvenc 
sorozataikat a Kornisné szárnyban. Szintén a Kornisné szárny betegszobája lett teljes 
körűen felújítva /festés, mázolás, burkolatcsere/, Szabó Istvánné anyagi támogatásával. 
Az Arany Kereszt Gyógyszertár tulajdonosától, Gutay Tibortól egy fatüzeléses Salgó 
tűzhelyet kapott mentálhigiénés csoportunk. Segítségével színesedhet intézményünk 
„nyári konyha” programsorozata. Nagyon sok magánszemélytől kaptunk bútor, 
ruhanemű és könyv adományokat. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak, 
akik felajánlásaikkal intézményünk dolgozóinak munkáját segítették, valamint lakóink 
mindennapjait könnyítették, színesítették.

Nácsáné Dr.Kalán Eszter Hajnalka /intézményvezető

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által szervezett egyhetes 
napközis tábor valósult meg 20 gyermek bevonásával 2019. július 1.- július 5. napja 
között. Táborunknak a helyi Gólyahír Tábor adott otthont. A tábor programjai között 
szerepelt egész napos strandolás, sportvetélkedő, kézműves foglalkozások, társasjátékok, 
személyiség- és kommunikációt fejlesztő játékok. Kerékpártúrával egybekötve a 
tiszalöki Feketeszakáll Kalandparkban extrém körülmények között, akadálypályákon, 
120 méter hosszúságú földalatti csőlabirintusban, a nagyobbak drótkötél-csúszdapályán 
is kipróbálhatták erőnlétüket. Látogatást tettünk a Vasvári Pál Múzeumba is, melyet közös 
fagyizással zártunk. A Tiszavasvári Rendőrkapitányság munkatársai által a gyermekek 
megismerkedhettek az ujjlenyomatok rögzítésének módjával, illetve annak eszközeivel, 
valamint a biztonságos kerékpáros közlekedésről kaptak tájékoztatást, kipróbálhatták 
a felállított kerékpáros ügyességi akadálypályát is. A gyermekek a tábor ideje alatt 
nagyon jól érezték magukat, örömmel, lelkesen vettek részt a programok mindegyikén, 
új ismeretekkel, élményekkel gazdagodtak, barátságok szövődtek. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani a Tiszavasvári Rendőrkapitányság munkatársainak, a Tiszavasári 
Általános Iskola vezetőinek, segítő pedagógusainak,a Gólyahír Tábor dolgozóinak és a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak.

Óvodai és iskolai szociális segítők

Táncházak Tiszavasváriban 2018 tavaszától 
2019 tavaszáig…

2010 óta a Kör-karéj Egyesület rendszeres táncház alkalmakkal támogatja a népi 
kultúrörökségünk a népzene és néptánc hagyományának megőrzését; a helyi közösségek 
megerősödését. A heti néptánc próbák az óvodástól a nyugdíjas korosztályig bezárólag a 
táncház alkalmak megtartásával tovább csiszolódik. 2019 tavaszával lezáruló egy évben a 
táncházak megtartását valamint a népviseleti ruhatár megújulását az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Csoóri Sándor Alap támogatta a valamikori Bűdszentmihályon. 
A szomszédos településekről is érkező vendégek, a megszólított helyi lakosság ez idő 
alatt négy alkalommal is részesülhetett élő népzenei kísérettel megvalósuló, gyermek és 
felnőtt néptánc tanításban és kulturális szórakozásban.

„  É r e z d  j ó l  m a g a d ! ”A KÖZMUNKÁRÓL ÁLTALÁBAN

Csónakázó tó - padok javítása Kerékpártárolók felújítása

Új virágládák készítése Bűdi játszótér felújítás

Szociális Otthon kerítés építés 
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Egyesületünknek, az Őszikék Idősek és 
Egyedülállók Egyesületének az idei nyár 
első két hónapja eseményekben bővelkedett. 
Júniusban a Tiszavasvári Általános Iskola 
jóvoltából számítástechnikai ismeretekkel 
bővítettük tudásunkat. Majd részt vehettünk 
az Erzsébet táboruk egyik programjában is. A 
horgolás alapjainak elsajátításában segítettünk 
a gyerekeknek. Júliusban, a Nagycsaládosok 
Egyesületének szervezésében 30 órás „Családi 
életre nevelés” tréningen vettünk részt. Ezek 
után várt ránk a „Sport és egészségnap”.  A 
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szociális 
és Humán Bizottsága által kiírt pályázat egyik 
nyerteseként. A tervezett programunkat 2019. 
július 20-án tartottuk meg. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy jelenlétével megtisztelt bennünket 
Szőke Zoltán polgármester úr, Ráduly Zsolt 
alpolgármester úr, Román Demeterné a Szabolcs-
Szatmár Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek 
Szövetségének az elnöke, és helyettese, Csikai 
Sándorné. Testvér egyesületeink, a Diabétesz 
–és a Nagycsaládosok Egyesülete képviselői 
is eljöttek. Szőke Zoltán polgármester úr 
hivatalos megnyitója előtt megtudtuk ezüst- és 
az aranykorúaktól mi a hosszú élet titka. Tarsoly 
Adrienn gyógytornász az előadások előtt és 
az előadások közti szünetekben folyamatosan 
gondoskodott arról, hogy az öreg csontjainkat 
megmozgassuk. Sok olyan gyakorlatot mutatott 
meg, amelyeket ülő-helyzetben is el lehet 
végezni. A fejünk búbjától a lábunk ujjáig 
alaposan megtornáztatott bennünket. Nagyon 
fontosnak tartotta, hogy napi feladataink 
közzé bekerüljön a torna. Ezután a Szabolcs-
Szatmár Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek 
Szövetségének az elnöke, Román Demeterné 
mutatta be a szövetség munkáját és ismertette 
a rájuk váró feladatokat. Dr. Kádár István orvos 
az időskori betegségekről és azok megelőzéséről 
tartott nagyon tartalmas és mindenki figyelmét 
felkeltő előadást. Azt hangsúlyozta, hogy 
elsősorban minden ember saját egészségéért 
felelős. Adott esetben ő teheti érte a legtöbbet. 
Minden napjainkban hasznos tanácsokat adott. A 
szűrővizsgálatokkal és az egészséges életmóddal 
nagyon sok betegség megelőzhető. A doktor úr 
segítségével Berecz Éva orvos asszisztens közel 
60 emberen több mint 5 órán keresztül végzett 
szűrővizsgálatokat. (vérnyomás-, vércukor 
mérése, stb.) Sajnos, voltak olyanok is, akik 
orvosi beavatkozásra szorultak. Kádár doktor 
úr soron kívül ellátta őket, ezzel megelőzve a 
nagyobb baj kialakulását. Miért egészséges a 
tej, a méz és a korszerű sütőipari áru? Ezekre 
a kérdésekre előadóinktól kaptuk meg a 
válaszokat. Szabó Miklósné egyéni vállalkozó a 
tejtermékek és a tejkészítmények fontosságáról 
beszélt. Finom házi készítésű, ízesített sajtokkal, 
gomolyákkal, túrókkal, joghurtokkal, vajjal 
és vajkrémekkel ismerkedhettünk meg. 
Sok ötletet kaptunk, hogyan lehet ezeket 
felhasználni, beépíteni a mindennapok étkezési 
szokásába. Egy-egy reggeli, uzsonna, vacsora 
ezek segítségével gyorsan elkészíthető. Az 
emberi szervezet nem termel kalciumot, ami 
a csontok felépítéséhez szükséges. A 
kalcium csontokba 25 éves korig épül be. 
Időskorban is érdemes fogyasztani a tejet, 
hiszen ezzel lassítani lehet a csontritkulás 
előrehaladását. Ezen kívül ásványi –, és 
bioaktív anyagokat, hormonokat, fehérjéket 
és zsírsavakat is tartalmaz. Az előadás után 
lehetőség volt a bemutatott termékekből 
vásárolni. A DOH-MÉH Bt. képviselője, 
Dohos Julianna pedig a méz jelentőségéről 
kóstolóval egybekötött is-mertetőt tartott. 
Kiemelte, hogy nagyon sok ásványi 
anyagot, vitamint, enzimeket, hormonokat 
tartalmaz. A gyógyászatban is használják 
a méhpempőt. Kiváló egészségmegőrző, 

természetes gyógyító- és 
szépítőszer. A méhviasz 
gyulladáscsökkentő, kiváló kozmetikai 
alapanyag. és cukorkák fényezésére is 
használják. 
Felhívta a figyelmet a méhek pusztulására. 
A virágokat porzó rovarok közül a méhek 
vannak legjobban kitéve a vegyszereknek. Aki 
akarta, annak itt is alkalma nyílt a termelői 
méz beszerzésére. Külön köszönetet mondunk 
a Príma Pékség tulajdonosának, Bán Győző 
úrnak, aki - sokféle a legkorszerűbb lisztekkel és 
technológiákkal előállított- kenyér, zsemle, kifli, 
stb. kínálatával támogatta rendezvényünket. 
A finom illatukat érezni lehetett a levegőben. 
Nagyon ínycsiklandozó volt a megjelenésük is. 
Gömbölyű, hosszúkás, kifli, vekni, cipó stb. 
A gyártók figyelembe vették az egészséges 
táplálkozás szempontjait is. Hiszen arányaiban 
Magyarországon magas a túlsúlyos emberek 
száma, akik még ráadásul magas vérnyomással, 
cukorbetegséggel, emésztési problémákkal stb. 
küzdenek. A termékek rozs-, szőlő-, korpás-, 
Graham -, stb. lisztből készültek. Egy részüket 
különböző magvakkal dúsítottak, melyek 
rengeteg ásványi anyagokat, zsírban oldódó 
vitaminokat tartalmaznak. Néhány kenyér rost 
tartama is igen magas. Ezek csökkentik az 
éhségérzetet és a szénhidrátok felszívódását. stb.
Van olyan kenyér is a termékkínálatukban, amely 
nem élesztős kelesztéssel, hanem hagyományos 
módon, kovászolással készülnek. Ezeket is 
megkóstolhatta mindenki. Az ebédnél többen 
is kértek repetát a kenyerekből, pékárukból. 
Számunkra nagy öröm volt, hogy sokan 
érdeklődtek arról, hogy hol is van Tiszavasváriban 
ez a pékség. A pörgő események között, ha egy 
kicsit elfáradtunk, akkor megpihentünk Bényei 
Józsefné amatőr festő csodálatos képei előtt. 
Csendéletei mosolyt csaltak az arcunkra. A 
virágai olyan szépek voltak, mintha élnének. 
Jól éreztük magunkat a gyönyörű festményei 
között. Minden köszönetünk és elismerésünk 
Marikának. A bőséges programok után nagy 
sikere volt a finom toroskáposztának. Az ebéd 
után kötetlen beszélgetés következett. Nagyon 
elfáradtunk, de nagyon jól éreztük magunkat. 
Programunkat 19 órakor zártuk. Nagyon 
szépen köszönjük testvér egyesületeinknek és 
az Őszikék tagjainak, hogy idényjellegű saját 
termesztésű gyümölcsöket és finom pogácsát 
hoztak ajándékba, fogyasztásra, nem is maradt 
belőlük egy szem sem. Köszönet illeti azokat is, 
akik a vendégeknek, előadóknak ajándékokat 
készítettek, és minden egyes klubtagunknak, 
mert nagyon lelkiismeretesen, teljes szívvel részt 
vettek a Sport -és egészségnap előkészületeiben, 
lebonyolításában. Nagy segítséget kaptunk a 
Nagycsaládosok Tiszavasvári Egyesületétől, 
valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
Tiszavasvári Tagintézménye szintén hozzájárult 
a rendezvényünk sikerességéhez. A nyárnak 
még nincs vége. Még vár bennünket egy közös 
lecsófőzés és egy nagyváradi kirándulás.

Őszikék Idősek és Egyedülállók Egyesülete

1.a: Arató Eszter, Balogh Tibor Adrián, Baráth Sándor Kristóf, Bódor Károly, 
Kalapos Nóra, Kóka Tina Marianna, Lekka Lili, Oláh Gréta
1.b: Balogh Tamás Erik, Rézműves Kevin Attila
1.c: Agócs Zalán, Badics Boglárka, Balázs Réka, Borivó Brigitta, Fazekas 
Benett, Kiss Olivér, Kórik Norina, Magyar Marcell, Mészáros Levente, 
Munkácsi Eszter, Nagy Tamara Lotti, Szarka Eszter, 
Tóth Lívia, Tóth Noémi, Varga Zétény Lajos
2.a: Dezső Péter László, Héri Hanna, Jakab Ákos, Mészáros Mira
2.b: Kóti Dominik, Molnár Bianka
2.c: Borbély Zsombor, Csikós Máté, Draviczky Anna, Gazdag Ádám Gábor, 
Gazdag Eszter, Girincsi Bella, Hamvas Kíra Tünde, Horváth Gréta, Nagy Janka, 
Oláh Jázmin, Papp Olívia, Szemán Kinga Róza, Szepesi Csongor, Szilágyi 
Dorka, Veres Bence Benjamin
3.a: Maczkó Máté, Mirkó Rebeka, Papp Lilla Flóra, Pintér Dorina, Utasy Anita, 
Utasy Roland
3.b: Bozó Kristóf, Czvetnics Benedek, Gál Emese, Gulyás Lili, Lippai András
3.c: Alacs Panna Valéria, Dankó Dominik, Fegyveres Flóra, Jeles Ádám, 
Munkácsi Milán, Munkácsi Szabolcs, Pente Boglárka Eszter, Reznek Lili, 
Soltész Máté, Szakácsi Márkó, Zajácz Lorina
3.d: Tóth Gergő László
4.a: Balogh Emese, Pethe Cintia, Pethe Márk
4.b: Barabás Barbara Elizabet, Kakócz Marcell, Szikszai Linett
4.c: Szabó Luca, Szabó Lili, Gazdag Péter, Üveges Milán, Varga Petra
4.d: Bódor Anna, Fazekas Alíz, Kotroczó Roland, Nagy Dorka, Osvai Emma, 
Osvai Réka, Sándor Hanna Barbara, Szabó Nóra, Szabó Sára Zsófia, Szepesi 
Réka, Tóth Marcell, Tóth Regina, Török Barnabás, Trázsi Fruzsina Anna, Varga 
Zsolt, Zsoldos Ádám
4.e: Glonczi Kristóf, Kóti Gábriel, Kóti Levente, Kóti Zsolt
5.a: Bodnár Eszter, Lázár Luca, Losonczi Dóra Diána, Mészáros Maja, Paronai 
Anna Luca, Petruska Zétény, Rácz Petra, Szabó Lili
5.b: Vári Orsolya
5.c: Nagy Boglárka 
5.d: Dudás Péter, Fekete Hanna, Rozgonyi Dóra, Simon Dániel
6.a: Bárány Eliza, Budai Zsófia, Gombás Míra, Jakab Orsolya, Nyánku Lili 
Anna, Tóth Marcell
6.b: Bozó Panna Boglárka, Kakócz Alexandra
6.c: Kakócz Bianka
6.d: Balogh Mátyás , Dankó Roland, Draviczky Ádám, Kerékjártó Luca, 
Krusóczki Zsófia, Nádasdi Janka, Róka László, Terebes Milán, Tóth Fruzsina, 
Török Balázs, Veres Márk
6.e: Kóti László
7.d: Balogh Panna, Béres Petra Bianka, Faggyas Flóra, Fehér Anna Kincső, 
Kabai Péter Lajos, Kaska Kíra Sára, Kelly Patrick Alexander, Munkácsi Réka, 
Petruska Dóra, Szécsi Dorka Etelka
8.a: Kecskés Kíra Villő, Sütő Nikoletta, Szabó Szonja Anna, Szőke Zoltán  
Viktor
8.b: Róka Dávid, Szabó Nikoletta, Szondi Patrik
8.c: Bódor Blanka, Fazekas Panna, Mészáros Martin, Simon Zoltán
8.d: Horváth Henrietta

A Tiszavasvári Általános Iskola 2018/19. tanévben 
kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulói

Sport és egészségnap az Őszikéknél
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Szerényen, de eredményesen működik 
évtizedek óta a Tiszavasvári SZIKRA 
Vadásztársaság. Nem mondható rájuk, 
hogy különösebben kérkednének 
eredményeikkel, sikereikkel, pedig lenne 
mivel. A külföldiek vadásztatásával 
jelentősen hozzájárulnak városunk 
népszerűsítéséhez, idegenforgalmi 
látogatottságához, de mind ezt 
észrevétlenül teszik. Nácsa Balázs, 
a vadásztársaság elnöke által 
nyerhetünk egy kis betekintést az 
itt folyó munkáról. - Szép, de nehéz 

évet zártunk. A munkánk szépsége a vadállomány és a vadgazdálkodás területén elért 
eredmények. Nagyon szép téli nyúl és fácán vadászataink voltak, viszont sajnos több 
csapás is érte a vadásztársaságunkat. Többek között a legszebb és legígéretesebb trófeával 
rendelkező bakunkat vadászati idény előtt két nappal ütötte el egy kamion a 36-os 
főúton, ami milliós nagyságrendű kiesést jelentett számunkra. Aztán sajnos jött az afrikai 
sertéspestis. Megjelent térségünkben, ezért letiltották a vadászatot hosszú hónapokra. 
Sajnos nálunk is találtunk két állatot. Az egyiket elhullva, a másikat pedig még élő 
állapotában. A meglövést követő vizsgálaton derült ki, hogy pestissel fertőzött, és ezáltal 
a mi területünkön is bizonyos szabályokat vezettek be, és egészen a felső-szabolcsi részig 
szigorúan fertőzött területté nyilvánították. Azóta is minden meglőtt vaddisznó véréből és 
mandulájából mintát kell venni, és meg kell vizsgáltatni. Bár emberre nem veszélyes az 
afrikai sertéspestis, de a házi sertésekre igen. Az a lényeg, hogy ne terjedjen, ne fertőzzön 
tovább. A vaddisznó képes egy éjjel innen a dobi határba, majd onnan a nánási határba 
átmenni élelemszerzés céljából. Itt az alföldön kevés a mocsár, a sűrű erdős terület, ezért 
vándorolnak, és ezért fenn áll a veszélye, hogy a fertőzést tovább viszik. – Anyagilag 
mennyire érintett Benneteket a sertéspestis felbukkanása? – Sajnos ez is jelentős 
anyagi kiesést jelentett számunkra. Azért évente 60-70 vaddisznót lövetünk, és ennek 
most a húsbevételi ára vagy a vadásztatási ára mind hiányzik a kasszából. – Tudom, hogy 
limitált létszámmal működik a vadásztársaság. Volt-e mozgás az elmúlt időszakban? 
– Egy fiatal vadászt vettünk fel, de sajnos megállapítható, hogy öregszünk. Az átlagéletkor 
60 körül van, de ettől függetlenül egy-egy összejövetelen, vadászaton jó a hangulat. A 
legutóbbi vadászbálban is 140-en voltunk kiváló ételek, zene és sok tánc kíséretében. – 
Említetted a múltkor, hogy foglalkozott veletek a Kelet-Magyarország c. napilap. 
Milyen aspektusból? – Őz trófea mustrát rendez minden évben a Megyei Vadászkamara, 
és örömmel mentünk el, mert olyan trófeákkal rendelkezünk, ami 560, 530, 504 gramm 
– természetesen koponyával együtt, lefőzve. Ezek már szépnek számítanak. – Milyen a 
kapcsolatotok más vadásztársaságokkal? – Természetesen jó. Főként a szomszédos 
településeken működőkkel. Erre törekszünk is a hosszú távú, eredményes vadgazdálkodás 
szempontjából is. Másrészt pedig tagjai vagyunk a megyei vadász szövetségnek, és a 
megyei vadász kamara is összefog bennünket, és közös programokat szervez. Nyugodtan 
mondhatom, hogy ebben a térségben meghatározó szerepet játszunk. Szeretnénk példát 
mutatni mind az őzgazdálkodás, mind a fácán nevelés területén, de említhetném a 
vadászház kialakítását is. – Vannak még orvvadászok, nehezítik a munkátokat? – Hála 
Istennek nem tapasztaljuk, de vigyázni kell. Hivatásos vadászaink mindig éber szemekkel 
vizslatják a területünket, de sokat köszönhetünk a mezőőröknek és a rendőröknek 
is. – Bár be van riasztózva a vadászház, de ettől függetlenül korábban voltak 
próbálkozások a „bekukkantani” vágyók részéről. Hogy van ez most? – Köszönhetően 
a mezőőrségnek, mostanában kisebb errefelé a mozgás, és ebből adódóan a terménylopás, 
a falopás is szinte megszűnt. Az „illegális” személyek mozgástere jelentősen lecsökkent 
mind a mezőgazdasági, mind a vadászterületeken.  – Hogy sikerült az idei juniális? 
– Természetesen jó hangulatban és baráti környezetben zajlott, mint minden évben. A 
vadászok agyaggalamb lövészeten versengtek egymással, míg a feleségek, gyerekek 
légpuskával próbálták leutánozni a mi eredményünket, és természetesen mind-e közben a 
kondérban rotyogott az elmaradhatatlan pörkölt. – Ha már agyaggalamb lövő verseny 
– az idén is Nardai Csabi vitte el a pálmát? – Most nem sikerült Neki olyan jól. – 
Akkor ki nyert? – Most nekem erről nehéz nyilatkoznom, mert nem volt a dobogós 
helyezettek között Csabi. Az idén a nagy lövők lemaradtak a dobogóról, mint Róka 
Bence, Nardai Csabi, Kakócz Lajos. – Ne titkolózzál már! Akkor végül is ki nyert? 
-  Azért titkolóztam, mert én nyertem, de ez tényleg ritkaság! Egyébként az első négy, 
részt vehet az évenként megrendezésre kerülő megyei agyaggalamb lövő versenyen, 
ami már megvolt, és büszkén mondhatom, hogy a 4. helyet értük el. – Most nézzük az 
előttetek álló feladatokat, mert biztos vagyok abban, hogy vannak. – Mint minden 
évben, most is meghatároztuk céljainkat, és az egyik legfontosabb volt a vadgazdálkodás 
terén előre lépni. Ebben az évben visszatértünk a hagyományos kotlósfácán nevelésre. 
Annyi az érdekessége az egésznek, hogy nem tyúkkal, hanem pulykakotlóssal neveljük a 
kis fácánokat. Egy naposan vásároljuk meg a őket, és alá adaptáljuk a pulyka alá, akinek 
innentől kezdve a gondjaira bízzuk – nem kis sikerrel. A pulyka nagyon jó kotlós. Ő tanítja 
meg a kis fácánokat enni, inni, az élet veszélyeire, és minden másra, ami a túléléshez 
fontos. – Lépjünk tovább. Ezek a kis fácánok megnőnek, és szabadjára engeditek 
őket – utána jön a levadászás. Ilyenkor meg van határozva, hogy mit lőhettek? – 
Természetesen! Tyúkot nem, csak kakast lövünk. Ez fontos a szaporodás szempontjából. 
– Van-e még olyan, amiről szeretnél büszkélkedni, és nem kérdeztem meg? – Most 
volt az országos hivatásos vadászverseny, ahol Róka Bence, - aki a megyei versenyt 
megnyerte, - 4. helyezést érte el. Róla tudni kell, hogy évek óta a megyei versenyeket 
sorra nyeri, és az országos versenyeken mindig az élmezőnyben van. Ez azt jelenti, hogy 
mind elméletben, mind vadászatban ott van az ország legjobb hivatásos vadászai között, 
és mi büszkék vagyunk, hogy egy ilyen kollégával dolgozhatunk együtt.  

 – Fülöp Attila –

Kevés vadász mondhatja el magáról 
Tiszavasváriban, de azt hiszem Szabolcs 
megyében is, hogy világrekord trófeát 
ejtett, ne talán Vadászati Világkiállításon 
trófeája aranyérmes és nagydíjas lett. 
Kevesen tudják, hogy a Bűdszentmihályon 
született Hankó László ezen díjak  büszke 
tulajdonosa volt. 2021-ben az 1971-
es Vadászati Világkiállítás ötvenedik 
évfordulóján ismét Budapest szervezi e 
monumentális rendezvényt. Értesülésünk 
szerint társrendező lesz még Keszthely, 
Hatvan és Vásárosnamény. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Vadász Kamara 
viszont további két-három helyen, többek 
között a tiszadobi Andrássy kastélyban 
kívánnak azonos időpontban kiállítást 
rendezni. Talán érdemes az ötven évvel 
ezelőtti kiállítás egyik magyar vadászáról 
néhány sorban megemlékezni. Bűdszentmihályon (1953-tól Tiszavasvári) született 1940. 
09. 08-án. Szülei megbecsült néptanítók voltak, majd édesapja ének-zenetanár lett. A 
háború előtti időben édesapja és nagyapja sokat vadászott, s a kis Lacika élvezettel szívta 
magába az elmesélt vadászkalandokat, vadásztörténeteket. A Bűdszenmihályi Állami 
Általános Iskola elvégzése után a Tiszalöki Gimnázium tanulója lett. Második osztályos 
volt, amikor kitört az ’56-os Forradalom. Az iskolában és a kollégiumban a politikai 
helyzet valamint a szénhiány miatt szünetelt az oktatás, mely 1957. január közepéig 
tartott. Ekkor visszautaztak a diákok a kollégiumba. Laci bejáró diák volt, vonattal járt 
át a szomszédos község középiskolájába, de este nem érkezett haza. Két nap elteltével 
szüleink a rendőrségnél bejelentést tettek az eltűnéséről. A rend őrei azonban mással voltak 
elfoglalva abban az időben. Az „ellenforradalmárok” után kutattak és azokat szedték 
össze, gyűjtötték be. Jóval később derült ki, hogy eltűnésének az volt az oka, hogy két 
barátjával az iskolai tanulás helyett „disszidáltak”, elhagyták az országot. Csáktornyán, 
majd Fehértemplomon (mindkettő Jugoszlávia) volt lágerben egészen 1957 Karácsonyáig, 
mert az USA senkit sem fogadott, még a kint élő nagybácsi kezességvállalása mellett sem. 
San Franciszkóba járt nyelv és középiskolába, ott is érettségizett. Ezután Idaho államban, 
Boise közeli farmon dolgozott, majd barátai Hawaii szigetére, Honoluluba csábították. 
Ott volt szakács, pincér és munkanélküli. A nagy semmittevés közben az egyik „sorstárs” 
eltűnt, aki egy hosszú idő után előkerült. „-Gyerekek! Akartok dolgozni? Akartok sok 
pénzt keresni? Alaszkában van munka, igaz, drágább az élet, de sokkal több a mani.” –
mondta a megkerült ember. (Abban az időben kezdték Alaszkában a kőolaj kitermelését 
és több száz kilométeren a föld feletti olajvezeték építését Seward tengeri kikötőig, hogy 
ott feltöltsék a tankhajókat, melyek leszállítják a déli államok olajfinomítóiba.) Így került 
Alaszkába, de nem a szárazföldre, hanem Kodiak szigetére a hatvanas évek egyikén 
(1963), ahol a postán dolgozott, halászhajón szakács volt, majd a sziget áramfejlesztő 
üzemébe került, s ott a ranglétrát megjárva diszpécserként onnan ment nyugdíjba. ’964-
ben ott átélte az Alaszkát ért rettenetes (a Richter skála szerint 9,2 erősségű) földrengést 
és az azt követő szökőárt. 1967-ben megnősült (holland lányt vett feleségül), két 
gyerekük született Gabriella és Ilona. Alaszkában már megengedhette magának, hogy 
álmait valóra váltsa, hogy eddig szunnyadó szenvedélyének, a vadászatnak hódoljon, 
költsön és időt szenteljen rá. Vadász társaival sok élményben volt része a cserkelések, 
a vadászkalandok és kempingezések folyamán. Több értékes trófeával rendelkezett. 
Legnagyobb és legértékesebb az 1970 áprilisában ejtett Kodiak medve, mely a Budapesti 
Vadászati Világkiállításon (1971) aranyérmes és nagydíjas lett (bőr és koponya is). Sőt, 
abban az időben világrekord volt. (A Kodiak medvék a világ legnagyobb testű barna 
medvéi, melyet mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, melyet a Boone and Crockett Club 
tett közzé, miszerint rekordkönyvében a világ első húsz medve trófeája közül tizenhét 
Kodiak szigetén vagy Kodiak szigetcsoporton került terítékre.) Nem lebecsülendő szarvas 
trófeája sem, amely a Safari Club Intenacional 1986-ban kiadott rekordkönyvében a 
13. helyre került. Megírta vadász és horgászkalandjait A medvék országában címmel, 
melyet 2005-ben a Nimród Alapítvány reprezentatív gondozásában magyar nyelven is 
kiadott. A 70-es években írt Alaszkai vadászösvényeken című kéziratát, ha az örökösök 
hozzájárulása megérkezik, a ’21-es Budapesti Világkiállításra a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Vadászkamara szeretné kiadni. 2006 augusztusában rosszindulatú daganatot 
diagnosztizáltak nála. Októberben az Oregoni Egyetem Kórházában tyúktojás nagyságú 
tumort távolítottak el fejéből. Állapota nem javult, s 2007. január 20-án „elköltözött az 
örök vadászmezőkre, ahol bizonyára újra találkozott nagyapjával és bálványként imádott 
édesapjával”. Kodiak szigetén nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra.

Hankó András
Tiszavasvári

Hírek a Szikra Vadásztársaság életéből Az alaszkai magyar vadász:
Lemhényi Hankó László
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Mint az Elnök Úr is, én is a legelején 
kezdeném. Tavalyi évben egyre több 
elégedett horgászt láttam a tavon, akik 
többször hangsúlyozták nekem, hogy 
ilyen halbőség és rend a tavon nagyon 
régen volt. Ennek én nagyon örültem, 
azonban az egyesületi tagok felől így is 
sok negativitást hallottam vissza. Ebből 
kifolyólag elhatároztam, hogy ha már a 
Kabalási tavamat úgy is szeretném egy 
másik horgászati módszerre átállítani, 
az onnan kikerülő, úgymond ott már 
feleslegessé vált halállományt átszállítom 
Tiszavasváriba. Ezt a lehalászást november 
végére, december elejére ütemeztük. 
Azonban történt, hogy november elején 
furcsa módon az addig megszokottnál 
sokkal kevesebb halat lehetett fogni és nem 
csak pontyot, hanem a nálunk addig elég 
sűrűn jelentkező csukákból sem sikerült 
fogni sokszor egy darabot sem. Hosszas 
utánajárás, többirányú kérdezgetés után 
sajnos eljutott hozzám a hír, hogy idézem 
„a tó őrzésével már ne foglalkozzak”. 
Gondolom mindenki kitalálja, hogy ez 
mit jelent. Egy a környéken garázdálkodó 
illegálisan halászó csapat kijátszva a 
kameráinkat nagyon komoly mennyiségű 
halat tulajdonított el. Ezt december elején 
jeleztem az egyesület irányába, amikor is 
elmondtam, hogy ilyen mennyiségű halat 
nem tudok pótolni, így a következő évben 
halastóként kívánom üzemeltetni a tavat, 
majd a következő ősszel, vagyis az idén 
lehalászom, és a területet teljes egészében 
visszaadom az egyesület részére. Ez az 
egyesület számára nem volt elfogadható, 
ezért azt javasolták, hogy március 31-
ig halásszak le. Ezt már akkor közöltem 
velük, hogy erre nekem lehetőségem 
nem lesz a tavaszi időszakban, így másik 
megoldást kellene keresni. Ennek ellenére 
a februárban tartott közgyűlésen a tagtársak 
és a vezetőség együttesen az azonnali 
hatályú felmondás mellett döntöttek. 
Teltek múltak a hetek, majd felhívott az 
Elnök Úr, hogy mikor fogok lehalászni. 
Ekkor mondtam neki, hogy a felmondásról 
legalább valami papírformát legyenek 
szívesek küldeni, valamint javasoltam egy 
szerintem teljesen elfogadható megoldást: 
a közjegyző által kinevezett független 
szakértői felmérést. Ekkor a telefonban 
ezt elfogadhatónak tartotta és látszólag 
sikerült megegyezésre jutni, azonban az 
a megállapodás, amit ezzel kapcsolatban 
küldtek nekem teljesen más dolgokat 

tartalmazott, ezért azt természetesen 
nem írtam alá. Ezek után az egyesület 
április 2.-án levágta a lakatomat, valamint 
lekapcsolta a terület központi biztosítékát, 
így semlegesítve a megfigyelő rendszert 
és a riasztót. Gondolom, így már kezdi 
mindenki érteni, hogy miért is ekkora a 
gaz a területen, hiszen újra kulcsot csak 
június 12.-án kaptam, amikor már akkora 
gaz volt, hogy csak a gyomirtózás jöhetett 
szóba. Erre, azóta két alkalommal került 
sor, sajnos kevés látszattal. A közjegyző 
által kinevezett független halászati 
szakértő munkája - sajnos mivel egyetlen 
ilyen ember van Magyarországon - május 
elejéig elhúzódott, amikor is a szakértő 
megállapított 2.870.000.- Ft értékű 
halmennyiséget a tóban. Ezt az egyesület 
természetesen sokallta, ami részemről meg 
is érthető. Ekkor javasoltam, hogy ebből az 
összegből kerüljön levonásra az éves bérleti 
díj, a villanyszámlák összege, vízleeresztés 
díja, stb. Így alakult ki a végösszeg 
körülbelül 1.400.000.- Ft. Ez az összeg 
továbbra sem kevés, így felajánlottam, 
hogy nem kell egy összegben kifizetni, de 
ez sem volt számukra megfelelő.  A június 
12.-én történt kulcs átadásakor azt közölték 
velem, hogy halásszak le ősszel és nincs 
más dolgom. Ez nekem elfogadható, csak 
ha ezt hamarabb mondják, akkor nem 
kérem a halászati szakértő bevonását, 
ami nem volt kis költség. Kitérnék arra is, 
hogy sokan nem értik, hogy lehet mégis 
hal a tóban, ha ellopták. Nagyon egyszerű, 
hiszen mindet nem lopták el, csak egy 
nagyobb mennyiséget. Egyértelmű 
szerintem, hogy egy tóból nem lehet 
mindent ellopni, mert az sokkal hamarabb 
gyanússá válna. Így kellett nekem is egy 
kis idő, mire leesik a dolog. Mindent 
egybe vetve azt gondolom, mindenki 
belátja, hogy az általuk felajánlott 300.000 
Ft, valamint a megállapított összeg 
köszönőviszonyban sincsenek egymással, 
így azt is, hogy a helyemben mindenki 
hasonlóképpen cselekedne. A dolgok jogi 
részleteibe nem bonyolódnék bele ebben 
a cikkben, mert valóban nagyon kusza és 
végeláthatatlan. 

A tavat ősszel lehalászom és remélem 
sikerül elfelejteni egymást!

 Köszönettel:                                                                               
Szekeres Sándor

Mi lett veled, Kacsás-tó? Reagálás Fejes László Elnök Úr 
nyilatkozatáraAki mostanában járt a Kacsás-

horgásztónál, az láthatta, pontosabban 
az égig érő gaztól nem láthatta, hogy 
a bejárati kapu be van lakatolva. Bent 
a területen elhanyagoltság, - mint 
aminek nincs gazdája. Valójában jelen 
pillanatban kettő is van, de az egyik nem 
tud, a másik pedig nem akar semmit 
tenni? Erről beszélgettünk Fejes László 
egyesületi elnökkel.

Van egy tava a horgászegyesületnek, 
de valójában nincs, mert nem tudjátok 
használni. Az idén még ki sem volt 
nyitva. Mi lesz a helyi, és az idelátogató 
horgászokkal? – Sajnos nekem is, akár 
csak a többi Tiszavasvári horgásznak, 
nagy szívfájdalmam látni a jelenlegi 
állapotokat, de kezdeném az elején, 
ami tavaly nyárra húzódik vissza: az 
egyesület vezetősége leült tárgyalni a 
tó üzemeltetőjével, hogy változtasson a 
szokásain, a szerződésnek megfelelően 
legyenek rendszeres telepítések, mert ha 
ezt nem tudja garantálni, akkor felbontjuk 
vele a megállapodást. Kaptunk ígéreteket 
rendesen. Már úgy tűnt, hogy teljes Kánaán 
lesz, de a telepítések és az ígérgetések 
csak nem akartak megvalósulni. Kifogás 
volt, hal nem volt! December elejéig 
vártunk, majd közöltük, hogy felbontjuk 
a szerződést, és kiírunk új pályázatot. 
Ahhoz, hogy tavasszal ki tudjon nyitni a 
Kacsás, ennyi időre szükség lett volna. 
Aztán jött a fordulat a bérlő részéről, hogy 
valaki lehalászta a tavat, így őt mekkora 
kár érte – amit velünk akart megfizettetni. 
Mi álláspontunk az volt, hogy a még a 
tóban lévő halállományt halássza le, így mi 
tiszta lappal tudtuk volna tavasszal kiadni 
az üzemeltetési jogot, de erről hallani sem 
akart (nem ér erre rá tavasszal). Mutatott 
különféle kimutatásokat a tóban lévő 
halállományról (mindig más eredményt), 
amit meg akart velünk fizettetni, 
úgymond a lelépésért. Még ha igaz is lett 
volna valamelyik kimutatás, éppen az 
orvhalászat miatt fejezi be az üzemeltetést. 
Akkor mi fizessük meg a nagy semmit? 
A későbbiekben az egyesület közgyűlése 
elé került ez a kérdés, és a tagság úgy 
határozott, hogy maximum háromszázezer 
forintot adhatunk a tóban lévő becsült 
halakért a bérleti díj és az áram számla 
tartozás elengedése mellett. Tudattuk a 
bérlővel, hogy legkésőbb március végéig 
halássza le a tavat, vigye el az összes 
halat, majd adja vissza az egyesületnek a 
területet. Még abba is belementünk, hogy 
a lehalászáskor a pontyokat és amúrokat 
megvesszük tőle, de a sok csukára nem 
tartunk igényt. Március végéig nem 
jelentkezett, és el sem lehetett érni. 
Megrendelt közben a bérlő egy halászati 
felmérést, ami valószínűségi becsléssel 

meghatározott egy halmennyiséget a 
tóban. Ennek a hatékonysága 0-80%, ami 
azt jelenti, hogy akár teljesen rossz is lehet 
az eredménye. Így ezt a szakvéleményt 
nem tudtuk elszámolási alapul venni 
(2,8MFt halérték). Innen indult a 
kesze-kuszaság. Sajnos bármennyire is 
egyértelmű volt a szerződésszegő állapot, 
a bérlő nem fogadta el a felmondást, és 
sajnos olyan a magyar jog, hogy nem ad 
a tulajdonosnak semmi lehetőséget, csak 
a peres utat. Mi megtettük a szükséges 
lépéseket, folyamatban van jelenleg a 
bírósági eljárásnak a megindítása. Hogy 
ki fogja megtéríteni ezt a jelentős anyagi 
kiesést? Most nem csak a bérleti díjra 
gondolok, hanem a tó és környékének 
rendbetételére is. Nem túlzok, ha azt 
mondom, hogy olyan félmillió forintot 
kellene ráfordítani a területre, ha meg 
akarnánk kezdeni a horgásztatást. A 
kerítés nem látszik ki, a parkolók eltűntek 
a gaz alatt, az a sok vegyszer, a gépi munka 
és még sorolhatnám a kiadásokat, amire 
szükség lenne. Nyilvánvalóan a bírósági 
eljárás során ezekre is kártérítést fogunk 
benyújtani! – Hogyan tovább? – Az 
ügyvédünk szerint, mivel a Nyíregyházi 
Bíróság nincs úgy leterhelve, ezért talán 
még ebben az évben sikerül ezt az ügyet 
végigvinni azért is, mert elég egyértelmű 
a helyzet. Gyakorlatilag első körben azt 
szeretnénk elérni, hogy a bíróság állapítsa 
meg a szerződésszegést, és kötelezze a 
bérlőt a birtok visszaadására. – Azért attól 
függetlenül, hogy a Kacsás nem üzemel, 
még a horgászegyesület működik? – 
Igen! Örömteli eseményekről is tudok 
számot adni: május végén volt megyei 
horgászviadal, ahol az ifi csapatunk 
nagyon szépen szerepelt ebben az évben is. 
Polyák Andor a második, Macsuga Dávid 
pedig a negyedik helyezést érte el. Július 
másodikán gyermeknapi horgászversenyt 
tartottunk – nem akartuk, hogy elmaradjon 
a gyerekeknek ez a kis nyári program. 
Sikeresen pályáztunk a MOHOSZ-nál, 
így megint értékes nyereményeket tudtunk 
kiosztani összesen hat versenyzőnek. A 
Tiszalöki Horgászegyesület jóvoltából 
a Kenyérgyári-holtágon sikerült 
megtartanunk a versenyt, amit ezúton is 
köszönünk. – Mennyire lesz egyszerű, 
vagy nehéz azokat a horgászokat 
visszacsábítani, akik eddig előszeretettel 
jöttek a Kacsásra? – Ez nem csak a 
vasvári horgászoknak is nagy érvágás, 
nagyon sokan jártak ide elég messziről is, 
hiszen kellemes környezetben, megfelelő 
halállománnyal várta a tó az ideérkezőket. 
Többen csak azért tartják meg az 
üdülőjüket, hogy a Kacsásra tudjanak jönni 
horgászni! Én magam is megsínylem, mert 
nincs időm messzebbre elmenni horgászni, 
így az idén nem sok lehetőségem adódott 

élni a kedvenc 
h o b b i m n a k . 
Nagyon remélem, 
hogy a jövő évben 
sikerül különféle 
kedvezményekkel 
v i s s z a c s a l o g a t n i 
a tóra úgy a 
tagjainkat, mint a 
vendéghorgászokat. 
– Mit lehet ilyenkor 
kívánni? Mielőbbi 
perlezárulást? – Az 
jó lenne, köszönöm!

Fülöp Attila
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Kultúra-Szórakozás-Kikapcsolódás

A magyar történelem és a kultúra iránt 
érdeklődök számára érdekes rendezvény 
lesz 2019. augusztus 16-án (pénteken) 16 
órától a Városi Könyvtárban. Az esemény 
szervezői fontosnak tartják, hogy a nemzeti 
ünnephez kapcsolódva a magyar kultúra 
meghatározó alakjait és témáit dolgozzák 
fel. A program első felében Márton Áron 
erdélyi püspök életéről és tanúságtételéről 
nyílik majd egy kamarakiállítás, melynek 
keretében mélyebben megismerkedhetnek 

az érdeklődők a „székelyek 
szentjének” tanításaival. Ezt követően 
Kárpátalja 20. századi történetéről 
hallgathatnak meg egy előadást a 
jelenlévők, illetve egy közönségtalálkozó 
keretében Zsigmond Dezső Aknaszlatináról 
forgatott filmjét nézhetik meg a vendégek. 
A történelem, a magyar kultúra iránt 
érdeklődőket szeretettel várjuk a Városi 
Könyvtárba. 

K e d v e s  F i a t a l o k !
Ha éreztek magatokban tehetséget a színjátszáshoz, énekléshez,  

ha szerepelni vágytok, 
ha meg akarjátok mutatni, mi rejlik bennetek, 

ITT A LEHETŐSÉG!
Szeptembertől indul és szeretettel vár TITEKET 

a Városi Könyvtár keretein belül a
Z e n e S z ó  S z í n p a d

Ha 9 és 18 év között vagy, ne habozz! 
Jelentkezz augusztus 31-ig az alábbi telefonszámon: 06203639163

Igazán változatos programokon vehettek 
részt azok a gyerekek, akik a Találkozások 
Házában megrendezett Kretív Kuckó 
elnevezésű kézműves táborában töltöttek 
egy hetet júliusban. 
Már a tábor első napján a gipszöntés 
rejtelmeivel ismerkedhettek meg, és amíg a 
gipszből kiöntött formák száradását várták, 
addig a dekupázs technikát fedezhették 
fel, hogy aztán olyan egyedi kulcstartókat 
készíthessenek, amelyek az ő egyedi 
elgondolásaik alapján valósulnak meg. 
Aztán megszáradtak a gipszminták, így 
következhetett a kifestésük, amit minden 
gyerek a saját fantáziája alapján színezett 
ki.
De ha már nyár, és kézműves tábor, akkor 

a gyerekek készítettek olyan fotókereteket 
kartonpapírból, amelyet körbe nyári 
élményeikkel rajzolhattak körül.
A programok sokszínűségét mutatja, 
hogy a tábor egyik napján a gyerekek a 
könyvtárban, egy közösen kiválasztott 
meséhez készítettek papírszínházat, majd a 
hét egy másik napján a Vasvári Pál Múzeum 
múzeumpedagógiai foglalkozásán 
agyagból készítettek maguknak tálkákat.
Azonban a tábor záró napja is tartogatott 
meglepetést, ugyanis Etelka néni (Harsányi 
Tiborné) segítségével  csuhévirágot és 
szalmából pedig apró figurát készítettek az 
ügyes kezű táborlakók.

A tábor első napján, hétfőn a táborozó 
gyerekek felfedezhették a Találkozások 
Házának stúdióját, ahol azt is 
kipróbálhatták, milyen nehéz dolga is 
van az ott dolgozó technikusnak, aki 
egy színpadi műsor során nem csak a 
fénytechnikáért, de a hangtechnikáért is 
felel, és hogy neki is fontos szerep jut abban, 
hogy egy színpadi rendezvény mennyire 
lesz sikeres, a közönség által elfogadott. 
Ezt aztán a gyakorlatban is kipróbálhatták, 
ugyanis miután megérkezett a táborba 
Bánhidi Krisztián színész, énekes Veres 
Tibor hang- és fénytechnikus megmutatta a 
gyerekeknek, hogyan kell elkészíteni olyan 
profi hangfelvételt, melyet aztán bármelyik 
rádióadó sugározhatna.
A Médiatáborba jelentkezett általános 
iskolás gyerekek a keddi napon a 
Tiszavasvári Televízió működési 
rejtelmébe tekinthettek be, illetve 
képet kaphattak arról, hogyan készül 
a Vasvári Hírmondó. A szerdai napon 
a gyerekek betekintést nyerhettek egy 
iskolaújság készítésének folyamatába, 
ugyanis a nyíregyházi Széchenyi István 
Közgazdasági Szakközépiskola diákjai 
jöttek el Tiszavasváriba, és meséltek arról, 
hogyan születik meg hónapról hónapra 

iskolájuk újságja,a Szikszi Nyúz. Délután 
pedig a Gőz Nyomda jóvoltából arról is 
képet kaphattak a médiatábor érdeklődő 
diákjai, hogyan is kerülnek papírra a 
Vasvári Hírmondóban olvasott cikkek, és 
a nyomdagépek hogyan sokszorosítják 
az újságot, hogy az minden tiszavasvári 
háztartásba eljuthasson. A tábor negyedik 
napján a gyerekek a Kelet-Magyarország 
szerkesztőségét keresték fel, majd a 
Nyíregyházi Televízióban kipróbálhatták 
a hírolvasó székét, és megpróbálhattak a 
súgógépről híreket mondani. A vezérlőben 
pedig megtudhatták, hogyan kell használni 
a súgógépet, illetve hogyan világítják 
meg a stúdiót, illetve hogyan néz ki egy 
kamerafal, mely éppen az aktuális műsor 
felvételére szolgál. Illetve képet kaphattak 
arról, milyen felelősségteljes munkakör az 
operatőri, illetve a hangmérnöki munka.
A tábor utolsó napján, pénteken, a 
médiatábor lakói visszanézhették azokat 
az interjúkat, amelyeket a Tiszavasvári 
Televízió stúdiójában rögzítettek, és 
megismerhették azokat a folyamatokat, 
amelyek során, egy előzetesen felvett 
interjú megkapja azt a végleges formáját, 
amelyet mi televíziónézők látunk, mikor 
bekapcsoljuk készülékünket.

Médiatábor a Találkozások Házában

N y á r i  é l m é n y e k  a  K r e a t í v  K u c k ó b a n

Magyar hősök, magyar évszázadok

EKIK  Városi Könyvtár augusztusi  programjai
Augusztus 16. 16:00 - Magyar Hősök, Magyar Évszázadok Márton Áron Kiállítás 
megnyitása
Kárpátalja a történelem nagy viharaiban - Dr. Drabancz M. Róbert előadása
17:20 Zsigmond Dezső: A FÖLD NYELI EL c. dokumentumfilm vetítése,  
közönségtalálkozó az alkotókkal

Augusztus 22.   10 óra - „Bemutatkozik a nyíregyházi kincses sziget mentorház”
Vendégek: Szakács Andrea konduktor, Kopcsa Edina logopédus, Pázmány Viktória 
gyógypedagógus - Játékos, zenés foglalkozás kisgyermekeknek Karsai Incze Gizella 
vezetésével 
A délelőtt folyamán lehetőség van személyes konzultációra is.

Augusztus 31. 10 órától - WORKSHOP BISTEI VIKTÓRIÁVAL
Levendula mintás falióra 7.500,- tároló doboz 8.500,- ékszerdoboz készítése 3.000,- 

Augusztus 10-től használtkönyvek árusítása 50,- 100,-Ft-os áron a Városi Könyvtárban! 

Bővebb információ: 06-42/372-441, www.kulturatvasvari.hu, 
és facebook oldalunkon / találkozzunk a könyvtárban!
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Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Horváth Fanni    /2019.05.01./
Lakatos Lilien    /2019.06.01./  
Glonczi Lilien    /2019.06.19./
Lakatos Linett Zejnep /2019.06.28./
Pintér Mátyás     /2019.06.24./
Pente Péter  és 
Pente Irén          /2019.06.27./
Kocsondi Noel /2019.06.29./
Lasztóczi Mira  
Almási Bende Áron
Munkácsi Dorina 
Dudás Noel Milán   
Nagy Linett 
Szilvási Hunor
Kóti Gábor
Papp Marcell Ferenc
Lakatos Laura Daniella
Pente Dominik György 
Makula Liliána Aranka    
Vadász Noélia Szofia
Németh Julianna Anikó
Vadász Dominika
Makula András Róbert
Rostás Elif
Rostás Ramiz Tibor
Fazekas Attila Benjamin
Hunyadvári Máté
Szabó Szira
Balogh Mirella Florencia
Kiss Krisztofer Zsolt
Lakatos Lionel

Akiktől búcsút vettünk:
Takács László /2019.06.30./ Vágóhíd u.
Vámos Józsefné sz. Palincza Irén                                 
Temető u. 
Kopasz Gézáné sz. Szabó Veronika                              
Vasvári P. u.
Szabó Imréné sz. Volosinovszki Margit                        
Bartók Béla u.   
Nagy Jánosné sz. Deli Zsófia / Bercsényi u.
Hegedűs József  / Bajcsy-Zs. u.                
Humicskó Imre / Polgári út  
Szilágyi Jánosné sz. Tóth Margit                                   
Gárdonyi u.       
Virág Bálintné sz. Tóth Erzsébet                                   
Dózsa Gy. u. 
Mihály András / Madách u.  
Juhász József  Ferencné sz.Varga Julianna                    
Aradi vértanúk u.
Németh Józsefné sz. Petró Erzsébet Ilona                     
Táncsics M. u. 
Aranyos István / Mária Terézia u. 
Balogh Lászlóné sz. Gombás Ilona Éva                        
József  A. u.                    

Akik házasságot kötöttek
Simon Szimonetta – Laczkó István 
Makula Adél – Góman Vendel 
Molnár Nikoletta – Tóth Zoltán  
Szombati Beatrix – Büdi Imre 
Losonczi Renáta – Balogh Ottó Roland 
Kóka Jolán – Széki Lajos 
Sipos Katalin – Németh Tamás 

Közlemények-Információk
Polgármesteri Hivatal általános 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:   8:00 - 12:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:   8:00 - 12:00 óráig és
  13:00 - 17:00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:   8:00 - 12:00 óráig
Tel.: 06 42/520-500

Polgármesteri fogadónap:
Minden hónap első hétfőjén
2019.09.02. hétfő 8:00 - 12:00
E-mail: titkarsag@tiszavasvari.hu 

Jegyzői fogadónap:
Minden páros naptári hét szerdáján
08.00 órától 12.00 óráig
2019.08.07. szerda 8:00 - 12:00
2019.08.21. szerda 8:00 - 12:00
2019.09.04. szerda  8:00 - 12:00
E-mail: jegyzo@tiszavasvari.hu 

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 8.00-16.00-ig hívható. 
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó 
számot

Tiszavasvári Kormányablak 
ügyfélfogadási ideje:

Hétfő:  7:00 - 17:00
Kedd:  8:00 - 16:00
Szerda:  8:00 - 17:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek:  8:00 - 15:00

Állatorvosi ügyelet:
Augusztus 17-18:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023
Augusztus 19-20:
Dr. Magyar Károly  0 6 7 0 / 5 7 0 -
0904
Augusztus 24-25:
Dr. Csurilla Gréta 0630/339-5758 
Augusztus 31-01:
Dr Erdélyi Béla 0630/3242750
Szeptember 7-8:
Dr. Bónis László 0630/978-0410

Gyógyszertári Ügyelet:
Augusztus 9-15:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Augusztus 16-22:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Augusztus 23-29:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Augusztus 30-Szeptember 05:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.

06 42/520-012 
Szeptember 6-12:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Szeptember 13-19:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal

Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:  8:00 - 12:00
  13:00 - 15:30
Kedd:  8:00 - 12:00
Szerda:  8:00 - 12:00
  13:00 - 15:30
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek:  8:00 - 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
Üzemeltető, egészségügyi szolgáltató:

Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Rendelésekre történő jelentkezések 
formája:
személyesen, telefonon (42/520-080) 
illetőleg
ERODIUM rendszeren keresztül.
Telefonon előjegyzés kérhető:
hétfő-csütörtök: 8:00-12:00, 13:00 – 16:00
péntek: 08:00 – 12:00
Rendelési idő:

Belgyógyászat: 
(előjegyzés és beutaló szükséges)
Szerda: páratlan héten 16:30 - 20:30
            páros héten       12:00 - 16:00
           minden héten    08:00 - 12:00
Csütörtök:  8:00 - 14:00
Péntek:   8:00 - 12:00
Sebészet:
Kedd:   14:30 - 19:30
Csütörtök:  15:00 - 18:00

Szülészet-Nőgyógyászat:
(előjegyzés szükséges)
Kedd: terhesgondozás 13:00 - 15:00
          nőgyógyászat    15:00 - 20:00
Csütörtök: terhesgondozás 13:00 - 15:00
                 nőgyógyászat     15:00 – 20:00

Fül-Orr-Gégészet:
(előjegyzés és beutaló köteles)
Hétfő:   16:00 - 21:00
Csütörtök:  15:00 - 20:00
Szemészet:
(előjegyzéses szakrendelés)
Péntek:                 8:00 – 16:00 
(látótérvizsgálat)  8:00 - 10:00

Bőrgyógyászat:
Kedd:   12:30 - 17:30

Urológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő:  8:00 - 14:00

Reumatológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő:   16:00 - 21:00
Szerda:   12:00 - 17:00

Röntgendiagnosztika, Teljes körű 
ultrahang diagnosztika:

(előjegyzéses és beutaló köteles)
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

Vérvételi helyiség:
Vérvétel:   7:00 - 9:00
Leletkiadás:  11:30 - 13:00  
Labor:   7:00 - 13:00
06 30/819-1994 

Köszönetet mon-
dunk mindazoknak, 
akik drága Szeret-

tünket,
Bosák Károlyt 

utolsó földi 
útjára elkísérték,  
fájdalmunkban 

osztoztak, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

„Volt sok nyár, sok igazi nyár,
csillagként ragyogtál.
Álmodtál, szárnyaltál,

fájdalmunkban velünk voltál.
Hol van már a sok szép nyár?

Elmúlt, soha nem jön vissza már.”

Bunda Sándorné
Losonczi Mária

1952. augusztus 20. – 2017. augusztus 18.
Csak a viszontlátás reménye enyhíti 

fájdalmunkat.
Férjed, lányaid, vejeid, unokáid

APRÓHIRDETÉS
Eladó egy 3 szobás családi ház a Kinizsi utca 
37/A szám alatt. Érdeklődni: 06-30-585-3669 
vagy 42/373-998.

Egyedülálló nyugdíjas nő földszintes, vagy 
kertes albérletet keres. Más megoldás is érdekel!
Érd.: 30/963-5787

,, negyvenes társasház 3. emeletén lakás eladó” 
Érd.: 06 26/741-765

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

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

Tiszavasvári, Lehel köz 2.sz. alatt szoba, 
konyha, fürdőszobás ház eladó!
Érd.: 30/746-0294

Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-es építési 
telek. Áram, ivóvíz, gáz – és csatornacsonk, 
12m2-es melléképület. Ár: megegyezés szerint. 
Érd: 42/275-170, 06 30/470-8881

Eladó, kiadó a Kinizsi út végén külterületi lovas 
tanya  0.5 ha lucernával.
Tel.: 30/213-1712

Eladó! Olajradiátor, kandalló, hősugárzó, 3 
db vaságy szivacsbetéttel, székek, puffok, 
új indukciós főzőlap, 2 db hónaljmankó, 
függönyök, stb.
Érd: 06 20/219-5348

Elveszett Pumi-féle fekete fiú kutyám. Bodri 
névre hallgat. Aki látta, vagy befogadta, erre 
a telefonszámra jelentse: 06 42/724 -717, 06 
70/5288-838

Jó állapotú emeletes ágy, 1 db 2 személyes, és 1 
db 1 személyes összecsukható vendégágy eladó! 
Érd: 70/218-6046

BUDAPESTI LAKÁS KIADÓ! Budapest 
belvárosában lakás egyetemistáknak kiadó.
Érdeklődni lehet telefonon a 42/275-572 
számon.

Egyéni vállalkozóként épület-és szerkezetlakatos 
munkát vállalok, egyéni igények szerint 
(lemezkerítés, kiskapu, nagykapu, 
fémszerkezetek szerelése, javítása)
 Alacs Róbert ,  Tel.: 70/322-3546
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Hírek innen-onnan

Ötven éve már, hogy elhagytuk a Vasvári 
Pál Általános Iskolát. 1969 júniusában 
mi voltunk az első ballagó osztálya 
az akkoriban pályakezdő Kenyeres 
Piroskának. Az élet szétszórt bennünket, 
mint „szél a port”. Mindannyian próbáltuk 
megtalálni a helyünket, tanultunk, 
dolgoztunk. Mint minden elballagott 
osztály, mi is találkoztunk ötévente, 
ápoltuk a hagyományt. Miután betöltöttük 
50. életévünket, elhatároztuk, hogy minden 
évben találkozunk. Mai napig is tartjuk 
magunkat ehhez a megállapodáshoz. 
Szeretett osztályfőnökünk - mindnyájunk 

örömére - ma is jó egészségnek örvend, és 
minden évben velünk tart ő is, akárcsak a 
párjaink. Idén ez egy különleges alkalom 
volt számunkra, mint egy aranylakodalom. 
50 év nem kevés idő, vannak, akik el sem 
érik. Az 1969-ben elballagott 24 diákból 
14-en voltunk jelen osztályfőnökünkkel, 
4-en már örökre eltávoztak közülünk, 
3-an hosszantartó betegséggel küzdenek, 
3-an nem jöttek el. Késő éjszakába nyúló 
beszélgetést folytattunk, felelevenítve a régi 
idők emlékeit. „Jövőre újra találkozunk!”– 
így köszöntünk el egymástól.

Czifra Sándorné

foci
Tisztelt Olvasók!

Az előző szezon nem a szájízünk szerint alakult, ugyanis búcsút intettünk a megyei I. 
osztályú tagságnak. Mint az elmúlt évben, a tiszavasvári labdarúgás életében most sem 
maradtunk történések nélkül! A keret összetartása jelentette a legnagyobb gondot, de 
úgy látszik sikerült egyben tartani a csapatot, bár voltak pillanatok, mikor összecsaptak 
felettünk a hullámok. Az előző évhez hasonlóan ELVÁRÁS van, de a helyzet nem túl 
rózsás, mivel a keret nem gyarapodott, inkább szűkült. Hiányzókból sincs hiány, mivel 
Gyurján Roland és Szolyka Gergő is műtét után lábadozik, Demkó Bence munkahelyi 
elfoglaltság miatt nem kezdte meg velünk a felkészülést. A fiatalok pedig nem váltották 
be a hozzájuk fűzött reményeket. Pozitívum, hogy a Gyákum Kristóf és Veres Bence 
kezdi felvenni a fordulatot! Cél a mielőbbi magasabb osztályba való visszajutás! Amikor 
ezeket a sorokat olvassák, akkorra már túl vagyunk a Megye II. Pannónia Zrt. csoport 
kiírásának első mérkőzésén. A következő megjelenésig az alábbi meccseket játsszuk, 
melyre szeretettel várjuk szurkolóinkat:
2019. augusztus 24.   17.00  Tiszavasvári – Nyírlugosi Se
2019. szeptember 07. 16.00  Tiszavasvári -  Encsencs
2019. szeptember 21. 16.00  Tiszavasvári - Kállósemjén 

„Nagy kaland a nagy család”-, avagy családi 
értékek bemutatása, családi vetélkedő és 

alkotóverseny
Időpont: 2019. augusztus 31. szombat
Helyszín: Tiszavasvári Civil Ház
9.00-tól: Gyülekező, regisztráció, ebédjegyek kiosztása
10.00: Megnyitó, a résztvevők köszöntése, a kiállítás megnyitója
10.15: A családi vetélkedő kezdete –„Nagy kaland a nagy család- nagycsaládos 
értéktár”- családi állomásos vetélkedő lebonyolítása
12.00-13.00: Ebéd a ház udvarán és nagy fedett teraszán
13.00-15.00: Kézműves foglalkozás a teraszon és az udvaron, szabadtéri játékok, óriás 
társasjátékok
15.00-15.30: Ünnepélyes eredményhirdetés, ajándékok átadása, a verseny értékelése
15.30-18.00: Szabadfoglalkozás: arcfestés, csillámtetkó, szépségkuckó, MEGLEPETÉS 
VENDÉGELŐADÓ zenés interaktív családi műsora 
18.00-19.00: Szendvicsvacsora, a program zárása

FIGYELEM! VERSENYFELHÍVÁS!
A verseny célja:

Csoportos családi vetélkedő és tárgyi produktum alkotása „Miért jó családban 
élni?”címmel

1. Műalkotás bármilyen technikával elkészített rajz, festmény, térbeli 
produktum alkotása

Kategóriák: óvodások
                     kisiskolások
                     felső tagozatos diákok
                     középiskolások
                     felnőttek

2. Családi vetélkedő vidám, interaktív feladatokkal (5-8 fős családi 
csapatokat várunk)

Jelentkezési határidő: 2019.  augusztus 25. (írásban a civilhaz.tv@gmail.com e-mail 
címen, vagy személyesen a Civil Házban nyitvatartási időben -4440 Tiszavasvári, Bethlen 
Gábor út 4.). 
Kérünk mindenkit, eddig az időpontig juttassák el alkotásaikat a Civil Házba a név, 
életkor, telefonszám, e-mail cím megjelölésével. A családi vetélkedőre a család neve 
telefonos és elektronikus elérhetősége, s a versenyzők létszámának megadása szükséges.

A PROGRAMRA A BELÉPÉS INGYENES! SZERETETTEL VÁRUNK 
MINDENKIT!

A rendezvény a Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében, a civil 
szervezetek számára kiírt nyertes pályázat keretei között valósul meg.
Köszönjük a támogatást a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szociális és Humán Bizottságának!

Civil szerkezetek képviselői, humán 
szakemberek vettek részt a Civil Házban 
a július 11-14-ig tartott „Családi életre 
nevelés” 30 órás tréningen.

A képzés keretében a trénerek olyan 
elméleti és gyakorlati tudást, valamint 
módszertani eszköztárat nyújtottak, 
amelynek segítségével a családi 
életre nevelés témaköreit hatékonyan 
integrálhatják majd a szakemberek 
mindennapi munkájuk során. A résztvevők 
célul tűzték ki azt is, hogy szélesebb körben 
a fiatalsággal megismertessék  a családi 
életre nevelés tartalmi és módszertani 
lehetőségeit pl iskolai, vagy egyéb oktatási 
intézményekben akár egy-egy tantárgyi 
elembe beleépítve, vagy osztályfőnöki órák 
kereti között nyújtva ezt a szolgáltatást. 
Témaköreink voltak: önismeret és család, 
kapcsolatok, kommunikáció, konfliktusok, 
kooperáció, házasság, család(tervezés), 
gyermeknevelés,   gyakorlati praktikák a 

családi élet területén. A képzési módszerek: 
irányított csoportos beszélgetések; 
tréning gyakorlatok; játékok, tesztek; 
filmrészletek egyéni, kiscsoportos, 
csoportos feldolgozása. Köszönjük a két 
jól felkészült tréner (Horváth Andrea 
tanár, szociálpedagógus, óvodai/iskolai 
szociális segítők koordinátora Napraforgó 
Család- és Gyermekjóléti Központ, Simon 
Gábor szociálpedagógus, gyermekvédelmi 
szakértő, központ szakmai vezető 
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti 
Központ szakértő munkáját. A képzés 
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete „Transznacionális 
együttműködések” „KOR-TÁRS” – TÁRS 
a FIATAL CSALÁDOK mellett határon 
innen és túl”-EFOP-5.2.2-17- 00106 
nyertes pályázat kerete között, kötelező 
elemként valósult meg.

Lévai Andrea                                                                                         
egyesületi elnök, szakmai vezető

A Központi Statisztikai Hivatal 25 éve minden évben megjelenteti Magyarország című 
kiadványsorozatát, amellyel a statisztikai törvényben foglaltaknak megfelelően 
tájékoztatja az Országgyűlést, a kormányt, valamint a szélesebb nyilvánosságot a 
gazdasági és a társadalmi helyzetről, továbbá a környezet főbb jellemzőiről. A megújult 
formában megjelenő Magyarország, 2018 című kiadvány a sorozat legújabb kötete.

Tiszavasvári gyermekorvosi rendelőbe ápolónőt 
keresek.

Érd.: 30/859-6006       Dr. Kodak István

Osztálytalálkozó

CSALÁDI ÉLETRE 
NEVELTÜNK
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Siker a Hivatásos Vadászok 
Országos Versenyén

Ismét sikerült öregbíteni a Tiszavasvári Szikra 
Vadásztársaság hírnevét Róka Bencének, aki többszörös 
megyei győztesként az idei országos versenyen  4. 
helyezést ért el, de állt már a dobogó legfelsőbb fokán is. 
Hosszú évek óta az élmezőnyhöz tartozik, ami maximális 
felkészültségről, tudásról árulkodik! Gratulálunk!

Lengedez a fák levele
Apró szellő játszik vele,
A lombokat simogatja
Aztán megbújik alatta.

De ha megnő a kis szellő
Szél lesz abból mire eljő.
Megmutatja az erejét
Megtépi a fák levelét.

Elviszi egy úr kalapját,
Egy kis diák irkalapját,
Egy hölgy szoknyáját felkapja
Esernyőjét elszaggatja.

A szél is tovább cseperedik
Szélviharrá erősödik.
Megbontja a háztetőket,
Mindent maga előtt görget.

Kidönti tövestől a fákat, 
Aztán gyorsan tovább vágtat.
Autókat vesz üldözőbe,
Majd száguld egy porfelhőben.

Mikor magát kitombolta,
Mintha nem is lenne dolga
Megpihen, elcsendesedik,
Más vidékre telepedik.

Dr.Bónis László

A szél


