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A jó idő beköszöntével elkezdődtek a munkálatok 
Tiszavasváriban. Erről beszélgetünk Szőke Zoltán 
polgármester úrral: – Ahogy azt korábban ígértem, 
amint az időjárás engedi, úgy elindulnak városunkban 
az út,- és járdaépítések, útfelújítások, padkák, illetve a 
vízelvezető árkok rendbetétele. A városközpontban járók 
tapasztalhatják, hogy a Kálvin úton már javában folynak a 
munkálatok. Előzetesen az önkormányzat munkatársaival 
és a körzet képviselőivel történő egyeztetések után dőlt el, 
hogy melyik az a városrész, amit ebből az újabb nyertes 
pályázatból felújíthatunk. Ez egy, a Belügyminisztérium 
által minden évben kiírt pályázat, ami például a tavalyi 
évben a bűdi óvodának a fejlesztését szolgálta. Akkor egy 
35 millió forintos felújítás valósult meg. Az idei évben 
úgy döntöttünk, hogy nem épület felújítására fordítjuk az 
elnyert összeget, hanem út, járda és csapadékvíz-elvezető 
rendszert teszünk rendbe. Mivel a Kálvin nagy forgalmú 
út, sokan használják és több rendezvényt is szervezünk a 
Szent Mihály térre, az állapota pedig leharcolt, így gyorsan 
megszületett a döntés. De nem csak a Kálvin, hanem a 
Báthori út is felújításra kerül. Új aszfaltot kapnak az imént 
említett utak, és ezzel egy időben megoldjuk a csapadékvíz 
elvezetését is. A tervek szerint szerencsés esetben június 
végére befejeződhetnek a munkálatok – ha az időjárás is 
engedi!

- Lehet tudni valamit a „hogyan tovább”-ról? 
– Nagyon sok elgondolásunk már a megvalósítás 

fázisában van. Néhány napja voltunk Budapesten, 
ahol a Belügyminisztériumban egyeztettünk az Egyedi 
Kormányzati Támogatásunk tárgyában. Ebben a 
támogatásban 765 millió forintnyi út, járda, és padkafelújítás 
megvalósítására nyílik lehetőség. Néhány út nevét elárulom 
most, hogy megörvendeztessem az ott élőket. Szeretnénk 
felújítani az Ifjúság út második szakaszát, a Hősök út 
padkáját, az Egység utat, Szilágyi utat és a Víg út egy 
részét. A többi felújításra kerülő útról, járdáról, padkáról 
később adok majd tájékoztatást. Van mire néznünk! Sajnos 
évtizedes lemaradásban van e-téren (is) a város. Először a 
mart aszfaltos, majd a későbbiek folyamán a meleg aszfaltos 
utak kerülnek kialakításra. Ami biztos, hogy nagyon sok 
utunk fog megújulni várhatóan már az idén, és folytatódnak 
a munkák jövőre is. 

E z ú t t a l 
Ráduly Zsolt 
alpolgármester, a 4. 
sz. választókörzet 
k é p v i s e l ő j é v e l 
volt Szőke Zoltán 
p o l g á r m e s t e r 
úr területbejáráson. A helyszín a Dózsa György út – 
Pethe Ferenc út találkozása, mivel a problematerkep@
tiszavasvari.hu oldalra több bejelentés érkezett a Dózsa 
Gy. út ezen szakaszának állapotával kapcsolatosan. Nem 
is kell alaposan megnézni, hogy látszódjon: egy teljesen 
leromlott, kátyúkkal tarkított, balesetveszélyes részről van 
szó. Alpolgármester úr elmondta, hogy ennek a hármas 
kereszteződésnek története van, hiszen a 2007-2008-as 
évben – e kis szakasz kivételével - aszfaltburkolatot kapott 
az egész utca, ami kisebb-nagyobb kátyúzástól eltekintve 
járható. Viszont már akkor is jelezték a városvezetésnek, 
hogy az útfelújítást tovább kellene folytatni, de sajnos nem 
történt meg. A lepusztulás idáig vezetett, ami most látható. 
Folytatva a beszélgetést Szőke Zoltán polgármester úr 
elmondta, hogy ez az állapot nemsokára megszűnik, 
mivel a már korábban ismertetett nyertes pályázatnak 
köszönhetően ez az útszakasz az elsők között lesz felújítva. 
A találkozó további részében egyeztetésre kerültek a 
vízelvezetési és utakkal kapcsolatos problémák. 

A képviselői területbejárást megnézhetik a YouTube 
– Tiszavasvári Tv – Videók oldalon, ami 2021. május 
14-én lett feltöltve. Amennyiben Önnek is van, jelezze 
észrevételeit választókerülete egyéni önkormányzati 
képviselőjénél, vagy elektronikus formában a 
problematerkep@tiszavasvari.hu e-mail címen. 

A gimnázium mellett már van egy „szíve” a városnak, 
de a május 10-én átadott és használatba vett OTP-
vel szembeni teljesen más célból készült. Szabó Zsolt 
önkormányzati képviselő elmondta, hogy bár az ötletet a 
médiából leste el, de a hasznosságát tekintve olyan jónak 
találta, hogy elhatározta, készít Ő is egyet. Az anyag árát 
lakossági összefogással sikerült összegyűjtenie, de az 
elkészítés általa teljesen egészében társadalmi munkában 
történt. A cél, hogy a nemes ötlet és a segítőszándék 
találkozásával sikerüljön segíteni mindazokon, akik az 
összegyűjtött kupakok árát megkaphatják gyógyulásuk 
érdekében. Az átadási ünnepséget követően, melyen 
ünnepélyes keretek között Szabó Zsolt átadta a kulcsokat 
Szőke Zoltán polgármesternek, a Fülemüle Zöld Óvodások 
kis kosárkába szorgosan összegyűjtött kupakokkal fel is 
avatták a Segítő Szívet!    

A 2022-es 
k ö l t s é g v e t é s t 
tárgyalja a 
Parlament, amelyet 
várhatóan június 
közepén fogad el. A 
Pénzügyminiszter 
az újraindítás 
költségvetésének 
nevezte a jövő évi 
büdzsé tervezetét. 
A koronavírus 
járvány okozta 
kihívások esélyt 
adnak arra, hogy 
az ország a járvány 

után az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon. 
Elindítjuk a Gazdasági Újraindítási Akciótervet, a modern 
Magyarország történetének legnagyobb gazdasági 
programját, amely az élet újraindításáról is szól.

Ez az akcióterv nem csak munkahelyeket teremt, 
hanem segítségével növekedési pályára állhat az 
ország. Hozzászólásomban arról beszéltem, hogy mit is 
jelent a vidéki embereknek ez a költségvetés. Az itt élő 
vállalkozóknak, gazdáknak adócsökkentést, pályázati 
lehetőségeket, uniós és hazai forrásból, a bérből és fizetésből 
élőknek munkahelyeket és elfogadható, tisztességes 
béreket, az önkormányzatok számára biztonságos 
működést és kiemelkedő fejlesztéseket. Azt is elmondtam, 
hogy a költségvetés fő céljai közé tartozik: a munkahelyek 
megőrzése és növelése, a beruházások támogatása, 
adócsökkentés, a családok támogatása, melyben az elsők 
között vagyunk az Európai Unióban, emellett soha nem 
látott nagyságrendű összegeket fordítunk az egészségügyi 
rendszer fejlesztésére, s azt is hozzá tettem, hogy az oktatás 
stratégiai ágazat. Fejleszteni kell az egyetemeket és a 
szakképzést. Nagy eredmény, hogy a jövő évi költségvetés 
tartalmazza azt a forrást, amely lehetővé teszi, hogy 
minden általános és középiskolás diák számára ingyenes 
legyen a tankönyv. Sőt az ingyenes gyermekétkeztetést 
is 10-ből 8 nebuló számára biztosítja. A költségvetés és 
a gazdasági növekedés, amely az előrejelzések szerint az 
idén 4.3 %-al, jövőre pedig 5,2 %-al bővülhet jó reményt 
ad a fizetések és a nyugdíjak emelésére. Összességében 
azt gondolom, hogy a vidéki emberek lesznek az igazi 
nyertesei a jövő évi költségvetésnek.

Fejlesztések TiszavasváribanDr. Vinnai Győző
A Parlament előtt az ország 2022-es 

költségvetése

Képviselői Területbejárás

„Segítő Szív” a 
Városközpontban
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Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol

K e d v e s 
O l v a s ó k ! 
G y a k o r t a 
e l ő f o r d u l , 
hogy ugyan 
azt a kérdést, 
vagy a 
kérdéskörrel 
kapcsolatos 
témát rövid 
időn belül 

ismét felteszik. Ha érdemi változás nem 
történt azóta az ügyben, akkor ismét 
nem lehet újat mondani, ha viszont 
történik, vagy jó eséllyel rövid időn belül 
elkezdődik egy beruházás, felújítás, 
stb., akkor azon nyomban tájékoztatjuk 
Önöket! Köszönjük megértésüket, és 
lássuk a mostani kérdéseket: - Nemrég 
érdeklődtem, hogy nem lehetne-e kezdeni 
valamit a csónakázótóval, mert lassan 
teljesen benövi a nád. Örömmel láttam, 
hogy nem sokkal később igen jelentős 
nádtalanítás történt. Érdeklődni szeretnék, 
hogy van-e információ arról, hogy 
folytatódik-e tovább a tó megtisztítása, a tó 
környékének fejlesztése?

– Ez a kérdés nem olyan régen már 
porondon volt, hiszen ott egy nyertes 
pályázatunk fog hamarosan megvalósulni. 
Előkészületek folynak a gyógyszálló 
építésére, de ettől függetlenül a tavalyi évben 
megkezdődtek a fejlesztések. Gondoljunk 
csak a kondi parkra, a kialakított parkolóra, 
felújításra kerültek a hulladékgyűjtő 
edények, a kerékpártárolók és egy ivókút 
is kialakításra került. De rátérve a kérdésre: 
az eliszaposodás, a nád benövése egy 
hosszú folyamat volt, amit belátható 
időn belül orvosolni kell. A gyógyszálló 
építésével kapcsolatban ki kell alakítanunk 
egy újabb medencét (tavat), amiben a 
gyógyszállóból kiengedett termálvizet 
ülepíteni szükséges, hogy onnan majd az a 
Hortobágy-csatornába kerüljön. Elemeztük 
a lehetőségeinket és szeretnénk, ha az új 
meder kialakítása mellett megtisztíthatnánk 
a csónakázó tó többi medrét is. Így ha a a 
meder megtisztításra kerül, akkor a nád 
nagy része is el fog tűnni, ki kell szedni. 
Mivel a gyógyszálló tervezése még 
folyamatban van, nagyon reméljük, hogy 
az elképzeléseinket be tudjuk építeni és így 
meg tudjuk majd valósítani azt. Ha ez nem 
sikerül, akkor a Strandfürdő Kft-vel fogunk 
egyeztetni, hogy mikor kerül kitisztításra 
a meder, hiszen a tó és környéke a 
strandfürdő szerves része, az üzemeltetés 
szempontjából kihagyhatatlan eleme.

- 30 lámpa van a tó körül. Közöttük 
még a működőek vezetnek 17:13-ra 
a nem üzemelőkkel szemben, de az 
előnyük folyamatosan csökken. Illetve 
a parkolóknál lévő 2 lámpa szintén nem 
működik. Ez egyrészt közbiztonságilag sem 
túl jó irány, másrészt a tó körüli aszfaltcsík 
felületén egyre több a „bosszantó”, és a 
sötétben ezek igen nehezen észrevehetőek. 
Tervben van-e ezeknek a lámpáknak 
a megjavítása, vagy esetleg egyúttal 
modernebbekre cserélése? 

– Csak ugyan azt tudom elmondani, 
mint az előbb: a csónakázótó és környéke 
a Strandfürdő Kft-hez tartozik. Az 
elmúlt évben is, és most is jeleztük a 
közvilágítással kapcsolatos problémákat, 
hiszen az előbb említett arány valóban nem 
olyan jó. A jövővel kapcsolatban viszont 
tudni kell azt, hogy egy közel 50 milliós 
fejlesztés valósul meg a tó körül egy 
HACS-os pályázat keretében. Erre az EKIK 
pályázatott. LED-es közvilágítás kerül 
fel, rekortán pálya épül, és két közösségi 

hely is megvalósul - fedett szalonnasütő 
helyek, áramvételezési lehetőséggel 
családok, baráti társaságok részére. 
Terveink szerint az idei év októberére 
kell befejeződnie a kivitelezésnek. Jelen 
pillanatban az árajánlat bekérések vannak 
folyamatban. Még egy dolgot szeretnék 
ezzel kapcsolatban elmondani. A kérdező 
jelezte, hogy nagyon sok a „bosszantó” 
az aszfalt futófelületen.  Mivel ez egy 
jelentős beruházást igényelne, ezért erre 
csak akkor lesz lehetőség, ha már túl 
vagyunk a csónakázó tó felújításán, hiszen 
a munkagépek súlya jelentős kárt tudna 
okozni egy felújított aszfalt futópályán, 
valamint pénzügyi lehetőségeink sem 
engedik most ezt meg.

- Van-e esetleg valami friss információja 
Polgármester Úrnak a Keleti-főcsatorna 
projektről? Volt ugye szó hajózhatóvá 
tételről, illetve a töltésen vezető bringa 
útról.

– A sajtótájékoztatóból ismert információk 
állnak nekünk is rendelkezésre. Újakkal 
nem tudunk szolgálni, de bízunk abban, 
hogy ez a projekt nem vész el. Azt látjuk, 
hogy folyamatosan munkák zajlanak.

- Szeretném segítségét kérni, 
a sokak által foglalkoztatott 
probléma, kérdés továbbítására a 
Polgármester Úr felé, hogy hiteles 
válaszokat kaphassunk. Tudomásom 
szerint, városunkban a lakosság 
által felhalmozott növényi hulladék, amely 
kertekből származik (fanyesedék, ág, gally, 
fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.) központi 
gyűjtésére, tárolására nincs lehetőség. Az 
általam ismert szabályok szerint a zöld 
hulladék égetése büntetendő cselekmény. 
Az önkormányzat által biztosított 
komposztáló edény űrtartalma egy heti 
vágott fű mennyiségének tárolására sem 
alkalmas, a további kerti hulladékról nem 
is beszélve. Sajnos már olyan mennyiségű 
tiszta vágott fű halmozódott fel az 
udvarunkban, hogy annak kezelése már 
nem megoldható és még a szezon elején 
tartunk. Szeretnénk választ kapni, hogy 
van e lehetőség közösségi komposztálás 
létesítésére alkalmas terület kijelölésére, 
melyet a város lakossága, ellenőrzés 
mellett használhatna, így megszüntetve 
az áldatlan állapotokat és szabálysértő 
magatartásokat az illegális égetésekkel, 
illetve zöld hulladék lerakásokat a város 
külterületének különböző helyein. Tudom, 
hogy a korábbi években volt lehetőség a 
zöld hulladék lerakására, de sajnos sok 
személy nem rendeltetésszerűen használta, 
ezáltal inkább szemétlerakóvá vált a 
hely. Azonban megfelelő szabályozás, 
ellenőrzés mellet akár hasznot is lehetne 
kovácsolni ebből a tevékenységből. 
Talán az önkormányzat által működtetett 
kertészetekben tudnák hasznosítani a 
tiszta zöld hulladékokat. A város lakóinak 
pedig mindenképpen nagy terhet venne 
le a válláról ennek a problémának a 
megfelelő megoldása.

– A 2021. januári „Megkérdeztük 
a polgármestert” c. műsorban, majd 
az újságban is elmondtam erről a 
tudnivalókat. Azóta túl sok újdonsággal 
nem tudok szolgálni. Én egyetértek a 
felvetett problémával, hogy a lakosság 
számára ingyenesen kiosztott komposztáló 
edény kevés, és nincs hova tenni a főként 
nagyobb kertekben, portákon összegyűlt 
nyesedéket, zöld hulladékot. Sajnos a 
szemétszállító szolgáltató elzárkózik attól, 
hogy „Zöld járatot” indítson - hivatkozva 
pont arra, hogy itt Tiszavasváriban több 

ezer komposztáló edény lett kiosztva. 
De van megoldás: a méretre vágott, és a 
kommunális hulladékgyűjtőbe tett kerti 
zöldhulladékot kötelességük elszállítani, de 
a KUKA mellé, vagy ráhelyezett zsákokat 
viszont nem. Az Önkormányzatnak a 
magánterületről származó zöldhulladék 
esetében nincs lehetősége segíteni. 
Tehát: csak a közterületen keletkező 
hulladékot szállíthatjuk el, gyűjthetjük 
be, amit önkormányzati területen tudunk 
tárolni, kezelni. Valóban voltak régebben 
komposztáló telepnek kinevezett 
területek a városban, viszont 2018 őszén 
a Környezetvédelmi Hatóság ellenőrzést 
végzett Tiszavasváriban, és ezeket a 
telepeket fel kellett számolnunk. Próbálunk 
megoldást találni, ezért kollégákkal, 
képviselőtársakkal arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy javaslattal élünk a 
jogalkotók felé, miszerint a szolgáltató 
indítson be „Zöldhulladék járatokat”! 
Várunk a megoldásra, azonban addig 
a jelenlegi törvényben foglaltaknak 
megfelelően kell mindenkinek eljárni a 
figyelmeztetés vagy  a szabálysértési eljárás 
elkerülése miatt.

- Hogy áll a katolikus templom melletti 
üres telken épülő áruház ügye? Némi 
konkrétumot szeretnék hallani róla, mert 
nagyon hiányzik a városnak.

– Amint már többször elmondtam: ahogy 
a tulajdonosok részéről bármiféle változás 
lesz bejelentve, abban a pillanatban 
tájékoztatjuk a lakosságot.

- Az elmúlt két évben mikor és hány 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat 
a Dessewffy kastély felújításával 
kapcsolatban, ill. mi lett ezek eredménye? 
Történtek-e legalább állagmegóvó 
munkák. A bejárat jobb oldalán lévő 
kémény környékén most is  hatalmas 
lyuk tátong. Nem csak a közvetlenül 
ráhulló csapadék esik be rajta, hanem 
a tető hajlata miatt hatalmas területről 
vezeti be a vizet a már amúgy is leszakadt 
födémre. Egy ekkora kincset nem lehet 
az enyészetnek hagyni. Beszakadt tetővel 
pedig nem fogja sokáig húzni az épület.

– Egyetértek a kérdésfeltevővel. Egy 
ilyen kincset nem lehet az enyészetnek 
hagyni. Már az előző testületben is voltak 
kezdeményezések a Dessewffy-kastély 
felújításával kapcsolatban. Járt is a városban 
egy „befektető”, aki itt volt, megtekintette, 
jött, és ment. Utána a testület is úgy döntött, 
hogy nem  értékesíti a kastélyt. 2018 
őszétől foglalkozunk újra a Dessewffy 
és a Kornis kastélyokkal. Jeleztük a 
Turisztikai Ügynökség felé, hogy nekünk 
vannak ilyen épületeink, amelyek komoly 
felújítást igényelnek. Bízom benne, hogy a 
közeljövőben sikerül változást, eredményt 
elérni. Ha szükséges, akár 1 forintért is 
átadjuk az Államnak, csak óvják meg, 
újítsák fel, és ne hagyják veszni.

- Hogy lehetséges az, hogy egy ekkora 
városban évek óta nem megoldott az 
üveghulladék gyűjtése. Ettől valamivel 
többet kellene tenni a környezetünk 
védelme érdekében. Tudomásom van 
egyes nemtörődöm emberek hanyag 
szelektív gyűjtő edény használatáról, 
de meg kellene oldani a problémát!  A 
csodára hiába várunk! 

– Erről is beszéltünk már korábban, de a 
környezetvédelemről, a hulladékkezelésről 
nem lehet elégszer! A kérdező rátapint 
arra, hogy ezek a hulladékgyűjtő edények 
sok esetben nem a funkciójuknak 
megfelelően vannak használva. Most 
legutóbb a „40”-es udvarán jártunk, ahol 

szintén ezek a szelektívgyűjtők okoznak 
gondot az ott élőknek. Ők hiába próbálják 
rendeltetésszerűen használni, ha mások, a 
város egyéb részéről odahordják az egyéb 
jellegű szemeteiket. Ezen problémák miatt 
kerültek felszámolásra a város más részein 
a  szelektív hulladékgyűjtő szigetek is. 
Jelen pillanatban Tiszavasváriban – ha 
szerényen is – de megoldott az üveggyűjtés 
lehetősége. Az egyik ilyen hely a Vágóhíd 
úton, a közmunkások által használt 
telephelynél a kerítésen kívül elhelyezett 
gyűjtőkonténer, amibe bármikor bárki 
elviheti az összegyűjtött üveghulladékot.  
Sajnos ott is volt olyan tapasztalat, hogy 
építési törmeléket, háztartási hulladékot, 
és más olyan dolgokat dobtak bele, 
amit nem kellett volna. Ezt úgy sikerült 
kiküszöbölni, hogy kamerával figyeljük a 
területet! A másik ilyen helyszín az előbb 
említett „40”-es udvara. Lehet, hogy nem 
túl sok a lehetőség, de jelen pillanatban 
ezek a helyek biztosítanak megoldást az 
üveghulladék elhelyezésére. A jövőre 
nézve azt gondolom, hogy nagyot kell 
változni nem csak a városlakók, hanem az 
országban élők szemléletének ahhoz, hogy 
a hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás 
megoldott legyen, hogy tudjuk óvni, 
védeni szűkebb és tágabb környezetünket. 
Sokat beszélünk a településünk két szélén 
élőkről, azonban ha szétnézünk a tiszadobi, 
a polgári vagy egyéb kültéri utjainkon, 
akkor láthatjuk, hogy zsákokban szétdobált 
ilyen-olyan szemét nem a Széles út és 
környékéről, vagy a büdi peremkerületből 
származik! Azt bizony a “többségi 
társadalomat” kitevők hagyják az út szélén. 
Természetesen a mezőőrök kibontják és 
átvizsgálják ezeket a szemeteszsákokat, és 
bizonyíték esetében jön a figyelmeztetés, 
feljelentés vagy komolyabb esetben a 
büntetés.

- Van-e polgármester úrnak 
bármiféle információja, hogy milyen a 
beoltottság a Széles úton, illetve a Bűdi 
peremkerületben?

– Az utóbbi hónapokban az önkormányzat 
együttműködő partner a Covid 
válságkezelésben a Kormányhivatallal, 
Járási Hivatallal és minden egyes 
hatósággal. Konkrét számokat továbbra 
sem kapunk. Viszont a jó hír az, hogy 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
a Családsegítő Központ, és az EKIK 
is bekapcsolódott az oltási regisztráció 
elősegítésébe. Ami biztos, hogy sokan, 
pontosabban egyre többen regisztrálnak és 
veszik fel a védőoltást.

- A Vörösmarty-Lónyai utca árok 
felülvizsgálatát mikorra tervezik? Évek 
óta probléma, hogy az árok indulása a 
Vörösmarty utcán alacsonyabban van, 
mint ahová a Lónyai utcán érkeznie 
kellene, ezért itt minden eső után hetekig 
áll a víz. Sajnos a fizika törvényeit mi nem 
tudjuk befolyásolni, így jó lenne, ha a 
hivatal intézkedne a kérdéses ügyben.

– Nagyon sok terület ismert a városban, 
ahol ugyan ezekkel a gondokkal küzdünk! 
A belvíz és csapadékvíz elvezetésére van 
egy egyedi támogatásunk a Kormányzattól. 
Amennyiben a támogatói okirat megvan, 
onnantól kezdve indulnak a tervezési, majd 
a kivitelezési munkálatok. Jelen pillanatban 
a legszükségesebb beavatkozásokat a 
Tiva-Szolg. Kft végzi a közfoglalkoztatás 
keretében. Erre a területre is oda fogunk 
figyelni addig, míg a támogatási forrás nem 
áll rendelkezésünkre.

– Köszönöm a válaszokat!
                    Fülöp Attila
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Közéleti hírek

A lakosság körében egyre-másra 
beszédtéma a közmunka, a közmunkások. 
“Egész nap csak ülnek, nem csinálnak 
semmit, a hűvös parkban pihengetnek, 
beszélgetnek.” Ilyen és ehhez hasonló 
hangokat is hallani a helyiektől. 
Polgármester úr! Gondolom ismerős a 
probléma. Mit lehet tenni, van-e erre 
megoldás?

– A közmunka mindig kiemelt 
figyelemnek örvendett a kezdetektől 
fogva, most meg aztán különösen. Úgy 
2-3 éve próbálkoztunk megreformálni ezt 
a közmunka programot, és valami mást 
kialakítani, mint ami eddig volt. Több 
alkalommal elmondtam már riportok, 
interjúk során, hogy ez az a terület, 
ahol még igazán komoly áttörést vagy 
sikereket nem tudtunk elérni. Legalább is 
a közterületeken folyó közmunka terén. 
Sajnos folyamatosan érkeznek a panaszok, 
a fotók, a megkeresések, hogy a közmunkás 
csoportok – létszámtól függetlenül – nem 
úgy végzik a munkájukat, vagy egyáltalán 
nem végeznek munkát az adott időszakban 
a munkaidő alatt. Ezeket a jelzéseket mi 
komolyan vesszük a lakosságtól. 

Leültünk beszélgetni a Tiva-Szolg Kft. 
ügyvezetőjével, a csoportvezetőkkel, a 
képviselőkkel, és arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy azt, amit a tavalyi 
esztendőben próbáltunk működtetni, azt 
most félretesszük, és egy újabb „leosztást” 
próbálunk az idén megvalósítani. Most 
még a kezdeti időszakban vagyunk. Pont 
az elmúlt nap egyeztetett a Tiva-Szolg. 
Kft. egy végleges álláspontot, és most ma 
indul el ennek a megvalósítása. Sokkal 
több figyelmet próbálunk fordítani a 
csoportokra. Ugyan meg van kötve a 
kezünk, mert az olyan csoportvezetőkből, - 
akik nem a közmunkaprogramból kerülnek 
ki, hanem rendes munkavállalók – kevés 
van.  De igyekszünk így, ezzel a kevés fővel 
is megoldani azt, hogy minden területre 
minden csoporthoz odaérjenek. Tapasztalat 
sajnos az, hogy addig, míg a csoportvezető 
jelen van, addig minden rendben megy, de 
akkor, amikor Ő elhagyja a területet, vagy 
lazábbra veszik a közfoglakoztatottak 
a munkatempót, vagy egyáltalán nem 
is dolgoznak. Én is igyekszek többet 
tartózkodni a munkaterületeken, és 
megpróbálom a személyes jelenlétemmel 
ösztönözni a közmunkásokat arra, hogy 
használják ki jobban a munkaidőt! Nem 
könnyű! Őszintének kell lennünk, és meg 
kell mondanunk, hogy ezek az emberek 
sajnos nem úgy szocializálódtak, hogy a 
nyolc órájukat rendes munkavállalóként, 
munkával töltsék ki. Nehéz körülmények 
között, nehéz sorban nőttek fel, és sajnos 
a nagy többség a szüleitől sem látta 
azt, hogy reggel fel kell kelni és el kell 
menni dolgozni. Én azt gondolom, hogy a 
közmunkaprogram egy jó kezdeményezés. 
Legalább arra neveli a munkavállalót, hogy 
jelenjen meg a munkahelyén, tartsa be 

azokat a bizonyos szabályokat, és bérért, 
fizetésért dolgozzon – még ha ez bér nem 
is olyan sok. A közmunka nem azért van, 
hogy egy komoly megélhetést biztosítson 
a családok számára. Sokszor halljuk, hogy 
ilyen kevés bérért dolgozzanak? Igen! A 
közmunka egy átmeneti lehetőség! Segély 
helyett munka! De a cél az az, hogy minden 
egyes közmunka programban résztvevő 
valamilyen módon kitörjön és bekerüljön a 
munkaerőpiacra. Erre van jó példa is, hiszen 
a környező mezőgazdasági vállalkozások, 
cégek nagy számban szippantják fel a 
hátrányos helyzetűeket, vagy mondhatnám 
úgy is, hogy a közmunkaprogramban 
résztvevőket. Most is ezzel küzdünk, mert 
a létszámot nem minden esetben tudjuk 
100%-ban feltölteni, mert a mezőgazdaság 
szezonmunkára elviszi az embereket. Ez 
eddig jó hír, de nekünk a létszámhiány 
ellenére is, a feladatokat a közmunkában el 
kell látnunk, meg kell valósítanunk. Hozzá 
kell tennem, hogy a közmunkaprogram 
nem csak annyiból áll, amennyit a 
lakosság lát. Többször említettük már 
a Sopron úti telepünket, a betonelem 
gyártást, a lakóépületek felújítását, az 
ifjúsági táborban folyó munkálatokat – itt 
kifejezetten jól halad a munka. Igaz, itt 
mindig van, aki felügyeli Őket.

– Sokan felteszik a kérdést, hogy 
egyáltalán van-e szükség közmunkára? 
Beszéljünk már arról, hogy az, aki nem 
vállalja, hogy közmunkás legyen, milyen 
jellegű juttatás jár neki?

– Vannak bizonyos települési 
támogatások, amik akkor is járnak egy 
Tiszavasvári lakosnak, ha nem vállalja 
el a közmunkát. Viszont van olyan is, ha 
a felkínált munkát, nem vállalja el, vagy 
pedig onnan valamilyen úton elbocsájtásra 
kerül, akkor bizonyos támogatásokra 
nem lesz jogosult. Nem olyan könnyű az 
életük így, de mégis vannak olyanok, akik 
ezt az utat választják. Velük igazán nem 
nagyon tudunk mit kezdeni. Nekünk az a 
fontos, hogy aki bekerül ebbe a programba 
munkát végezzen, de ezzel párhuzamosan 
igyekszünk terelgetni a „kinti” 
munkavállalásra, hogy ott magasabb bérért 
tudjanak dolgozni.

– Tehát akkor olyan, hogy otthon 
vagyok munkanélküliként, és kapom a 
többszázezer forint segélyt, az már nincs? 
-  Ilyen már nincs! Ez megszűnt, és azt 
gondolom, hogy nem is lett volna szabad 
annak idején ezt támogatni. Most aki nem 
vállalja a munkát, nem együttműködő, 
az nehéz körülmények közé kerül. 
Egyébként vannak olyanok is, akik itt 
hagyják a közmunkaprogramot, de aztán 
néhány hónap múlva mégis meggondolják 
magukat, és visszatérnek a közmunkába. 
Nekik a lehetőség továbbra is adott, hogy 
segély helyett munkával keressék meg a 
napi betevőt.

- VH - 

Tisztelt Tiszavasvári Lakosok!
I. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

védelmi intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. 
rendelet módosítása értelmében a 
hivatal ügyfélfogadására az alábbi 
rendelkezések érvényesek:

- A személyes ügyfélfogadás 
ügyfélfogadási időben ismét igénybe 
vehető.

- A 1,5 méteres védőtávolság betartását 
továbbra is kérjük. Ennek megfelelően 
egyszerre az ügyféltérben ennek megfelelő 
létszámban indokolt az egyidejű jelenlét.

- A hatodik életévét be nem töltött 
kiskorú, valamint az értelmi vagy 
pszichoszociális fogyatékossággal, 
illetve az autizmus spektrumzavarral 
élő személy kivételével mindenki köteles 
ügyfélfogadási időben:

 - a közigazgatási szerv ügyfelek részére 
nyitva álló területén,

- minden egyéb olyan helyiségben, 
amelyben ügyintézés céljából 
ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben 
– az ott foglalkoztatottakat is beleértve – 
rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak 
egy időben,

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, 
illetve textil vagy más anyagból készült 
maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) 
olyan módon viselni, hogy az az orrot és 
a szájat folyamatosan elfedje.

Azt a személyt, aki a maszkot 
felszólításra sem viseli, kötelesek 
munkatársaim a hivatal látogatásából 
kizárni és gondoskodni arról, hogy e 
személy a helyiséget, területet elhagyja.

II. Házasságkötés, lakodalom

5. § (4b) Ha a házasságkötésre nem 
az anyakönyvi hivatal házasságkötő 
termében, a polgármesteri hivatal 
helyiségében vagy a vallási közösség 
vallási tevékenység céljára használt 
helyiségében kerül sor, a házasságkötésre 
az e rendelet családi eseményre vagy 
magánrendezvényre vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (4a)  Ezen alcím alkalmazásában
 a) a házasságkötés – az ilyen eseményt 

általában követő családi esemény vagy 
magánrendezvény (a továbbiakban: 
lakodalom) kivételével –, valamint

 b) a temetés
nem minősül rendezvénynek.
6/A (2) A családi eseményen 

vagy magánrendezvényen – az ott 
foglalkoztatottakon kívül – egy időben

 a) a lakodalom esetén legfeljebb kétszáz 
fő,

 b) a lakodalmon kívül minden más 
családi esemény vagy magánrendezvény 
esetén legfeljebb ötven fő lehet jelen.

Hatályon kívül helyezésre került a 
korlátozás a jelen lévő hozzátartozói 
minőségről a házasságkötő teremben. A 
házasságkötési szertartás nem minősül 
rendezvénynek így nem esik korlátozás 
alá a lakodalom kivételével.

Külön szabályozás alá kerül a kültéri 
házasságkötés. A házasságkötő termen 
kívüli házasságkötésre, a családi 
eseményre és magánrendezvényre 
vonatkozó fent idézett szabályokat kell 
alkalmazni.

Tiszavasvári, 2021. május 26.
Dr Kórik Zsuzsanna

jegyző

2021. május 11-től megkezdődtek 
Tiszavasvári központjában a 
Belügyminisztérium támogatásával 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása 2020” program 
keretében az út-, és járda felújítási munkák. 
A Belügyminisztérium által a program 
támogatási intenzitása 75%-os, azaz a 
teljes költség fennmaradó 25%-át az 
önkormányzat saját erőből finanszírozza. 

Az önkormányzat részéről, Szőke 
Zoltán polgármester úr a kivitelezővel 
és műszaki ellenőrrel együtt bejárták 
a beruházás helyszíneit egyeztetve az 
elvégzendő felújítási feladatokat a Kálvin 
és Báthori utcákon. A kivitelezés keretében 
szilárd burkolatú közutak és járdák 
építése, valamint csapadékvíz elvezetést 
szolgáló vízelvezetők felújítása valósul 
meg az alábbi útszakaszokon: - Kálvin 

utcában a Református templomnál lévő 
kereszteződéstől a Bajcsy-Zsilinszky utcáig 
húzódó szakaszon, - Báthori utcában: 
- a Bajcsy-Zsilinszky utcától kezdve a 
Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztálya előtti parkolóig, - Attila tértől a 
Géza fejedelem utcáig terjedő szakaszon. 
Sor kerül továbbá a Bajcsy-Zsilinszky 
utcában szilárd burkolatú járda 
aszfaltozására egy rövidebb szakaszon. 
A felújítási munka keretében megvalósul 
a meglévő aszfaltréteg felmarása, új 
aszfaltréteg kialakítása, járda aszfaltozása, 
töredezett beton és térkő járda bontása, 
a környezethez esztétikailag illeszkedő 
járda kialakítása, továbbá a csapadékvíz 
elvezető korszerűsítése, mely szervesen 
illeszkedik az útszakaszokon elvégzendő 
munkálatokhoz.

TVÖ

Amiről beszélni kell…
A közmunka, a közmunkások

Új Utakon Járunk

KÖZLEMÉNY
(polgármesteri hivatal ügyfélfogadása, anyakönyvi események)
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Lakossági tájékoztató

Előszó:
Kedves Tiszavasváriak!

Sajnos tovább folytatódik az a közel két 
éve tartó lejárató hadjárat, amit városunk 
ellenzéki politikusa - és támogatói, 
szimpatizánsai - indítottak el városunk 
lakói, városunk támogatói, civil szervezetei, 
intézményei és intézményvezetői és/ vagy 
köztiszteletben álló személyeivel szemben. 
Az utóbbi években kapott itt mindenki 
hideget, meleget, trágár, sértő, rágalmazó 
megszólításokat és bejegyzéseket. Mindezt 
csupán azért, mert felismerték az összefogás 
erejét, az abban rejlő lehetőségeket, és 
összefogva velem, a város megújulásáért, 
megerősítéséért, építéséért közös munkába 
kezdtünk. Két év alatt komoly eredmények, 
előrelépések történtek így mind a kultúra, 
mind a közösségi élet terén. Ez bizony 
nem jó hír az ellenzéki politikának, nem 
jó hír azoknak, akik a régi széthullott, 
körbezárt Tiszavasvárit szeretnék újra 
látni és annak zavaros vizében szeretnének 
halászni. Ő vagy ők a rombolás hívei. 
Támadóink legtöbbször a Facebook 
mögé rejtőzve, - de manapság már 
nyomtatva is - árasztják a hazugságokra, 
féligazságokra épülő híreiket. Tele velük 
az internet vagy éppen a postaládánk. Az 
egyik legutóbbi internetes hazugságra, 
félrevezető álhírre reagálok, reagálunk az 
alább olvasható gondolatokkal. Üzenjük 
az «arctalanoknak», hogy jó úton járunk és 
soha, de soha nem adjuk fel. Tiszavasvári 
már látta a nyolcévnyi sötétséget, 
megérte a bezártságot és a széthúzás 
következményeit. Elég volt, nem kér többé 
ebből. Sok jó és tenni akaró ember újra 
életet vitt ebbe a városba, hogy Tiszavasvári 
újra élhető és szerethető település legyen. 
Tovább dolgozunk, tovább építjük 
és még nyitottabbá és szerethetőbbé 
tesszük városunk. Mottóm továbbra is: 
Tiszavasvári újra él, és élni fog! Szeresd és 
érezd jól magad Tiszavasváriban!
Bevezetés:
Tisztelt Tiszavasváriak!

2018-ban, - amikor az a megtiszteltetés 
ért, hogy városunk polgármesterévé 
választottak - célul tűztem ki azt, hogy 
Tiszavasvárit ismét a térség meghatározó 
településévé tegyem. Le kellett bontani 
a várost körülvevő “falakat”, hogy 
ismét nyitott és vendégszerető település 
legyünk. Változásra, változtatásra 
volt szükség a kulturális élet terén is. 
Színesebb, művészibb, változatosabb, 
vendégcsalogatóbb programokra volt 
szüksége a városnak. Előtérbe kellett 
helyezni a helyi fellépőket és művészeti 
csoportokat valamint előadókat, és 
szükségszerűen váltani kellett a “tátika”, 
play back helyett az élőzenés, valódi zenei 
produkciót nyújtó előadásokra. Szélesíteni 
kellett a megszólítandó vendégek körét, 
hogy mind a helyiek, mind az idelátogató 
vendégek többen és többen legyenek. 2019-
től városunkban egy elszánt, szakmailag 
elismert, helyi és külsős szakemberekből 
álló közösség kezdte meg a munkát, hogy 
Tiszavasvári a gasztro,- és a kulturális 
élet színpadán is elfoglalja az őt megillető 
helyet. A sikerek nem maradtak el. 
Látogatói rekordok dőltek meg, külföldről, 
valamint az ország szinte minden 
szegletéből érkeztek rajongók és vendégek 
egyaránt, akik Tiszavasvárit népszerűsítve 
vitték tovább azt az örömteli hírt, hogy 
jó itt lenni, érdemes ide látogatni. A 
szervezők és a város nagy könnyebbségére 

a sikeresen elnyert HACS (Helyi Akció 
Csoport) „Hagyományok a közösségekért 
- Közösségek a hagyományokért” 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00921 
azonosító számú pályázat óriási 
lehetőséget adott, hogy még művészibb 
produkciókat láthasson a közönség. 
Ezzel a pályázattal, azaz a HACS-al nem 
a város forintjait használtuk fel, hanem 
kímélve a költségvetést, INGYENES, 
BELÉPŐ NÉLKÜLI nagykoncerteket 
és programokat adtunk mindenkinek. 
Ezen kívül nagyon sok eszközhöz jutott 
a HACS-ból a város, valamint civil 
szervezeteink, akik faházakat, sátrakat, 
lelátókat, technikai eszközöket, valamint 
egyéb, hasznos dolgokat vásárolhattak. 
De a város legnagyobb örömére egy saját 
fedett színpad, hang és fénytechnika is 
Tiszavasvárié lett. Az összefogás, egy jó 
szervező csapat, sok segítőkész ember 
és Tiszavasvári Önkormányzata csodát 
tett rövid idő alatt. Rendezvényeink 
színvonalában, látogatottságában, 
városunk megítélésében óriási változás 
következett be. Tiszavasvári elfoglalta 
helyét a látogatandó, szerethető és 
kulturális kikapcsolódásra alkalmas 
települések között. Sajnos azonban 
a rosszindulatú, gátlástalan politikai 
haszonszerzők immár lassan kettő 
esztendeje a jóban is a rosszat keresik. 
Képesek az emberek naivitását kihasználni 
és féligazságokkal, de ebben az esetben 
hazugságokkal manipulálni, befolyásolni 
őket. Valódi képviselői, közéleti munka 
helyett gáncsoskodnak, akadékoskodnak, 
lejárató, hazug és rágalmazó “híreket” 
kreálnak. Erre tökéletes nekik a facebook, 
ami lehetőséget ad az arctalanság mögé 
búvó provokátoroknak arra, hogy 
romboljanak. Gyáván, kamu oldalak és 
profilok mögé bújva ismert és elismert 
művészeket, előadókat, szakembereket, 
civil szervezeteket, intézményeket, magán 
és hivatalos személyeket támadnak, 
sároznak és vádolnak. Legutóbb egy 
magát “Tiszavasvárinak” valló kamu oldal 
vetemedett arra, hogy egy rendezvényünket 
és annak előadó művészeit, valamint 
szakembereit támadja egy facebook 
bejegyzésében. Egy olyan rendezvény 
került a célkeresztjükbe, ami több ezer 
elégedett látogatót, helyi és máshonnan 
városunkban érkezőt látott vendégül. Ennyi 
felvezetést követően pedig derüljön ki az 
igazság, öntsünk tiszta vizet a pohárba! 
Tárgyalás:
2019. augusztus 20-án nagy megtiszteltetés 

volt, hogy a legendás P.Mobil együttes 
városunkban ünnepelte 50. születésnapját. 
Tette ezt úgy, hogy a zenekar a szokásos 
tiszteletdíj mintegy 70 %-áért vállalta a 
fellépést. Ebben nagy segítségünkre volt 
Mák István, a Radar együttes vezetője, aki 
személyes kapcsolatait felhasználva tette 
lehetővé, hogy ez az ikonikus rock zenekar 
ilyen kedvező feltételek mellett lépjen fel 
és ünnepeljen együtt Tiszavasvárival. (A 
tények tisztánlátása miatt megjegyzem, 
hogy Mák István a P.Mobil hivatalos 
szervezője is). Itt is köszönettel tartozunk 
István segítségért, közreműködéséért, 
hiszen nélküle ez a rendezvény sem jöhetett 
volna létre. Fontos megjegyezni, hogy a P. 
Mobil mellett fellépett az a Radar zenekar 
is, aki nemcsak 16 éve működő rock 
zenekar, nemcsak 4 aranylemezt tudhat 
magáénak. Nemcsak állandó fellépője 
szinte valamennyi jelentős hazai zenei 

Elég a hazug vádaskodásokból!
fesztiválnak, de nagy örömünkre helyi 
kötődése is van. Dobosuk, Fagyas Sándor 
Tiszavasvári szülötte, és családjával 
együtt városunk megbecsült lakosa. 
Öröm, hogy helyi kötődésű zenésznek és 
zenekarának is van már lehetősége “hazai 
pályán”, szülővárosának, szülővárosában 
is megmutatni tehetségét. Büszkék 
lehetünk, hogy két ilyen magas színvonalú 
művészeti produkció is megvalósulhatott 
városunkban, ami nagy örömmel töltötte 
el azt a kb. 2000 nézőt, akik ellátogattak 
a koncertekre. Együtt énekelték a dalokat, 
felejthetetlen élményben volt része mind 
a zenekaroknak, mind a közönségnek. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy sok ilyen 
és ehhez hasonló kulturális program 
legyen jelen városunkban. A jövőben 
is igyekszünk tartani a színvonalat, és 
reméljük legalább olyan nagy számban 
lesz a zeneszerető közönség jelen, mint 
amennyien ezen a rendezvényen voltak. 
Hisszük, hogy a céltudatos, minőségi 
munka minden területen eredményre 
vezet majd. Erről az útról nem térhetünk 
le, legyen rajta akármennyi akadály és 
legyen akármilyen nehéz, kihívásokkal teli 
is ez a küldetés. Ez az elkötelezettség és 
kitartás vihet mindannyiunkat jó irányba, 
így érhetjük el azt, hogy Tiszavasvári 
újra élettel és szeretettel teljen meg. Jó 
egészséget, szeretetet és szép napokat 
kívánok mindenkinek! Tisztelettel:

 Szőke Zoltán polgármester
Befejezés:
(Mák István levele a Tiszavasváriakhoz, 
aki koncertszervező és a Radar zenekar 
frontembere)
Kedves Tiszavasváriak!
Mint megszólított, szeretnék néhány 
szóban reagálni a rendezvénnyel 
kapcsolatban megjelent ízléstelen, bántó 
és sértő „véleményre”. A Radar zenekar 
16 éves aktív működése alatt rendszeresen 

felléptünk az ország szinte minden 
fesztiválján, zenei találkozóján. Évi 50-60 
koncertet tartunk. Számtalan határon túli, 
illetve nyugat- és dél-európai fellépésünk 
volt már. Eddig megjelent 4 lemezünk, 
mind elérte az aranylemezes minősítést. Ez 
év nyarán jelenik meg az ötödik nagylemez, 
reményeink szerint az eddigi legjobb zenei 
anyaggal. Megtisztelő volt számunkra, 
hogy 2019-ben Tiszavasváriban léphettünk 
fel nem is akármilyen publikum előtt. 
Még ma is eszembe jut milyen hatalmas 
hangulatot teremtett az a kétezer fős 
közönség. Énekelték velünk a nótákat,(- 
amit nem is értünk, hiszen nem ismerhették 
a szövegeket), mert a Facebook huszár 
szerint egyetlen ember sem ismert minket a 
városban.  Félretéve a tréfát megjegyzem, 
hogy a dobosunk, Fagyas Sándor, aki 14 éve 
tagja a csapatnak, tősgyökeres Tiszavasvári 
lakos. Szőke Zoltán polgármester úrnak és 
vezetésének nagy köszönettel tartozunk, 
hiszen a mai világban nagy merészség 
volt bevállalni, hogy élő zenekarok 
szórakoztassák a városnapi ünneplőket. 
Láthatóan helyes döntés volt! A közönség 
hálás volt azért, hogy minőségi élő zenét 
hallgathattak a semmilyen értéket nem 
képviselő playback-fellépésekkel szemben. 
Végezetül megjegyzem: ízléstelennek 
és szánalmasnak tartom, ha valaki azért 
nevez zombiknak embereket, mert szeretik 
a rockzenét. Ilyet csak erős ízlésficamú és 
rosszindulatú ember írhat. A rendezvényről 
írt véleményük pedig maga a teljes szakmai 
tudatlanság! Persze tudjuk jól, a „másik 
oldal” nagy erősségei ezek. Mivel az okos 
enged, így nem megyünk bele értelmetlen 
vitákba, helyette dolgozunk, tervezünk, 
kivitelezünk - Ahogy az elmúlt 16 évben 
tettük. 
Hajrá Tiszavasvári! Hajrá Zoli! Tisztelettel, 
névvel és arccal: 

Mák István
a Radar zenekar vezetője

TISZAVASVÁRI VÁROS 
BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA

2021

A TOP -5.2.1-15-SB1-2016-00011 
kódszámú „Komplex felzárkóztató 
programok Külső-Szentmihály 
városrészén” elnevezésű projekten belül 
lezajlott „Közös rendőrségi-lakossági 
workshop” programelem részeként 
elkészült Tiszavasvári Bűnmegelőzési 
Koncepciója. A bűnmegelőzési stratégia 
célja az önkormányzat közbiztonsági 
és bűnmegelőzési filozófiájának 
megfogalmazása, a konkrét helyzetelemzés 
alapján megvalósítandó rövid-, közép-, 
és hosszú távú célok és prioritások 
kijelölése, valamint a rendelkezésre álló 

eszközök és lehetőségek feltárásával a 
végrehajtás módjának meghatározása, 
az életminőséget javító közbiztonság 
megteremtése. 2021. május 28. napján a 
Tiszavasvári Város jelen bűnmegelőzési 
koncepcióját veszélyhelyzetben átruházott 
hatáskörben Tiszavasvári Város 
Polgármestere a 133/2021. (V. 27.) PM 
határozatával jóváhagyta. A Tiszavasvári 
Város Bűnmegelőzési Koncepciója a 
www.tiszavasvari.hu honlapon teljes 
terjedelmében megtalálható.

TVÖ
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Színjátszó körünk 2012 februárjában 
alakult meg. Működésének alapja, hogy 
előadásai társadalmilag ne kirekesztve 
készüljenek és kerüljenek bemutatásra. Az 
előadásokat ne „ahhoz képest” ítéljék meg, 
hanem önmagukért. Megalakulása óta a 
társulat számtalan előadást mutatott be. 
A kezdet: 2012 februárjában „Fergeteges 
Farsangi Mulatság és Lakodalmas” című 
2 felvonásos darabbal léptünk fel bevonva 
az intézmény „apraját, nagyját.” Kb. 80 
fős közönség előtt mutatkoztunk be, akik 
ekkor még elsősorban a hozzátartozókból, 
egyesületi tagokból és a nappali 
ellátás résztvevőiből állt. Az előadás 
különlegessége az volt, hogy a második 
felvonás a lakodalmas ebéd volt, melynek a 
közönség is aktív szereplőjévé vált. Óriási 
meglepetéssel bírt ez a dolog. Már ekkor 
megtapasztaltuk, hogy milyen energiákat 
képes mozgósítani egy ilyen rendezvény 
előkészülete és lebonyolítása. 

Hosszú hónapok vívódása és eseményei 
kapcsán egyszer csak megérett bennünk 
az elhatározás, hogy mégis csak, és csak 
azért is kiállunk a nyilvánosság elé és 
megmutatjuk mire képes egy ilyen csapat. 
És ezután: számos kisebb és nagyobb ívű 
darab került bemutatásra több helyszínen 
(Tiszavasvári, Karcag, Hajdúhadház, 
Tiszadada, Tiborszállás, Geszteréd, 
Sátoraljaújhely, Nagyecsed, Debrecen-
Bocskaikert, Hajdúböszörmény...). Első 
nagyobb lélegzetű darabunk József az 
álomlátó című darab, majd egy kisebb 
feldolgozás a Passió történetről. Közben, 
szinte csak magunk szórakoztatására, 
kisebb-nagyobb, vidám előadásokat 
készítettünk (XTRAKTOR, Ludas Matyi 

feldolgozás, Rómeó és Júlia).
Következő feldolgozott történetünk a 

Szúzai Eszter története, Eszter éjszakája 
címmel. Ezután a Tékozló fiú történetét 
dolgoztuk fel, mai környezetbe adaptálva 
rock musicalként. Minden előadás egyedi. 
Alkalmazkodnunk kell a helyszínhez, az 
adott szereplőgárdához, körülményekhez. 
Biztosan mondhatjuk, hogy két egyforma 
előadásunk még nem volt  ! Darabjainkra 
való felkészülés hosszadalmas folyamat 
hetek, hónapok munkája. Apró lépésenként 
összerakott folyamat, rengeteg gyakorlás, 
idő és energiaigényes, éjszakákba nyúló 
próbák, néha sírás, sokszor nevetés! Minden 
folyamatot aprólékosan megtervezve, saját 
kapacitásainkat kihasználva valósítunk 
meg. Saját munkánk a jelmezek, díszletek, 
zenék, szövegkönyvek, dalszövegek, 
énekek, koreográfiák, fotók, videók 
elkészítése. Rengeteg háttérmunka, a 
szereplők mozgásának koordinálása 
a háttérben, utazás, szállítás ellátás 
megszervezése... 

Mindenkinek, aki a Telsében dolgozik, 
vagy napi szinten látogatja az intézményt, 
benne van a keze munkája a produkciókban. 
És mindeközben rengeteget tanulunk. 
Magunkról, partnereinkről, az életről.  Ez 
az, amiért érdemes! Azok az emberek, 
akikről a társadalom nem akar tudomást 
venni, olyan értéket állítanak elő, amire 
bárki büszke lehetne. Az együttműködés, 
a közös munka szintén nagyon fontos 
része ezeknek a folyamatoknak. Hiszen 
így ismerjük meg egymást. Külsős, „nem 
Telsés” résztvevők is gyakran „beszállnak” 
produkcióinkba (helyi és más városból 
jövő énekkarok, amatőr, vagy profi 

Jövőre jubilálunk…
Színpadon a TELSE csapata

színészek, iskolás gyermekek, egyetemista 
fiatalok), akikkel való közös munka szintén 
építő jellegű mindannyiónk számára. Mint 
látjuk a színházterápia nem csak komoly 
képesség és személyiségfejlesztő eszköz, 
hanem nagyszerű lehetőség a társadalmi 
integráció területén is. Egy olyan társulat 
lép a nyilvánosság elé, amiben a szereplők 
képviselik a társadalom minden rétegét, 
szegmensét. A közönség számár nagyon 
erős üzenettel bír ez a fajta együttműködés 
és az ebből származó produktum.  Ha ilyen 
módon sikerül elfogadtatnunk azt az elvet, 
hogy azért mert valaki más, mint a többség 
attól még képes az együttműködésre, 
értékteremtésre, ha megláttatjuk, hogy 

a többségi társadalmat képviselőknek 
szintén nagy élmény az együttműködés, 
hogy ez által emberileg ők is többé, 
nagyobbá válnak, akkor ez mindenképp 
segíti a fogyatékossággal kapcsolatos 
szemléletmód pozitív irányú változását. 
Júniusban meglepetés videoklippel 
készülünk Tiszavasváriban, amellyel egy 
kis vidámságot, és szabad nyár „szellemét” 
szeretnénk elszabadítani. 

A klip megtekinthető lesz a Tiszavasvári 
Tv-ben és más csatornákon is.

Mi már nagyon készülünk!
Kállai Magdolna

szakmai vezető helyettes
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Május első hetében mindig nagy 
izgalomban zajlik az érettségi iskolánk 
falai között. Ebben a tanévben 31 tanuló 
vett részt a megmérettetésben. A szóbeli 
és a gyakorlati vizsgák idén is elmaradtak 
a tavalyi évhez hasonlóan. Az érettségi 
első hetét követően, 2021. május 10-től a 
szakmai vizsgaidőszak is kezdetét vette. 
Ezekben a napokban, az intézményünkben 
összesen 215 diák bizonyítja szakmai 
hozzáértését. Elsőként a hegesztőkön, 
gépi forgácsolókon, asztalosokon, 
gépgyártástechnológiai technikusokon, 
épület- és szerkezetlakatosokon és a 
közszolgálati ügyintézőkön volt a sor, de 
az elkövetkező napokban drukkolhatunk 
a szociális gondozó és ápolóknak, 
női szabóknak, villanyszerelőknek, 
szociális szakgondozóknak, gyakorló 
ápolóknak, központifűtés- és 
gázhálózat rendszerszerelőknek, 
gyógysze rkész í tmény -gyá r tóknak 
és a vegyész technikusoknak is. Az 
intézményünk széles képzéskínálata révén 
13 szakma leendő szakemberei kaphatják 
kézhez bizonyítványaikat – természetesen 

a sikeres írásbeli és gyakorlati vizsgákat 
követően. Legnagyobb létszámban a 
hegesztő képzésből kerülnek ki végzős 
diákjaink, de nagy számban képviselik 
magukat a szociális szakgondozók, 
a központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelők és a villanyszerelők is. 

A tavalyihoz hasonlóan idén is szigorú 
óvintézkedések mellett szerveztük meg 
a vizsgákat: kis létszámmal, az előírt 
védőtávolság biztosításával, maszkok, 
kesztyűk, fertőtlenítőszerek használatával. 
A szakképzésben fokozottan ügyelni kell 
a vizsgák színvonalának megtartására, 
hiszen több szakma esetében veszélyes 
berendezésekkel, esetleg beteg ellátás- 
ápolás során emberekkel kell foglalkozni, 
így nagyon fontos a megfelelő szaktudás, 
a munkavédelmi ismeretek elsajátítása. 
Reméljük, hogy tanulóink megfelelnek 
a megmérettetéseken és hasznos 
tagjai lesznek a térség vállalatainak és 
szervezeteinek.

NYSZC Tiszavasvári Szakképző
Iskola és Kollégium

Hallunk róla, - ritkábban látunk is olyan 
„csodákat”, mint a napfogyatkozás és 
a holdfogyatkozás. Ezek a jelenségek 
a három égitest egy meghatározott 
együttállásának a következményei. 
Ezekkel újholdkor és holdtöltekor 
találkozhatunk. Az együttállás azt jelenti, 
hogy a három égitest egy egyenes vonal 
mentén mutatkozik. A kérdés az, hogy mi a 
sorrend a Nap felől nézve az égitesteknél. 
Mikor van nap- illetve holdfogyatkozás? 
Ezek a nehezebb kérdések így tavasz 
idején. Most vidámabb, könnyebb, 
kinek-kinek szórakoztatóbb feladatot 
adok. Hol vannak a térképen az alábbi 
földrajzi nevek? Bulawayo, Popocatépetl, 

Ouagadougou, Titicaca, Tegucigalpa, 
Rawalpindi, Darjeeling, Márokpapi, 
Csókvaomány, Bugyi 

Most megköszönöm a szíves figyelmüket, 
én most nyári szabadságra megyek! 
Megköszönöm a Vasvári Hírmondó 
szerkesztőjének, Fülöp Attilának, 
hogy lehetőséget biztosított cikkeim 
megjelenéséhez! Köszönöm a feleségem 
lektorálását és családom segítségét, az 
olvasóim érdeklődését, elismerő szavait. 
Nem felejthető – inkább kiemelendő az 
a műhelymunka, amit Dampf Laci és a 
csapata végzett!

Nyilas Kálmán

A megnövekedett költségek miatt (pl.: 
béremelés) több segítség is érkezett 
a tűzoltóságnak kiegészítő támogatás 
formájában. A normatív támogatás mellett 
év elején 2.809.950.-Ft kiegészítést 
kaptunk, melyet az előírt béremelésre 
használhatunk fel. Eszközfejlesztési 
pályázaton 2.200.000.-Ft-ot nyertünk, 
amelyet a Renault gépjárműfecskendő 
felújítására használunk fel. Ezek után május 
6-án jelent meg a 1244/2021. (V. 6.) Korm. 
határozat az önkormányzati tűzoltóságok 

2021. évi működési kiadásainak 
kiegészítéséről. A határozat alapján az 
önkormányzati tűzoltóságunk 13.337.534.-
Ft kiegészítő támogatásban részesül. 
A támogatást a Belügyminisztérium 
az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságon keresztül juttatja el a 
Tűzoltóságnak. Jelen helyzetben nagy 
segítség nekünk ez, mivel a költségek 
emelkedése miatt ez az összeg eddig 
hiányzott a költségvetésünkből. Ezzel az 
ez évi működésünk már biztosítottá válik.

A jó idő beköszöntével benépesülnek az üdülők, hétvégi házak és tanyák. Gazdáik 
megkezdik a mezőgazdasági tevékenységeket, a kiskertek életre kelnek. Ebben az 
időszakban a tulajdonosok az otthon tartott mezőgazdasági kisgépeket, szerszámokat, 
szivattyúkat, termelőeszközöket, vegyszereket, vetőmagokat, üzemanyagot, az ott 
tartózkodáshoz szükséges személyes tárgyakat, eszközöket (TV, rádió) nem viszik haza, 
azok őrizetlenül maradnak. A bűnözők is tisztában vannak ezekkel a körülményekkel és 
megszaporodnak a betörések. Az ilyen típusú bűncselekmények megelőzése érdekében 
az alábbiakat ajánljuk:

- Az ajtókat, ablakokat megfelelő mechanikai védelemmel kell ellátni. A 
pinceablaktól a külső padlásajtóig, a szivattyúaknától a szerszámtárolóig – 
mindegyik védelméről gondoskodni kell.

- Létrát se hagyjanak elérhető helyen, csökkentsék a padlásajtó vagy az emeleti 
ablak betörésének lehetőségét!

- Javasoljuk az ajtók több biztonsági zárral való ellátását. 
- Kisebb beruházást igényel néhány mozgásérzékelő lámpa felszerelése az 

épületre, amely szintén elriaszthatja az illetéktelenül behatolni szándékozókat.
- A könnyen mozdítható, rendszeresen nem használatos értékeket vigyék haza, 

ne hagyja a kiskertben, hétvégi házban!
- Értékkel bíró, beazonosítható tárgyairól készítsenek fényképet, zsebleltárt!

Ha bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 
112-es segélyhívó számon!

(a  Hírlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya készítette).

Vizsgáztak végzős diákjaink

Mesél a Föld
Fogyatkozások

Támogatás a tűzoltóknak
Pattog a tűz,

egy illat száll,
az ágon ül egy kis madár.

Rotyog a zaft,
hallom hangját,

és lángok verik az alját.

Süvít a szél,
fő a gulyás,

a nyári délben oly pompás.
Vörös hamu,

ízes leves,
a lelkemnek örvendetes.

Gonda Attila

Egyszerű boldogság

Tisztelt Üdülő-, Kiskert és Tanya 
Tulajdonosok!
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A hosszú, eseménytelen időszak 
után fényre, napsütésre vágyunk, új 
elhatározással, tervekkel indulunk tovább 
mi, nagycsaládosok is.  Boldogok vagyunk, 
hogy május végén a NOE Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete is nyithatott, 
s teljes gőzzel várhatjuk tagcsaládjainkat 
irodánkba, s jövőbeli programjainkra. 
Természetesen mindezeket az éppen 
hatályos járványügyi előírásoknak 
megfelelően rendezzük meg. Május 15-én, 
a család nemzetközi napja alkalmából még 
online előadásokat ajánlottunk a közösségi 
oldalunkon keresztül. A tavaszi hónap 
utolsó hetén nagycsaládos ruhabörzét 
tartottunk, ahol tagjaink válogathattak 
új és használt ruhákból, kiegészítőkből. 
Közös pályázatot írt ki a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete (NOE) és a RAVAK 
Hungary Kft.: a fürdőszoba-felszereléseket 
gyártó vállalat kádakat ajánl fel a 
NOE tagcsaládok számára. Azoknak a 
családoknak szeretnének segíteni, akik 
belátható időn belül nem tudnák felújítani a 
fürdőszobájukat. Egyesületünkből 5 család 
regisztrált, bízunk benne, hogy sikerül 
a családok fürdőkádcseréje. Gőzerővel 
készülünk a X. Európai Nagycsaládos 
Konferenciára, amelyen 10 családdal 
veszünk részt. Társadalmunk legfontosabb 
eleme a család, melyet különösen óvnunk, 
erősítenünk kell. 

Gyermekeink leginkább itt tanulhatják 
meg azt a személyes felelősséget, melyet 
környezetükért is hajlandók vállalni. 
Jövőnk olyan nemzedékkel képzelhető 
el, melynek tagjai családi otthonban, a 
szeretet, a bizalom, a megbocsátás, a 
szolidaritás, a hűség, a szolgálat és az 
élet tisztelete értékeinek szellemében 
nőnek fel. A fentiek szellemében három 
év elteltével újra megrendezésre kerül 
ez az egyik legfontosabb esemény, 
melynek ezúttal Keszthely ad otthont 
2021. július 9-11. között. A X. Európai 
Nagycsaládos Konferencia mottója: “A 
fenntarthatóság bölcsője a család“, mely 

a környezetvédelmet és a körforgásos 
gazdaságot tematizálja. A felnőttek 
számára izgalmas nemzetközi és 
hazai előadásokkal, szekcióülésekkel, 
workshopokkal készülnek a szervezők, 
a gyermekeket kézműves programokkal, 
játékokkal várják, továbbá számos egyéb 
családi programlehetőséget kínálnak. 
Ismét, a tavalyihoz hasonlóan lehetőséget 
kaptunk, hogy részt vegyünk Tatán az 
„Élmények táborában”. A 25 gyermek 
két kísérővel július végén tölt majd el 
egy izgalmas hetet a gyönyörű városban. 
Nagycsaládos napközis táborunkat 
augusztus elejére tervezzük, az idei mottó: 
Ne beszélj zöldségeket! Élj tudatosan, 
nagycsaládosan! Az Erzsébet a Kárpát-
medencei Gyermekekért Alapítvány idén 
a családi hétvégék programsorozatra 
július, augusztus és szeptember hónapban, 
összesen 9 alkalommal várja a családokat 
a megújult Zánkai Erzsébet-táborba. 
Információink szerint 20 tagcsaládunk 
pályázott, akik nemsokára várhatják 
az értesítést, s a szuper családi hétvége 
örömeit. Idei gyermeknapunkat és 
az összetartozás napját június 4-én 
délután és este rendezzük meg: családi 
vetélkedővel, értékes ajándékokkal, 
arcfestéssel, szendvicsvacsorával 
várjuk tagcsaládjainkat, majd 20.21-kor 
meggyújtjuk az összetartozás tüzét. Erről 
a programról fényképes beszámolót a 
következő lapszámban olvashatnak. 

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete székhelyén, a Civil Házban 
munkanapokon 7.30-17.00-ig várja 
továbbra is a tagcsaládjainkat ügyintézés 
céljából, illetve szeretettel fogadjuk 
azokat a kis- és nagycsaládokat, akik 
érdeklődnek egyesületünk, programjaink, 
rendezvényeink iránt, s szívesen 
csatlakoznának hozzánk. (Elérhetőségeink: 
4440 Tiszavasvári, Bethlen Gábor út 4. 
Telefon: 06 20 449 8922, email: civilhaz.
tv@gmail.com)

A Kornisné Liptay Elza Szociális és 
Gyermekjóléti Központ 2021. május 
27. napján a Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskolában gyermeknapot tartott. 
Már több mint 100 éve, hogy május utolsó 
vasárnapján a gyermekeket ünnepeljük. A 
Gyermeknap célja, hogy a gyerekek jól 
szórakozzanak, hogy azon a napon minden 
figyelem rájuk szegeződjön. Ez most sem 
volt másként. Május 27. napján minden 
szem a gyerekekre szegeződött, minden 
mosoly értük csillant, minden bíztatás 
nekik szólt. Az intézményünk dolgozói 
nevében – az iskola vezetőségével és 
pedagógusaival együttműködve – egy 
kis bohókás sportversenyre invitáltunk 
minden alsó tagozatos diákot, hogy ez a 
nap legyen egy kicsit más, legyen vidám 
és feledhetetlen. Az iskola alsós tagozatos 
osztályai vettek részt 15 csapatot alkotva. 
A gyermekek ezen a napon kipróbálhatták 
magukat ügyességben, logikában, 
szükségük volt az emlékezetükre, 
gondolkodásukra. 

Az iskola területén 15 állomás között 
barangolhattak a gyerekek és gyűjthették 
menetlevelükre a jól megérdemelt 
pontjaikat. Kicsit tudálékos állomások, 
kicsit vicces, kicsit kreatív lehetőségek 
vártak a gyerekekre, a fák, bokrok, padok 
között. Az alábbi állomásokon mérhették 
össze a tudásukat: számbirodalom, fejtörő, 
Dobj kosárra!, nyami-puzzle, Lego torony, 

gyermeklánc, Fő az egészség!, állati, 
Különbözőek vagyunk!, fitten szabadon, 
találj el, Mi vagyok én?, Pontosan célozz!. 
A versenynek mindenki győztese volt, 
hiszen a boldogság, a nevetés és a felhőtlen 
kikapcsolódás élménye összehozott 
kicsiket és nagyokat egyaránt. Ezen a 
napon senki nem ment haza üres kézzel, és 
mindenki egyformán nyert. A nyereményt 
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
biztosította számunkra, amelyet ezúton 
is köszönünk nekik. A nyeremények 
a következőek voltak: tic tac Gum, 
Topjoy üdítők vitaminnal, Kinder Delice 
piskótaszelet kókusz ízű, Celebrations 
Sparkling, Lego vegyes játékok. 
Ennek az ajándéknak az összértéke: 
912.948 forint. Ezúton szeretnénk 
megköszönni az iskola vezetőségének a 
támogatást és külön köszönjük Ráduly 
Zsoltnak és Dudásné Bódor Erikának 
a programon való aktív részvételt. 
Köszönjük az iskola pedagógusainak, 
karbantartóinak és minden dolgozónak 
a munkát, akik ezen a napon segítette 
rendezvényünket. Köszönjük a Kornisné 
Központ munkatársainak a segítséget, 
Makkai Jánosné intézményvezetőnek, 
családsegítőknek, esetmenedzsereknek, 
óvodai és iskolai szociális segítőknek, 
szociális asszisztenseknek, sofőröknek.

Kornisné Liptay Elza Családsegítő 
Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 

2021. május 4-én a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület jóvoltából a Kornisné Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ munkatársai ismételten hatalmas 

mennyiségű élelmiszer csomagolásába 
kezdtek. Gondos kezeknek köszönhetően 
311 családnak sikerült megint csomagot 
adományoznunk. Ismételten a városban 
élő időseknek, egyedülállóknak, hátrányos 
helyzetű családoknak segítettük a 
mindennapjait. A csomag tartalma a 
következő volt: Kecskeméti morzsolt 
csemegekukorica konzerv, lencse 
konzerv, Danone Actimel joghurtital 
vegyes ízekben, Dárdás szeletelt tavaszi 
felvágott, TIC-TAC Gum rágógumi. Az 
adomány összértéke: 1.683.880 forint. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
támogatását. Köszönjük a Kornisné 
Központ munkatársainak a segítséget, 
akik az el hozataltól kezdve a kiosztásig, 
a pakolástól kezdve a csomagolásig részt 
vettek a munkában.  Hálásak vagyunk a 
családsegítőknek, esetmenedzsereknek, 
szociális asszisztenseknek, takarítónőknek, 
és természetesen azon személyeknek, akik 
nélkül ez a csomag nem ékezett volna el a 
családokhoz.

Makkai Jánosné intézményvezető
Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás 

munkatársai

Az elmúlt időszakban a  járványhelyzet 
miatt nehéz helyzetbe kerültek a kulturális 
együttesek, hiszen fellépések hiányában 
nem találkozhattak közönségükkel. Sajnos 
ez a helyzet állt fenn zenekarunkkal is,a 
Városi Fúvószenekarral. Ennek ellenére 
együttesünk nem állt le a munkával, hiszen 
a törvény adta lehetőségekhez igazodva 
10 fős próbákkal dolgozhattunk, 
készülhettünk a nyári időszakra. Mivel 
Tiszavasváriban kultusza van a 
fúvószenének, s a közönségünk ennyi idő 
eltelte után méltán  hiányolja  a zenénket, 
ezért az online koncert lehetőségét 
megragadva szerettünk volna 
kapcsolatba kerülni a városlakókkal,  
színvonalas kikapcsolódást 
nyújtani a hétköznapokra. Az 
online koncertünket 2021.05.19-
én láthatták a  Tiszavasvári Városi 
Televízió  műsorán, azonban a 
koncerfelvétel továbbra is megtekinthető 
a Tiszavasvári Városi Televízió 
YouTube csatornáján. (https://www.
youtube.com/watch?v=CtwjJAIVpIQ)  
Koncertműsorunkban könnyed, 
térzene jellegű 
válogatást hallhatnak az indulóktól kezdve 
a slágerdallamokig. Karnagy: Nagy 
Dániel. Zenekarunk ezúton is szeretné 
megköszönni mindenkinek,aki ebben 

az évben is támogatott minket az 
adójuk 1 %-ának felajánlásával. Ezen 
felül, ha egyéb módon is szeretnék 
segíteni munkánkat,a következő 
bankszámlára van lehetőségük 
utalni támogatásukat: Tiszavasvári 
Fúvószenekari Alapítvány,68700016-
10130720,közlemény:adomány. A 
támogatásokat hangszerparkunk 
cseréjére használjuk fel. A közeljövőben 
hallhatnak minket június 26-án  
Hajdúnánáson, ahol az  I. Hajdúnánási 
Országos Mazsorett Fesztiválon 
közreműködünk. Tiszavasváriban július 
3-án, szombaton találkozhatnak velünk 
a „Gyere a térre” rendezvény keretein 
belül a Találkozások Háza előtti téren, 
ahol tiszavasvári, Hajdúdorogi mazsorett 
csoportokkal, illetve a  Derecskei Ifjúsági 
Fúvószenekarral közösen szórakoztatjuk 
majd a közönséget. Együttesünkkel a július 
31-én megrendezésre kerülő Tokaji Varázs 
Mazsorett- és Fúvószenei Találkozón 
fogjuk Tiszavasvárit képviselni, ahol 
a régió fúvószenekarijai és mazsorett 
csoportjai műsorait tekinthetik meg az 
érdeklődők. Reméljük, minél többször 
találkozhatunk Önökkel a nyáron! 

Tiszavasvári Városi Fúvószenekar
(concertband@tvf.hu)

„Édes Álom”

FÚVÓSOK ONLINE KONCERTJE

Élelmiszercsomag a rászorulóknak

Nagycsaládos újjászületés
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Ovis hírek

„Képzeld el, hogy minden nap gyermeknap, az ajándék pedig édesség, léggömb, 
vagy játék helyett a testi, érzelmi, gondolati jelenléted, a törődésed, a szereteted, 

és az időd.
Amit el tudunk képzelni, meg is tudjuk tenni, és nem is kerül semmibe, még 

annyiba sem, mint az édesség, a léggömb, vagy a játék.” Terényi Andrea

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai 
Intézmény gyermekeinek, és 
óvodapedagógusainak mese szeretete, 
mesemondó kedve a jelenlegi nehéz 
járványügyi helyzetben is töretlenül 
él. A mese a vigaszunk, örömünk, 
és reménységünk, értelmi és érzelmi 
táplálékunk. A szabályok szigorú 
betartásával, a személyes találkozások 
minimálisra csökkentésével idén tavasszal 
is (április 20 és május 26 között) sikerült 
megrendezni AZ ÓVODÁSOK VÁROSI 
MESEMONDÓ VERSENYÉT, mely több 
mint 20 éves hagyományra tekint vissza.  

Ebben az évben a „Tiszavasvári Városért” 
Alapítvány támogatását élvezhettük, 
amiért ez úton is szeretném intézményünk 
nevében köszönetemet kifejezni. Összesen 
39 gyerek ajándékozta meg szüleit, óvodai 
közösségét, a megtanult, szépen előadott 
és átélt kedvenc meséjével. Közülük 12 
gyerek került a döntőbe, ahol
1. helyezét ért el: PETHE NÓRA (Lurkó-
kuckó Óvoda) és FERCSÁK ZSOMBOR 
(Fülemüle Zöld Óvoda)
2. helyezést ért el: REZNEK HANNA 
LARA (Lurkó-kuckó Óvoda) és 
MUNKÁCSI LÉNA (Fülemüle Zöld 

óvoda)
3. helyezést ért el: GYŐRFI KITTI 
(Lurkó-kuckó Óvoda) ÁBRI SÁNDOR 
(Magiszter Alapítványi Óvoda) és 
URBÁN VANESSZA (Fülemüle Zöld 
Óvoda)

Köszönöm Fülöp Attila és Póka Nándor 
munkáját, akik a felvételeket készítették 
és rögzítették, nekik köszönhetően minden 
gyereket és óvodai közösséget DVD-vel 
is sikerült megajándékozni. Köszönöm a 
háromtagú Zsűri: Kulcsár Lászlóné, EKIK 
intézményvezető, Moravszki Zsoltné, 
TEOI intézményvezető és Munkácsi 
Mihály, Tiszavasvári Városért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke értékelő munkáját. 
Köszönöm a szülők és az óvodapedagógus 
kollégák segítő együttműködését. Minden 
részt vevő gyerek teljesítményéhez szívből 
gratulálok. Kívánom a mesekedvelő 
felnőtteknek és gyerekeknek, hogy sok-
sok örömteli és hasznos élményhez, 
bölcsességhez jussanak a mesék, 
különösen magyar népmesék csodálatos 
világán keresztül.

Cs Nagy Balázsné
Óvodapedagógus

GYERMEKNAP  KÉPEKBEN
  A  TISZAVASVÁRI  EGYESÍTETT 

ÓVODAI INTÉZMÉNY ÓVODÁIBAN

MESÉS NAPJAINK
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Kultúra - szórakozás

Vidám gyerekzsivajtól volt hangos a Találkozások Háza 
tere május 28  - a délutánján.   A gyerekeket köszöntöttük, 
megelőlegezve egy kis ünneplést a közelgő  gyermeknap 
alkalmából. A nézőtérré alakított téren 300 gyerek tapsolt 
a Mandala Dalszínház színészeinek, akik szintén éppoly 
lelkesek voltak maguk is a csillogó tekinteteket látva.

Nem csupán ez a szórakozási lehetőség várta a 
gyerekeket, a Méhecske Játéktér logikai játékokat 
sorakoztatott  fel, melyeket bárki kipróbálhatott,  arc – és 
csillámfestő készített merész és szépséges alkotásokat, 
16 órától pedig Chili bohóc hajtogatott lufikat minden 
érdeklődő csemetének.  Népszerű volt a  meseszerű fotófal, 
melyet Kóti Zoltán készített  felkérésünkre azzal a  céllal, 
hogy több rendezvényünket is  színesítsen a későbbiekben. 

Találkozzunk a téren, ezután is, csak figyeljék 
plakátjainkat!

Szőllősi Ágnes

Gyermeknapi délután
Újra élettel teltek meg a kulturális intézmények, hiszen 

a virtuális, online térből áttevődött a programok jelentős 
része a szabad térbe.

Május 28-án Gyermek naphoz kapcsolódóan Ringató 
Baba-Mama foglalkozás várta a legkisebbeket a könyvtár 
Olvasókertjében, melyet Rózsa Ibolya foglalkozásvezető 
tartott. 

Május 31-én sor kerülhetett a 35 éve város Tiszavasvári 
rajzpályázat eredményhirdetésére. A rajzokból nyílt 
kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg a könyvtár 
nyitvatartási idejében. A kiállítást Kovácsné Botrágyi 
Mónika nyitotta meg. Gratulálunk minden díjazottnak!

A Vasvári Pál Múzeum évekkel ezelőtt indította el a 
Kabay János Emlékhét programsorozat gondolatát, ezzel 
az eseménnyel is tisztelegve településünk szülöttének, 
Kabay Jánosnak a munkássága előtt. Külön öröm volt 
valamennyiünk számára, amikor Kabay János életműve 
2013-ban bekerült a Hungaricumok közé. 

Köszönetünket fejezzük mindazoknak, akik tárgyi 
emlékekkel, visszaemlékezésekkel, riportokkal 
előadásokkal hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a nehéz, 
pandémiás időszakban, ha kicsit szerényebb formában 
is, programjaink egy részének online megvalósításával 
emlékezhettünk településünk szülöttjére, az Alkaloida 
megalapítójára. 

Kabay János Unokája Marika, a következő üzenetet 
küldte a Kabay János Emlékhét programján résztvevőknek:

„Mindazoknak, akik részt vesznek a különleges 
eseményen, nagyon hálás vagyok, hogy halála utána 
annyi évvel Kabay János nagyapámról még mindig így 

emlékeznek és tisztelik.
Kelp Ilona nagymamámmal együtt feltalálta azokat a 

folyamatokat, amelyek ma is a morfingyártás alapjának 
számítanak. Soha nem találkoztam nagyapámmal, de 
tiszavasvári kirándulásaim során úgy éreztem, hogy 
megismerhettem Őt. Még egyszer nagyon köszönöm, 
hogy megünneplik hihetetlen nagyapámat Kabay Jánost!”

2021. május 25-én kezdődő emlékhét első programján 
Ráduly Zsolt alpolgármester úr köszöntője után Szilágyi 
Katalin az Alkaloida Minőségbiztosítási és Ellenőrzési 
Igazgatója mondta  e gondolatait Kabay Jánosról.

Ezt követően Víg Ágnes tartalmas előadását hallhattuk  
Kabay János története címmel

Sotkó Gyula a SOTIVA SEED ügyvezetője a 
morfingyártás jelenlegi helyzetéről tartott tartalmas 
előadást. Az emlékhét keretében az résztvevők elhelyezték 
a megemlékezés koszorúit, virágait a Múzeumkertben 
Kabay János szobránál, Kabay János szülőházánál és 
egész alakos szobránál az Alkaloida területén. 

Internetes játékok, kvíz, tartalmas előadások várták az 
érdeklődőket egész héten. Nagy érdeklődés kísérte Vanczer 
Dóra, Dr. Jekő József és Dr. Simon Csaba előadását.

Köszönetünket fejezzük ki Kaszás Mihály cégvezető 
úrnak, Nagy Zoltánnak és az Alkaloida Vegyészeti Gyár 
Zrt. dolgozóinak, és mindenkinek akik részt vettek egész 
hetes programsorozat megvalósításában. 

Kérem kísérjék figyelemmel programjainkat, s 
találkozzunk az EKIK intézményegységeiben!

      
Kulcsár Lászlóné 

ÚJRA MEGNYITOTTÁK KAPUIKAT A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK
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Közlemények-Információk

Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Katona András 
Balogh Alex
Ábri Delina  
Lakatos Laurent Krisztofer
Balogh Violetta Mira 
Kiss Eszter Emma 
Makula Emir 
Vadász Ábrahám
Lakatos Gusztáv Felicián 

Akik házasságot kötöttek
Dr. Juhász Bettina – Kiss Dániel 
Anger Zsuzsanna – Pethe Lóránt
Erdei Odett Erzsébet – Harascsák Péter 
Molnár Anita – Jámbor Zoltán

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszalök központjában a József Attila 
úton 1930 nm-es telken, 100 nm-es, 3 
szobás, cserépkályhás, tufából épült, 
felújításra szoruló családi ház eladó. 7,8 
M Ft. Érd: 06 30/ 976-9459.
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06304026732.

Szolgáltatás
Egyéni vállalkozóként épület-és 
szerkezetlakatos munkákat vállalok. 
Kiskapuk, nagykapuk, előtetők, 
fémszerkezetű épületek, trapézlemez 
kerítések, fémszerkezetek helyszíni 
szerelése, hegesztése, javítása. Telefon: 
0670/322-3546
Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők, 
egyéb fémszerkezetek gyártása, 
felújítása kedvező áron! További 
lakatos és hegesztési munkák. Helyszíni 
szereléssel/beépítéssel. Tel.: 06-30/611-
60-74
Földmérés, megosztás, épület 
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár 
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel: 
30/ 368-9797

Ez is - Az is
Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 2500 
Ft/q! (Méterben) 2700 Ft/q! (Gurigázva) 
Szállítás és mérlegelés megoldható!
TEL: 06 30/696-39-61
Eladó LEHEL típusú 30 literes kemping 
hűtőláda. Méret: 42x52x40 cm  (220V, 
12 V) Tel.:30/270-1665   

Polgármester fogadónap:
2021. 07.05. hétfő 08.00-12.00

Jegyző fogadó napok:
2021.06.16. szerda  08.00-12.00
2021.06.30. szerda  08.00-12.00
2021.07.14. szerda  08.00-12.00

Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140

Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515;  06-42/411-516

Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6. 
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható! 
Tel: 06 20/919-1793

Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es 
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser 
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre, 
illetve a mentőszolgálathoz!

Tűzoltóság:
06 42/520-304

Rendőrség:
06 42/372-311  
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható. 
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó 
számot

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:
Répási Gáborné sz. Molnár Margit / 
/2021.04.05./ Kiss u.                                         
Vadász Sándor / Szarvas u.   
Répási Juliánna / Vasvári Pál u. 87.     
Gombkötő Jánosné sz. Balogh Juliánna 
Piroska / Vasvári Pál u. 87.                              
Fekete Lajosné sz. Ecsedi Piroska / Kiss u.           
Mészáros Piroska Gabriella / Ady Endre u.     
Benicsák Jánosné sz. Pasztirkó Julianna / 
Aradi Vértanúk u.                  
Virág Ferenc / Haladás u.          
Ényi Sándor / József  Attila u.       
Szabó Zsigmondné sz. Szilágyi Erzsébet 
Ibolya / Bajcsy-Zs. u.      

Gyógyszertári Ügyelet:
Június 11-17
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Június 18-24
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Június 25-Július 01.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Július 02-08
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Július 09-15
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Július 16-22
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

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

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

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

Megemlékezés Drága Édesanyám,
CSECSKEDI DEZSŐNÉ

halálának 10. évfordulójára.
„Megpihent a szív, mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, mely értünk oly sokat 

dolgozott”

Lányod Katalin, gyermekei, szerető uno-
káid és dédunokáid

ÖSSZEVEZETETT EBOLTÁS 2021 
PÓTIDŐPONTOK!

 Június 26. szombat, 08:00-11:00  Piac tér. Rendelő

Június 27.vasárnap, 08:00-11:00  Szorgalmatos, Iskola parkoló

Összevezetett oltás ára: 4500 Ft kutyánként, mikrochip: 4500

oltási könyv pótlása 500 Ft

Oltás háznál telefonos egyeztetéssel (!) 5000 Ft (egész évben)

Oltás rendelőben, rendelési időben: 4500 Ft (egész évben)

Hívjanak bizalommal!

Dr. Magyar Károly: 06-70-570-0904
A járványügyi szabályokat kérem, tartsák be mindannyiunk érdekében!

A veszettség elleni oltás a 164/2008 FVM rendelet szerint 3 hónapos kortól 

kötelező!

Szépség-jóság
A szépség csak múló varázs
Mely elröppen, ha jő’ a tél

Lehet, hogy csak huncut csalás,
A jóság ennél többet ér.

A jóság a szívből fakad,
És megmarad, míg az dobog,
Nem kellenek hozzá szavak,

A tett itt a legfőbb dolog.

Bónis László

A Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. 
(VIII. 4.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Rendelet) határozza meg 
a hulladékszállítási díjkedvezményre 
való jogosultság feltételeit. A Rendelet 
27. és 28. §-ai értelmében kérelemre a 
mindenkori közszolgáltatási díj 50%-
ának megfelelő összegű kedvezményben 
részesül az egyedül élő nyugdíjas személy, 
aki - Tiszavasváriban bejelentett állandó 

lakhellyel rendelkezik, 
az ingatlan tulajdonosa, 
használója, feltéve, hogy 
más személynek azon 
a lakcímen bejelentett 
lakcíme, tartózkodási helye 
nincs. A kérelmet 2021. július 
15. és 2021. szeptember 15. 
napja között lehet benyújtani 
a Tiszavasvári Polgármesteri 
Hivatalban (4440 
Tiszavasvári, Városháza 
tér 4.). Ha a jogosultság 
év közben áll be, azt 
legkorábban a következő év 

1. napjától – a benyújtott kérelem alapján 
- lehet figyelembe venni. A nyomtatvány 
letölthető a www.tiszavasvari.hu honlapról. 
Felhívjuk az érintett lakosság figyelmét, 
hogy a határidő után beérkezett 
kérelmek érdemi vizsgálat nélkül 
elutasításra kerülnek.  Egyúttal kérjük 
Önöket, tájékoztassák a környezetükben 
élő nyugdíjasokat a lehetőségről, hogy 
minél többen élhessenek a kedvezménnyel.   

               Tiszavasvári Város 
Önkormányzata

Szemétszállítási Díjkedvezmény



2 0 2 1  j ú n i u s
Sport

Felnőtt labdarúgó csapatunk az elmúlt 
hónapban kissé hullámzóan teljesített. 
Két döntetlen mellett, egy vereség és egy 
győzelemmel zártuk ezt az időszakot. 
Nyírlugos - TSE 2:1, TSE-Kálmánháza 
2:2, Kótaj-TSE 1:1,  TSE-Levelek 3:0 

Az ifi csapatunk viszont ismét kiválóan 
szerepelt és megnyerte a bajnokságot!!! 
Balogh Győző pedig a megyei 
GÓLKIRÁLY-i cím várományosa!!! 
Ezúton is gratulálunk a Sinka legénységnek! 
A képen a bajnok ifi csapat látható!

Véget értek a bajnoki küzdelmek 
kézilabda csapataink számára is. 
Utánpótlás együtteseink számára május 
elejével lezárult a versenyszezon. Nagyon 
nehéz bajnoki évad áll mögöttünk, amely a 
csapatokat, edzőket és vezetőket egyaránt 
nagy feladat elé állított. Számtalan 
mérkőzés maradt el, a vírus minket sem 
került el. Voltunk karanténban, amely 
nagyban befolyásolta a csapat felkészülését, 
ennek ellenére az őszi mérkőzések végén 
már biztató játékot mutatott a csapat. A téli 
felkészülési időszakban kitartóan dolgozott 
a csapat Hadas mester irányításával. Ebben 
az időszakban az edzőmérkőzéseket nem 
engedte az MKSZ, így kellett nekivágni 
a tavasznak. Ez a csapat teljesítményén 

szerencsére nem látszott meg, volt egy hát 
mérkőzésből álló győzelmi sorozatunk, 
ennek köszönhetően versenyben voltunk 
a dobogóért. A jó széria a Füzesabony 
ellen sajnos megszakadt. A bajnokság 
végén így pontegyenlőség alakult ki a 
Kisvárda csapatával, de sajnos az egymás 
elleni eredmények miatt (egy értelmetlen 
MKSZ döntés miatt) a csapat lecsúszott 
a dobogóról. Női csapatunk derekasan 
küzdött a bajnokság folyamán. A vírus 
miatt a megyei bajnokságban volt, hogy egy 
hónapig nem is játszottak mérkőzést. Az 
elmúlt egy hónapban rengeteg mérkőzést 
játszottak a lányok, volt, hogy egy nap két 
mérkőzést játszottak. Hajrá TSE! 

Gyulai Ákos

Az egyesületi fenekezős háziverseny 2021. június 26-án kerül megrendezésre. Szabad 
téri jellege miatt a maszkviselés nem kötelező, nincs szükség oltási igazolásra sem. A 
1,5 méteres távolságtartás és a horgászatnál legalább 5 méteres védőtávolság továbbra is 
fontos! Idén már ebéddel is készülünk, viszont a védőtávolság tartása miatt kicsit tovább 
fog tartani mindenkinek a megebédeltetése. Különleges étel van betervezve, úgyhogy 
érdemes lesz megvárni!
A versenyre a nevezés nem nyitott, csak Egyesületi tagok jelentkezhetnek!
Meghirdetett kategóriák:  Fenekezős  / felnőtt-ifi
Nevezni június 20-án 19 óráig lehet a Kacsás tónál. 
Nevezési díj: 3.000,- ft.
A versenyek napirendje:
sorsolás:6:30, etetés/verseny:7:00-12:00, eredményhirdetés:12:30, ebéd:13:00 
Díjazások:legnagyobb összsúly kifogója  
               I, II, III helyezett serleg
- Legnagyobb hal kifogója serleg
Verseny szabályzat:

1. A verseny egyéni verseny. 1 bot 1 szakáll nélküli horog a megengedett 
(lenyomott szakáll is elfogadott). Botok cserélgetése megengedett, de 
egyszerre csak 1 szerelék lehet a vízben.

2. Maximum 2 kg etetőanyag, 0,5 liter élő csali és 1 kg szemes csali használható 
fel. Rossz minőségű, penészes etetőanyag nem használható! Kizárást von maga 
után!

3. Fogás esetén jelezni kell a versenyfelelősnek és mérlegelés után a kifogott halat 
kíméletesen vissza kell engedni. 

4. A felcsalizott szereléket újra a vízbe dobni mindaddig tilos, amíg az 
előzőleg fogott hal haltartóba (és vízbe) nem helyezte, ill. visszaengedésre 
nem került! 

5. Minden szabályosan kifogott hal részt vesz a versenyben.
6. Verseny szektor elhagyása (máshol folytatja a horgászatot) TILOS illetve 

kizárást von maga után! A verseny lefújása előtt megakasztott hal még 
beleszámít a mérlegelésbe, de csak akkor, ha legkésőbb a lefújás utáni 10. 
percig sikerül szákba terelni.

7. A halakkal való kíméletes bánásmód eszközei kötelező tartozékok, melyek 
használatának elmulasztása a versenyből való kizárást vonja maga után!
Ezek az eszközök: szakáll nélküli horog (lenyomott szakáll is elfogadott), 
nagyméretű merítőszák, pontymatrac, lehetőleg 2 méter hosszú gyűrűs 
haltartó és/vagy pontyzsák, horogszabadító eszköz, fertőtlenítő spray.

8. Ha a versenyző hibájából elpusztul egy nemes hal, akkor annak az értékét 
köteles a versenyző megtéríteni.

Versenyfelelős:  Holoda István (30/412-8960)
További információk:  www.tv-horgasz.info

 https://www.facebook.com/KacsasHorgaszto/ 

A horgászatnak nem éppen kedvező hónapon vagyunk túl, a hűvös, szeles, esős időjárás 
miatt kellemetlen volt a parton állni. Kész csoda volt, hogy a május 30.-án megrendezett 
gyermeknapi horgászverseny délelőttjén nem esett az eső! Az előzetes regisztrációt is 
meghaladó létszám jött össze, 19 kis horgász jelent meg, hogy összemérje tudását, szeren-
cséjét. Hűvös, erős szembeszél fújt az úszós pályán, így – főleg a kicsiknek – elég nehéz 
volt a szereléküket ideális távolságra bejuttatniuk. Csak sikerült megtalálni a jó helyeket 
és sok halat fogtak. A legtöbb 77 darab volt! Összesen 344 darabot reptettek ki a vízből, 
közel 7 kg súlyban! Zömében küszt és kárászt, de volt sok bodorka, dévér és sügér is a 
palettán! Nyereményeket 2 korosztályban osztottunk, melyeket idén is a MOHOSZ-tól 
kaptuk pályázat útján. Nagyon értékes feeder és match botok érkeztek.
Nyertesek alsós kategóriában:

1. Vámos Benett (66 darab 0,8 kg)
2. Kórik László (41 darab 0,77 kg)
3. Plánk Hanna Petra (12 darab 0,51 kg)

Nyertesek felsős kategóriában:
1. Bolega András Bertold (77 darab 1,15 kg)
2. Mezei Márk (36 darab 1,03 kg)
3. Mászlai Kristóf (10 darab 0,72 kg)

Minden gyermek kapott ajándékot és emléklapot. Szaniszló Pál - a horgászbolt és büfé 
üzemeltetője, - horgászkellékeket ajánlott fel, a Nyáguly család pedig egy kis nasival és 
apróságokkal kedveskedett a gyerekeknek. A legtöbb hal kifogója bot+orsó különdíjban 
is részesült Szaniszló Pál jóvoltából. Az egyesületi fenekezős háziverseny 2021. júni-
us 26,-án kerül megrendezésre. Részletek külön hirdetményben olvashatók. Kacsás 
júniusi nyitva-tartása: SZERDÁTÓL VASÁRNAPIG: 06:00-től 19.00-ig További 
friss információkért kérjük, hogy figyeljék az online híradásokat az Egyesület megújult 
honlapján (tv-horgasz.info) és Facebook oldalán: www.facebook.com/KacsasHorgaszto/, 
valamint a Városi Televízió műsorán, képújságján.

az Elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök

Foci

Alkaloida „Lombik” Horgász 
Egyesület

Tisztelt Horgásztársak!

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület
Kedves Horgásztársak!

Kézilabda
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A Gyermeknapi horgászverseny résztvevői

Most látható a természetben
A fülemülék júniusban is énekelnek

A fülemüle hazánk talán legszebb hangú énekese, amit 
nem azért követ el, hogy bennünket gyönyörködtessen. 
Április végén, május elején haza érkező hímek igyekeznek 
maguknak területet foglalni, amelyet szabályosan körül 
énekelnek. Jelezvén azt a többi hímnek, hogy ez a terület 
már foglalt és ne dugják ide a csőrüket, mert pórul járnak. 
Ugyanakkor a tojók számára hívó szó, hogy itt egy hím 
keres társat, akivel a jövő nemzedékét óhajtja felnevelni. A 
madár csokoládébarna, csak a farok tollai rozsdavörösek, 
amit az éneklés közben billeget. Ha a párok összeállnak, 
a talajon építik meg a fészküket avarból és fűszálakból, a 
tojó ebbe rakja le olajzöld színű 5 tojását, amelyet két hét 
alatt költ ki. A fiatalok még röpképességük előtt hagyják 
el a fészket, ezzel is csökkentve a ragadozók prédálását. A 
hímek ez idő alatt végig énekelnek és ezért hallhatók még 
június hónapban is. Védett madár, eszmei értéke 10000 Ft.

              dr Legány András2021. május 24-én ünnepelte 90. születésnapját felesége 
és családja körében Nagy Sándor. Sajnos a járvány miatt 
nem lehettünk jelen, de ezúton kívánunk Neki hosszú, 
boldog életet, és jó egészséget.

Születésnapi köszöntés


