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Február 21-22-én kétnapos üléssel megkezdte munkáját az 
Országgyűlés tavaszi ülésszaka. Hétfőn interpellációkkal, 
azonnali kérdésekkel, kérdésekkel és mentelmi ügyekkel 
foglalkozott a Tisztelt Ház.  A keddi ülésen az egyházak 
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló törvény és egyéb törvények módosításáról folytatott 
általános vitát. Információim szerint még egy ülés lesz, 
amelyen a köztársasági elnököt fogják megválasztani a 
képviselők. A február 12-én kezdődött választási kampány 
miatt több ülést nem tart a parlament, hiszen közismert, 
hogy a köztársasági elnök döntése értelmében április 
3-án országgyűlési választások lesznek az országban. 
Szeretném felhívni a tiszavasváriak figyelmét, hogy 
ugyanazon a napon, az országgyűlési választással egy 
időben népszavazás is lesz. Most a parlamenti ciklus végén 
a választási kampány megkezdődése miatt, csak a tényeket 
írtam le, véleményt nem fűztem hozzá. Köszönöm eddigi 
figyelmüket!

Nyakunkon a tavasz, és sokat hivatkoztam arra, hogy a jó 
idő beálltával elkezdődnek a munkálatok Tiszavasváriban! 
Melyek is ezek? Bizakodunk abban, hogy az úttal 
kapcsolatos dolgok lassan beindulnak. A közbeszerzési 
eljárás kiírásra került. Ott még nincs nyertes pályázónk, 
de amint lesz, az Ő érdeke és a mi érdekünk is az, hogy 
mihamarabb munkához lásson! Aztán: a volt Családok 
Átmeneti Otthonának az épület felújítása elkezdődött. 

A belső munkák (elektromos hálózat felújítása, 
burkolatcsere, festési munkák) már folynak. A külső 
munkákat is elkezdték (vakolatleverés, bontás, egyebek), 
és lassan a nyílászárók cseréje is megtörténik. Az orvosi 
rendelő tekintetében is rövid időn belül várható a nyertes 
kivitelező kihirdetése, és amennyiben ez meglesz, 
kezdődhet a bontás, az építés, a felújítás. Április közepére 
ez már láthatóvá válik. A belvíz-csapadékvíz elvezető 
rendszer munkálatai már elkezdődtek, és most készítjük 
elő a külterületi útjaink nyertes pályázatához tartozó 
előkészületi munkákat. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy 
április-május környéke már nagyon látványos dolgokat fog 
hozni Tiszavasváriban. A Zöld Város projektünk szépen 
halad. Aki jár a strand felé, az láthatja, hogy a műfüves 
focipálya melletti épületet már nem bontják, hanem építik, 
a tereprendezés folyamatos. A piacra vezető út mellett 
megtörtént a járda kialakítása, és befüvesítés helyett 
sövény lett ültetve. Amikor elkezd zöldelleni, virágba 
borulni, látvány szempontjából sem mellékes a különbség.  
És ez csak a kezdet…

Szőke Zoltán
polgármester 
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Kezdődő munkálatok 
Tiszavasváriban

Magyarország közvetlen szomszédságában sajnos a 
legrosszabb forgatókönyv következett be: egy háború, 
amelyet még a legnagyobb országok diplomáciai 
erőfeszítései sem tudtak megakadályozni. Ebben a 
helyzetben az a legfontosabb, hogy a magyar emberek 
biztonságát garantáljuk. Aggódunk Ukrajnáért, 
kiállunk Ukrajna területi integritása mellett, de a 
háború nem megoldás. Alapvető érdekünk, hogy 
Magyarország kimaradjon a háborús konfliktusból. 
Éppen ezért felelőtlennek tartjuk, és nem támogatjuk 
azt az ellenzéki álláspontot, hogy Magyarország 
katonákat és fegyvereket küldjön Ukrajna területére. 
Nem fogunk támogatni olyan javaslatokat sem, 
amelyek hazánk gázellátását és a rezsicsökkentést 
veszélyeztetik. Magyarország az EU és a NATO 
tagjaként támogatja a béke helyreállítására irányuló 
közös erőfeszítéseket. A Magyar Honvédség 
felkészült a határvédelmi és humanitárius feladatokra, 
nagykövetségünk minden segítséget megad az 
Ukrajnában tartózkodó magyaroknak.

Tisztelt Honfitársaink!
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Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol

- Polgármester úr! A Hősök útja egy 
nagyon veszélyes, és forgalmas útszakasz! 
Azzal lehet kezdeni valamit?

– Valóban veszélyes és forgalmas 
útszakasz a Hősök útja, de mondhatom, hogy 
Tiszavasvári valamennyi útja veszélyes 
és forgalmas manapság. Leginkább azért 
veszélyes, mert a közlekedők egy része 
nem a körülményekhez alkalmazkodva, 
az útviszonyoknak megfelelően vezet. 
Azt gondolom, hogy kellő türelemmel és 
helyzetfelismeréssel lehetne biztonságosan 
közlekedni. Én azt szoktam mondani, 
hogy Tiszavasváriban igazából nagy 
távolságok nincsenek. Ha valaki a Hősök 
vagy a Bocskai úton 60-70 kilométeres 
sebességgel közlekedik, nem sok mindent 
ér el, hiszen csak 1-2 percet nyerhet. 
Sajnos ezek az utak és a város más útjai 
is több évtizeddel ezelőtt készültek az 
akkori forgalomra és járművekre tervezve. 
Egyelőre Tiszavasváriban út szélesítésére 
nincs lehetőség, viszont Egyedi 
Kormányzati Támogatásból számos 
útfelület és padka meg fog újulni, valamint 
azokat a régi technológiával készült lassító 
bordákat, bosszantókat is újra fogjuk 
építtetni. Addig is azt tudom mondani, 
hogy mindenki közlekedjen úgy, hogy az 
másokra és önmagára nézve is biztonságos 
legyen.

– Ha már az úttesteket nem lehet 
szélesíteni, azért a padkák olyan állapotba 
fognak kerülni, hogy 1-2 héten belül ne 
járják ki az autók a kis köveket?

-  Egy sokkal jobb, tartósabb padkát 
szeretnénk kialakíttatni a kivitelezővel, 
mely felmarásos, tömörítéses módszerrel 
készülne. Ez nem jelenti azt, hogy 1-2 
éven belül nem fog kopni, de bízom abban, 
hogy sokkal tartósabb lesz az eddigiekhez 
képest!

- A strandra vezető járdát 
visszaaszfaltozták! Jobb helyeken már 
10 éve kb:, ezeket felszedték, és térkővel 
burkolták! Ez a felújítás EU részéről 0-a! 

– Jobb helyeken nem kell 10 évet várni egy 
járdafelújításra. Sajnos itt Tiszavasváriban 
kellett! 2010-től az útjaink, járdáink alig 
kerültek felújításra. Az a járda is ennek 
lett az áldozata. Aki visszaemlékszik 
rá, még egy évvel ezelőtt gyalogosan is 
problémát jelentett a közlekedés ezen a 
szakaszon. A gyökerek felnyomták az 
aszfaltot, repedezett volt oly’ annyira, 
hogy bukdácsolni lehetett csak rajta, sőt, 
volt olyan rész, ahol a kerékpár kereke 
jóformán beleesett a gödörbe, repedésbe.  
Tudomásul veszem a véleményformálást, 
a kritikát, viszont nem értek vele egyet. 
Mivel ez kerékpárút is, ezért legtöbb 
esetben itt aszfaltot alkalmaznak. Viszont 
a Vasvári Pál úttól a piac felé vezető 
járdaszakaszon az aszfalt helyett már térkő 
burkolatot alakíttattunk ki. A városlakók, 
idelátogatók már birtokba is vették a 

felújított járdaszakaszt, amiről csak jó 
véleményt hallottam. Ezek alapján én 
nem nullára, hanem 10/10-re értékelem a 
térköves járda és az aszfaltozott kerékpárút 
felújítását!

- Olyan nagydobra verik ezt a 
belvízelvezető rendszer felújítását, 
amikor csak egy markoló kiszedi a gazt 
a csatornából. Mi ennek valójában a 
jelentősége ennyi pénzért?

– Valóban ez egy 200 millió forintos 
beruházás, de nem csak annyiból áll, hogy 
egy markoló kiszedi a gazt a csatornából. 
Ez ettől sokkal összetettebb. Vannak 
nyitott belvízelvezető csatornák, amik 
tisztítása látványos, viszont van egy 
jelentős zárt csatornahálózat a föld alatt, 
aminek tisztítása, mosatása és egyéb 
munkálatai nem látszanak, kevésbé 
látványosak, viszont óriási jelentőségük 
van. A belvíz átemelő szivattyú cseréje 
sem filléres dolog, és vannak még 
olyan nem látható költségek, mint az 
iszap elszállítása, kezelése, tervezés, 
és minden más, amit ebből a pályázati 
összegből kell fedezni. Jelentősége ennek 
a belvízelvezető rendszer felújításának 
az, Tiszavasvárinak az elkoszolódott, 
eltömődött csatornahálózatát rendbe tegye. 
Emlékezzünk rá, amikor nagyobb esőzés 
idején a belvárosban állt a víz, a pincék is 
vízben álltak, mert a csatornarendszer nem 
volt képes elvezetni – pont az elkoszolódás, 
eltömődöttség miatt. Amint ez megvalósul, 
ezeknek a vizeknek az elvezetése nem 
jelent majd gondot. Nem fognak vízben 
úszni az udvarok, és az üdülőtelepet sem 
önti el a belvíz, és például az Adria úton 
sem fog állni a szennyvíz, amely a belvízzel 
keveredve fertőzte az ottani környezetet! 
Itt van előttem a tervrajz, amelyen látszik, 
hogy elég komoly és jelentős hosszúsági 
hálózat az, amiről most beszélünk.

- Most, hogy lemondott Császár József a 
képviselői mandátumáról, ki lesz helyette? 
Időközi választást kell kiírni? 

– Nem kell időközi választást kiírni, 
hiszen Császár József és akkori szervezete 
listás mandátumot szerzett. Ezen a 
listán sorrendbe állított nevek, jelöltek 
szerepeltek. A lemondást követően összeül 
a helyi választási bizottság, és Ők fognak 
az említett nevekből jelöltet javasolni 
a jogszabályoknak, és törvényeknek 
megfelelően. Ilyen esetben a listán 
következő név az új jelölt. Tudomásom 
szerint a választási bizottság a javaslattétel 
előtt megkeresi és nyilatkoztatja a jelöltet 
szándékáról. Amennyiben megvan a jelölt, 
neki ugyan úgy esküt kell tennie, hogy 
képviselő lehessen! Ez a procedúra nem 
1-2 napot vesz igénybe!

- Azt lehet tudni, hogy a COVID-
os időszak milyen hatással volt a 
városra? Gondolok itt a bevételkiesésre, 
munkahelyek megszűnésére, stb.?

– Kezdeném a munkahelyekkel: én 
azt tapasztaltam, hogy munkahelyek 
megszűnése és megugró munkanélküliség 
nem volt jellemző a városban. Voltak 
nehézségek, a megszokott munkarendtől 
való eltérések, viszont a Magyarország 
Kormányának meghozott intézkedései, 
a támogatásai segítettek áthidalni 
ezt a nehéz időszakot mindenkinek. 
Tudomásom szerint a foglalkoztatottság 
ugyan azon a szinten van, mint a járvány 
előtt. Bevételkiesés szempontjából az 
önkormányzatnak a mai napig okoz 
gondokat a kialakult COVID helyzet. A 
költségvetés tárgyalásakor is kiemeltem, 
hogy 2020-óta nem tudunk bérleti díjakat, 
étkezési díjakat emelni, megnövekedett 

költségeinket lefedezni. Történtek 
központilag elfogadott és meghatározott 
béremelések, amelyeket be kellett 
vezetnünk – ez is hozzájárult ahhoz, hogy a 
kiadásaink megnövekedtek, a bevételeink 
azonban nem emelkedtek. De mondhatnám 
problémának a rendezvények elmaradását 
is: több tízmillió forint kiesésünk van, 
mert nem voltak bálok, esküvők, egyéb 
nagyrendezvények a Covid időszak alatt. 
Említhetném a Tiva-Szolg. Kft esetében az 
Ifjúsági Tábort is, ahol a máskor 100 %-os 
kihasználtság volt, míg a járvány ideje 
alatt ez sajnos nem valósulhatott meg. Itt 
is több tízmillió forintnyi kiesés volt, amit 
nem tudtunk máshonnan pótolni. Jelen 
pillanatban az önkormányzati cégek egy 
feszes költségvetéssel tudják kompenzálni 
a kieséseket. Amint visszaáll a „Világ 
rendje”, úgy azt gondolom, hogy ezeket a 
bevételkieséseket tudjuk majd pótolni és 
pénzügyileg egyensúlyba tudunk kerülni! 

- Azt beszélik, hogy mivel Nánáson 
nem épül meg a motor GP pálya, ezért a 
Tedeji út sem lesz megcsinálva. Tudom, ez 
visszatérő kérdés, csak most más értelmet 
nyert! Polgármester úr tud valami 
konkrétumot erről?

– Sem a MotoGP pálya meg nem 
építéséről, sem a Tedeji út el nem 
készüléséről semmit nem hallottam. Az út 
előkészítő munkálatait már láthatjuk, és 
azt gondolom, hamarosan eljön a jó idő, 
amikor már lehet aszfaltozni is! Szerintem 
nyáron már nyugodt szívvel járhatunk a 
sima, felújított 4 kilométeres útfelületen. 
Sajnos ennél az útfelújításnál is nehezítette 
a megvalósítás elkezdését a „papírmunka”, 
azaz a sokat emlegetett bürokrácia! 
Kettő évet vett igénybe a tervezés, 
engedélyeztetés, közbeszerzési eljárás 
lefolytatása, a kivitelező kiválasztása 
és minden, ami ilyenkor lenni szokott. 
Erről a hosszadalmas eljárásról szoktam 
beszélni a mi nyertes pályázatainknál is. 
Tudom korábban is -2014-ben - felröppent 
a hír, még sajtótájékoztató is volt az 
Tedeji út felújításával kapcsolatosan. 
Akkor azonban a választópolgárok 
másként döntöttek, nem azt választották 
meg városunk polgármesterének, aki 
lobbizott az útfelújításért, hanem mást. Így 
Tiszavasvári város akkori polgármestere 
– mivel nem kereste a kapcsolatot az 
országgyűlési képviselővel és Hajdúnánás 
vezetőivel – sikert sem érhetett el!

- Ennyit jelent a jó kapcsolatrendszer? 
– Igen. Ennyit jelent a jó kapcsolat 

kiépítése és megtartása! Ez nem is 
igazán politikai kérdés! Nem csak 
„felfelé” lehet és kell jó kapcsolatot 
kiépíteni és ápolni, hanem a környező 
vagy akár távolabbi településekkel is. 
Azt mindenki tapasztalhatta, hogy 2018 
októberéig Tiszavasvári város szinte 
körbe volt falazva. Semmi kapcsolat 
nem volt a környező polgármesterekkel, 
településekkel. Nekem első dolgom volt 
szakítani ezzel a hagyománnyal. Ennek 
a kiépített jó kapcsoltnak az eredménye 
többek között az is, hogy az eb rendészeti 
telep megépítésének ötletét, - melynek 
akár fenntartásához is hozzájárulnának - a 
járás polgármesterei támogatták.

– És az utolsó, lakosság által feltett 
kérdés: Miért nincs a Központi Orvosi 
Rendelőben defibrillátor?

– Röviden és tömören: VAN! Az orvosi 
ügyeleten van, és kötelező is újraélesztő 
készülék, és használható állapotban is van! 
Ügyeleti időben bármikor hozzáférhető! 
Amikor nincs ügyeleti idő, akkor az ott 
rendelést tartó háziorvosok kötelessége 

az újraélesztéssel kapcsolatos feladatok 
megtétele.

– Van-e olyan fontos dolog, amit meg 
kell osztani a lakossággal?

– Igen! Két dolog lenne, amit szeretném, 
ha hiteles forrásból, első kézből tudnék 
a lakossággal megosztani! Az első 
a sportcsarnok fűtési rendszerével 
kapcsolatos! Internetes felületen lehetett 
olvasni, hogy ebben a kemény téli 
időszakban a sportcsarnok fűtési rendszere 
elfagyott. Több radiátort és csövet ki 
kellett cserélni az elfagyás miatt, ami a 
városnak jelentős kiadásba került. Már 
megszoktuk, hogy ez a hírforrás ilyen, és 
ehhez hasonló dolgokkal szokta riogatni 
azokat a városlakókat, akik nincsenek 
kellő információk birtokában. Valójában, 
ami történt: az egyik radiátornál csöpögött 
a víz, ami miatt ki kellett cserélni 2 db 
idomot, és 1 méter csövet!!! Aki ért 
hozzá, az látja, hogy az egész, munkadíjjal 
együtt nem több pár ezer forintnál. Tehát: 
a „hiteles” informátor megint öngólt lőtt! 
Azért tartottam fontosnak ezt megemlíteni, 
mert a testületi ülésen is szóba került, és ott 
is érezhető volt a kósza hírek, információk 
negatív hatása. Itt kérek mindenkit, ha 
ilyet vagy ehhez hasonlót hall, bátran 
kérdezze meg a Tv-ben, újságban, akár név 
nélkül is, mert itt meggyőződhet a dolgok 
valóságtartalmáról! A másik dolog a Gyári 
lakótelepen élők számára, a nyugalmukat 
megzavaró rendezvények a Gyári 
étteremben. Egy bizonyos “érdekeltségi 
kör” családi, baráti rendezvényt színlelve, 
a törvény adta lehetőségeket átlépve 
zenés-táncos mulatságokat rendezett, ahol 
belépőjegyet szedtek, alkoholt árultak, 
és mindezt nagyon nem hivatalosan. 
Az étterem környékén hangoskodtak, 
zavarták az ott élők nyugodt pihenését. 
Ezzel kapcsolatosan is sok kósza hír 
keringett a közösségi médiában, hogy a 
polgármester ezt miért nem állítja meg, 
miért nem tesz ellene, és még sorolhatnám! 
Ami biztos: bármilyen történés van, én 
nem a közösségi médiában fogok erről 
tájékoztatást adni. Ott a televízió és az 
újság, ami egyrészt eljut a város lakóihoz, 
másrészt viszont betartom a hivatalos 
eljárási, tájékoztatási módot. És válasz 
a kérdésre, hogy miért nem teszek vagy 
tettem ellene? Tettem, csak nem vertem 
nagydobra a Facebook-on. Egy felkészült 
rendőrségi és egyéb hivatalos szervek 
általi akció kellős közepén voltunk, amiről 
természetesen volt információm, de ennek 
megosztása nem polgármesteri feladat, 
ráadásul veszélyeztetné az eljárás sikerét 
is. Az akció sikeres volt, az ellenőrzéseket 
lefolytatták, a szabálytalankodókat számon 
kérték, aminek következményeképpen a 
rendezők 1 500 000.-Ft bírságot kaptak, és 
sok résztvevő ellen szabálysértési eljárás 
folyik! A városvezetés támogat minden 
rendezvényt, kulturális eseményt akkor, 
ha a mindenkori szabályokat betartva 
az a normális és a jogszabályokban 
meghatározott keretek között zajlik. Akik 
ezt azonban nem tartják be, azok ellen 
minden eszközzel fel fogunk lépni. A 
jövőben bárki, bármikor jogszabálysértést 
tapasztal, az ne a Facebook-on, hanem a 
112-es számon tegye meg bejelentését. Mi 
is mindent megteszünk, hogy a jövőben 
ne történjen ilyen Tiszavasváriban, de a 
lakosság partnersége is sokat segít a gyors 
megoldásban.

– Köszönöm a tájékoztatást!
Fülöp Attila
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ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA: 
2022. április 20-22. közötti 
időtartam, naponta 10:00-16:00 óra 
között. HELYSZÍNE: Tiszavasvári 
Egyesített Óvodai Intézmény, 
Fülemüle Zöld Óvoda (4440 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.)

Az óvoda felvételi körzete: 
Tiszavasvári Város közigazgatási területe. 

A beíratáshoz szükséges 
dokumentumok: 

- a gyermek nevére kiállított 
személyazonosságot igazoló hatósági 
igazolványok és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány,

- a szülő (törvényes képviselő) 
személyazonosságát igazoló hatósági 
igazolványok és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány,

- a gyermek esetleges tartós betegségét 
igazoló dokumentumok,

- a gyermek TAJ kártyája

Az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek közül - a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján - 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
gyermekek óvodai ellátását biztosítja. Az 
értesítést a felvételi eljárás eredményéről 
az óvodavezető 2022. május 22-ig írásban 
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes 

képviselőnek. A szülő a döntés közlésétől 
számított tizenöt napon belül jogorvoslati 
kérelemmel fordulhat Tiszavasvári Város 
Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda 
vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző 
a másodfokú eljárás során a kérelmet 
elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, 
vagy megsemmisítheti, és a nevelési 
intézményt új döntés meghozatalára 
utasíthatja. A szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 247. § a) pontja alapján az 
a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába nem 
íratja be, szabálysértést követ el. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
CXC. törvény 8. § alapján:

8. § (1)Az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, 
de különösen az utolsó évében az iskolai 
nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen, fővárosi kerületben, vagy ha a 
felvételi körzet több településen található, 
az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév 

1. Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az 
esedékes 2022. I. félévi 

- építményadó,
-magánszemélyek kommunális 

adója (üdülőterület; belterületen az 
adóhátralékkal rendelkezők)

- helyi iparűzési adó,
- gépjárműadó ( 2020. év előtti hátralék; 

túlfizetés)
pótlékmentes befizetési határideje 

2022. március 16. napja (szerda).
2. Az önkormányzati adóhatóság a 

befizetések teljesítéséhez február és 
március hónap során minden Adózónak 
kézbesíti az „ÉRTESÍTÉS”-t, amely 
tartalmazza a pótlékmentesen fizethető I. 
félévi adókat és a 2022. január 31. napjáig 
be nem fizetett hátralékokat adónemenként, 
valamint a felmerült késedelmi pótlékot 
továbbá a talajterhelési díjhátralékokat, 
és egyéb adók módjára behajtandó 
köztartozásokat.

3. Akik 2022.01.31. napján nem 
rendelkeztek adóhátralékkal és/vagy az 
esetleges részletfizetés teljesítés miatt 
az „ÉRTESÍTÉS” kézhezvétele közötti 
időszakban befizetést teljesítettek, azoknak 
a számlaegyenleg sorból le kell vonni 
a befizetett összeget, és a fennmaradó 
különbözetet kell csak szeptemberben 
megfizetniük.

Akiknek hátralékos tartozásuk van 
2022.01.31-én, azoknak az időközben 
befizetett összeggel az „ÉRTESÍTÉS” 

kézhezvételekor fizetendő sorban” 
található összeget kell csökkenteni, és 
befizetni. Akiknek nincs hátralékuk, 
azoknak az időközben befizetett összeggel 
csökkenteni kell a „2022.03.16-ig 
pótlékmentesen fizethető” összeget.

4. Az „ÉRTESÍTÉS”-hez minden 
adózónak a fizetendő adójához 
adónemenként mellékelünk csekkeket, 
amelyeken a fizetendő összegeket a 
megfelelő csekken - fizessék be, illetve 
aki pénzforgalmi számlával rendelkezik a 
megfelelő számlára utalja át. 

5. Az adónemenként részletezett 
„ÉRTESÍTÉS” 

- számlaegyenleg sora a teljes fizetendő 
összeget tartalmazza,

- a kézhezvételkor fizetendő sorban a 
korábbi időszakról fennmaradt hátralék 
található (akinek nincs hátraléka,    

  annak 0 Ft szerepel),
- a 2022.03.16-ig pótlékmentesen 

fizethető sor a 2022. I. félévi esedékes adót 
tartalmazza.

(figyelembe véve a 3. pontban leírtakat)
6. Akiknek számláin hátralékot tartunk 

nyilván, mielőbb rendezzék tartozásukat, 
a 2022. I. félévi adót március 16. napjáig 
fizessék be, mert adóhatóságunk a 
fizetési határidő letelte után végrehajtást 
foganatosít, illetve a hátralékosokról az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény 130. § (1) bekezdése alapján 
kimutatást tehet közzé.

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
köztársasági elnök 2022. április 3-ra 
tűzte ki az országgyűlési képviselők 
általános választását, illetve ugyanezen 
a napon népszavazásra is sor kerül 
majd. A választással kapcsolatos fontos 
tudnivalókat, hasznos információkat 
a www.valasztas.hu-n olvashat. A 
kérelmek innen letölthetőek.
Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmek:
- mozgóurna iránti kérelem
- kérelem külképviseleten történő 
szavazáshoz

- kérelem átjelentkezéssel történő 
szavazáshoz

Mozgóurna igénylés 
HVI-hez:
- 2022.03.30-án 16.00 óráig 
levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás 
nélkül interneten

- 2022.04.01-ig személyesen
SZSZB-hez: 
- 2022.04.03. napján legkésőbb 
12.00 óráig, meghatalmazott útján 
(teljes bizonyító erejű magánokiratban 
vagy közokiratba foglaltan), vagy 
meghatalmazással nem rendelkező 
személy általi kézbesítéssel (A 
meghatalmazás ebben az esetben a 
választópolgártól kell, hogy származzon 
fenti kritériumoknak megfelelően!)

A mozgóurna iránti kérelmet a 
szavazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt gátolt választópolgár nyújthatja 
be. Egyéb indok, például munkavégzési 
kötelezettség teljesítése miatt nincs 
lehetőség mozgóurna igénylésére. 
Igényelhető azonban mozgóurna akkor is, 
ha a választópolgár pld. koronavírus miatt 
házi karanténban van. A mozgóurna 
iránti kérelem a közös eljárásban 
lebonyolított mindkét választásra, így az 
országgyűlési képviselő-választásra és 
az országos népszavazásra is vonatkozik 
egyszerre, nem kell külön-külön 
kérelmet benyújtania. A kérelemben 
feltüntetett adatainak meg kell egyezniük 
a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, 
ellenkező esetben a helyi választási iroda 
a kérelmet elutasítja. A kérelemnek 
tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés 
okát, valamint, ha nem a lakcímére 
kéri, akkor a pontos címet is, ahova a 
mozgóurna kivitelét kéri. A szavazás 
napján a szavazatszámláló bizottság két 
tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy 
az Ön által megadott más címen (pl. 

kórházban), annak érdekében, hogy 
szavazatát a mozgóurnába dobja be.
Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a 
szavazókörben „hagyományos módon”, 
azaz személyesen nem szavazhat.

Kérelem átjelentkezéssel 
kapcsolatos szavazáshoz

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 
lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a 
szavazás napján Magyarország területén, 
de a magyarországi lakcíme szerinti 
szavazókörtől eltérő szavazókör területén 
tartózkodik. Átjelentkezésre irányuló 
kérelme a közös eljárásban lebonyolított 
mindkét választásra, így az országgyűlési 
képviselő-választásra és az országos 
népszavazásra is vonatkozik egyszerre, 
nem kell külön-külön kérelmet 
benyújtania. Átjelentkezni bármelyik 
magyarországi településre lehet. Minden 
településen csak egyetlen szavazókört 
jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók 
részére. Átjelentkezés esetén mozgóurna 
is igényelhető, ha egészségi állapota vagy 
fogva tartás miatt nem tud megjelenni 
a szavazóhelyiségben. Személyesen 
a kérelem akár a lakóhely, akár a 
bejelentett tartózkodási hely szerinti 
HVI-hez is benyújtható. Levélben csak 
a lakóhely szerint illetékes HVI-hez 
nyújtható be. (Levél útján benyújtott a 
kérelem - a postai kézbesítésen kívül - ha 
a lezárt borítékot, futárral, rokonnal, 
ismerős útján stb. a lakóhely szerint 
illetékes HVI-hez hozzák be.) A hivatalos 
honlapon (www.valasztas.hu, www.
mo.hu, e-papír) benyújtott kérelmet a 
rendszer továbbítja az illetékes HVI-
hez. A személyazonosító okmányok 
tekintetében - jelenlegi információink 
szerint - a 2020.03.11. napjával kezdődően 
lejárt igazolványokat érvényesnek, az 
az előtt lejártakat érvénytelennek kell 
tekinteni.

HVI

április 15. napjáig benyújtott - kérelme 
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 
életévét betölti, különös méltánylást 
érdemlő esetben, újabb kérelem alapján 
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek az ötödik életévét 
betölti a Kormány rendeletében kijelölt 
szerv (a továbbiakban: felmentést 
engedélyező szerv) felmentheti az óvodai 
foglalkozáson való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, sajátos 

helyzete indokolja. Ha az eljárásban 
szakértőt kell meghallgatni, csak az 
óvodavezető vagy a védőnő, továbbá 
tartós gyógykezelés alatt álló gyermek 
esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános 
járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 
91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-
szakellátásban részt vevő szakorvos 
rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt 
álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév 
április 15. napja után is benyújtható. Az 
eljárás időtartama ötven nap.

TVÖ

Közeleg Az Adófizetési Határidő!

Hirdetmény Óvodai Jelentkezésre
a Tiszavasvári Egyesített Óvodai 

Intézménybe a 2022/2023-as Nevelési Évre

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
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Örömkönnyek, nevetés és 40 esztendő 
sok szép emlékének felidézése jellemezte 
március első napját a Kornisné Központban. 
Három, szívünkhöz közel álló, sokoldalú, 
szakmailag sikeres kolléganőnktől vettünk 
búcsút, akik az elmúlt évtizedek alatt 
idősek és fogyatékos emberek százait 
ápolták, gondozták. Vidám pillanatokból 
nem volt hiány, de számos akadály is került 
útjukba. Választott hivatásukat soha nem 
adták fel, megoldásokat keresve kitartottak 
és segítették a gondjaikra bízott lakókat. 
Fáradhatatlanul haladtak a nekik rendelt 
úton és 40 év munkával eltöltött esztendő 
után megérdemelt pihenésre vonulnak 
vissza családjuk, gyermekeik, unokáik 
körébe. Akiktől, most búcsúzunk: 
Ládiné Csepregi Julianna, osztályvezető 
ápoló

Judit 39 éve dolgozik otthonunkban. 
Ápolónőként kezdte pályafutását, majd 
foglalkoztató nővérként segítette a 
lakók szabadidős tevékenységeit. 1991-
ben kapott osztályvezetői kinevezést. 
Empatikus, segítőkész, magas szakmai 
tudással rendelkező dolgozója volt 
intézményünknek. Munkája során 
családias légkört teremtett osztályán. 
Az ápolási-gondozási feladatok 
zökkenőmentesen, magas színvonalon 
zajlottak vezetésével. Az ellátottakkal és 
hozzátartozóikkal példaértékű kapcsolatot 
ápolt. Jó pedagógiai érzékkel rendelkezve, 
a szociális gondozó tanulók képzésében 
is aktívan részt vállalt.  Jó kedélyű, 
mosolygós egyénisége, szakmai tudása 
kivívta kollégái tiszteletét és elismerését.
Dr. Kovácsné Papp Gabriella, fejlesztő 
pedagógus

Gabika 1993 októberében 
érkezett intézményünk frissen 
alakult mentálhigiénés csoportjába. 
Csoportvezetőként koordinálta több éven 
keresztül kollégái munkáját. Szakmai 
tudását folyamatosan fejlesztve hittanár 
és egészségfejlesztő mentálhigiénikus 
diplomát szerzett. Legfontosabb feladatának 
a lakók segítését tartotta. Lelki egészségük 
megőrzéséért munkálkodott, szem előtt 

tartva igényeiket, kéréseiket. Segítségével 
vidáman és aktívan teltek gondozottjaink 
napjai. A közös játékok, teke bajnokságok, 
kirándulások,az irodalmi kör próbái és 
fellépései,a farsangok,a hitélet gyakorlása-
mind,mind a lelki egészség megőrzését 
segítették elő az intézményünkben 
élő embereknél. Jó kapcsolatot ápolt 
városunk egyházainak vezetőivel is. Ennek 
köszönhetően rendszeresek a misék és 
istentiszteletek otthonunkban. Kedvessége, 
segítőkészsége, derűs, mosolygós 
személyisége színessé tette lakóink és 
munkatársaink mindennapjait.
Lőkös Sándorné Csóka Tünde, szakápoló
Tünde 2005-től dolgozik intézményünkben. 
Megalapozott szakmai tudással 
érkezett hozzánk, majd lelkesedéssel, 
szorgalommal képezte tovább magát. 
Nagy hozzáértés, kifogástalan minőség 
jellemezte munkavégzését. Lelkiismeretes, 
nagy teherbírású ápoló, aki a reá bízott 
feladatokat precízen, pontosan végezte. 
Megbízható munkatársként, kollégái 
mindig, minden helyzetben számíthattak 
a segítségére. Ízig-vérig ápoló, aki 
munkáját magas szakmai színvonalon, 
a lakók érdekeit szem előtt tartva, igazi 
csapatjátékosként végezte. 
Kedves Kolléganők!

Mi nem búcsúzni szeretnénk tőletek, 
hanem megköszönni a 40 év alatt végzett 
áldozatos munkátokat, azt a sok szépet, jót, 
amit lakóink és a munkatársaitok részére 
nyújtottatok a nap minden percében. A 
sok mosolyt, azt a sok kedves szót, amivel 
mindig az Ő lelküket ápoltátok. Még 
egyszer köszönjük nektek az áldozatos 
munkátokat, és büszkék vagyunk arra, 
hogy hűek maradtatok a szociális 
területhez, hisz itt töltöttétek el az életetek 
egy jelentős részét, ami példaértékű a mai 
világban hisz tudjuk, napjainkban nem sok 
ember számára vonzó a szociális terület. 
Mi büszkék vagyunk rátok! Kívánunk 
nektek, nagyon hosszú és egészséges, 
boldog nyugdíjas éveket.

Kornisné Központ

Már idén tavasszal a Tiszavasvári 
Bölcsőde gyermekei új udvari eszközökkel 
játszhatnak. Az önkormányzat takarékos, 
költséghatékony gazdálkodásának 
köszönhetően 2021. év utolsó szakaszában 
saját forrásból lehetőség nyílt a 
Tiszavasvári Bölcsőde számára beruházást 

végrehajtani, melynek keretében 3 db 
mászó vár került megrendelésre. A kültéri 
eszközök 2022 márciusában kiszállításra 
is kerülnek, melyek letelepítése a TIVA-
Szolg. Nonprofit Kft. munkatársainak 
köszönhetően folyamatban van.

Új emeletes épületszárnnyal bővül a 
rendelőintézet. A régi hátsó épületrész 
elbontásra kerül. A földszinten ügyeleti 
gépjárműtároló, MENTŐPONT, labor, 
mosdóhelyiségek, az emeleten várók és 
mosdóhelyiségek, továbbá két új rendelő 
külön orvosi mosdóhelyiségekkel kerül 
kialakításra. A két épületrész közti 
átjárhatóságot közös folyosó biztosítja, 
a kivitelezés része a lift kialakítása. 
Megújul a központi rendelők környezete, 
16 férőhelyes parkolóval, parkosítással 
tesszük komfortosabbá a várakozást. 
A védőnői szolgálat külön várót kap. 
Az emeleten a gyermekorvosi rendelő 
várakozó részét jelentősen kiszélesítjük. 

A MENTŐPONT tervezésekor úgy jártunk 
el, hogy a jövőben MENTŐÁLLOMÁS 
működtetésére is lehetőségünk nyíljon. 
Ehhez az Országos Mentőszolgálattól 
már megkaptuk a hozzájáruló és egyben 
támogató iratot.

 TVÖ

A búcsú mindig fáj – ha búcsúzni muszáj Lassan érkezik a tavasz, a bölcsőde is 
színekkel telik meg

Korszerű Rendelőintézet
200 Millió forintos egyedi kormányzati támogatásból épül, 

szépül a központi orvosi rendelő
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A Mezőőri szolgálat feladata 
Tiszavasvári Közigazgatási területén 
nagy és kis értékben elkövetett 
termény, falopások, orvhorgászat 
visszaszorítása. A külterületi illegális 
szilárd, ill. folyékony hulladék lerakások 
felszámolása. Külterületen végzett 
engedélyköteles munkák ellenőrzése. 
Egy kis statisztika a végzett munkánkról: 
678 személyt igazoltattunk, 85 idegen 
gépjárművet ellenőriztünk, helyszíni 
bírság kiszabás 17 esetben, 420.000.- Ft 
értékben. Rendőr által közös szolgálatban 
kiszabott bírság 8 fővel szemben 220.000.-
Ft értékben, szabálysértési eljárást 
17 fővel szemben kezdeményeztünk. 
Bűncselekmény miatt 3 esetben indítottunk 
eljárást. Kért rendőri intézkedés 37 esetben 
fordult elő. Felszólítottunk 15 esetben 
illegális szemétlerakókat, figyelmeztettünk 
48 esetben. Gyermekvédelem felé 4 esetben 
tettünk jelzést. Gyógynövényszedők: 
Tiszavasvári egyedülálló természeti 
kinccsel rendelkezik, a Fehér illetve 
Fekete szik révén. Ennek a területnek 
a megóvása érdekében fokozattan 
ellenőrizzük a gyógynövényszedők 
tevékenységét, szabálytalanság esetén 
ellenük eljárunk a Természetvédelmi 
őrszolgálat, illetve rendőrség segítségével. 
Mezőőrök következetes intézkedéseinek 
köszönhetően jelentősen csökkent az 
ilyen jellegű szabálysértés a területen. 
2021 évben 1 személlyel szemben 
indult eljárás. Borsó őrzése: 2021 
évben borsólopás miatt intézkedés nem 
történt, bejelentés ezzel kapcsolatban nem 
volt. Csemegekukorica: 2021 évben a 
folyamatos járőrözésnek köszönhetően 
mintegy 50 esetben akadályoztunk, 
előztünk meg csemegekukorica lopást. 
Több feljelentést tettünk ismeretlen 
elkövetőkkel szemben. Illegális 
szemétlerakással kapcsolatban 15 
esetben kerestük meg a szemétben talált 
címzettet, vagy küldtünk figyelmeztetést 
külterületen illegálisan lerakott hulladék 
miatt, továbbá 8 esetben szedettünk össze 
nagy mennyiségű, akár több tonnányi 
szemetet a benne talált névre szóló tárgyi 
bizonyíték alapján. Illegális fürdőzés 7 
esetben, alkalmanként 3-4 fővel szemben 
intézkedtünk, felszólítottunk, 8 esetben 
eljárás indult, illetve rendőrség segítségét 
kérve próbáltuk felszámolni az illegális 
fürdőzést az ülepítő tavon. Az esetek 
nagy részében az elkövetők helyszíni 
bírságot kaptak. Amennyiben kiskorú 
vagy gyerekkorú személyről volt szó, 
jelzést tettünk a gyermekvédelem felé. 
Madármentés 4 alkalommal történt, 
illetve szállítottuk őket biztonságos 
helyre. Katasztrófa viharkár: Vihar után 
leszakadt villanyvezetékek biztosításával, 
valamint a közútra dőlt fák eltakarításával 
segítettünk. Balesetek biztosítása: 4 
esetben segítettünk közlekedési baleset 
után helyszín biztosításában. Sérült 
eszméletlen emberhez 2 esetben 
hívtunk mentőt. Engedély nélküli 
horgászat, tavak őrzése: Ebben az évben 
3 esetben érkezett bejelentés Tiszavasvári 
külterületén található nevelő tavakon 
engedély nélküli horgászással kapcsolatban. 
A bejelentésre azonnal reagálva a Mezőőri 
szolgálat tagjai elfogás után feljelentéssel 
éltek, a Járási Hivatal szabálysértési 
osztálya utólagosan bírsággal sújtotta 
az elkövetőt. A horgászrend megsértése 
miatt 9 esetben intézkedtünk, és tettünk 
feljelentést.  Falopás: A külterületen 

elkövetett falopások száma drasztikusan 
lecsökkent, nem volt lopás a Kelp Ilona 
úti kiserdőben, az önkormányzati 
erdőkben (üdülőtelep, Keleti-főcsatorna 
melletti erdő) a 36–os út bevezető 
szakasza melletti fasorokban sem volt 
jelentős lopás. A 60 hektáros területet 
minden évben nagyon meglopják, de itt 
a tulajdonos szerint nem képvisel értéket, 
ilyenkor a lakosságot megnyugtató 
jelenlétünkkel segítünk. Viszont egy újabb 
probléma merült fel, ami a rendőrség 
munkáját nehezíti, ez pedig a közterületen, 
belterületen elkövetett kertekből, 
parkokból, iskolák területéről, elhagyott 
ingatlanok területéről történő lopások. 
Ennek a felderítésében és megoldásában 
próbálunk segítséget nyújtani a 
rendőrségnek. Több sikeres közös akciót is 
lebonyolítottunk. Ezeket a veszélyeztetett 
területeket napi járőrözésünk során 
bejárjuk. Az üdülőterületen folyamatos 
járőrözéssel visszaszorítottuk az 
illetéktelen személyek jelenlétét, a 2021-
es évben betörésről nem érkezett jelzés. 
Előző években összetakarított területeken 
megakadályoztuk az illegális szemét 
lerakását, és sikerült fent tartani a kialakított 
tiszta környezetet. Szőlőterületeken több 
lopást is sikeresen megakadályoztunk, az 
idei évben betörésről nem történt lakossági 
bejelentés. Rendőrséggel együttműködés: 
Szolgálatunk ellátása során az idei évben 
több mint 37 intézkedésben kértünk 
rendőri segítséget. Bejelentéseinkre a 
rendőrök lehetőségeik szerint rövid időn 
belül reagálnak, az együttműködés az 
előző évekhez képest jelentősen javult. 
A mezőőri szolgálat technikai fejlődése 
révén az igazoltatásaink önállóvá váltak, 
intézkedéseink nagy részéhez nincs 
szükség külső segítségre. Közös szolgálat: 
Sajnálatosan nagyon kevés a rendőri 
állomány, ezért nehézkesen, de néha 
megoldható a közös járőrözés. Igyekszünk 
mindent megtenni annak érdekében, 
hogy a mezőőrök és rendőrök között 
jó legyen a munkakapcsolat, a közös 
intézkedések szakszerűek, biztonságosak 
és eredményesek legyen. Képzések: 
Jogszabályváltozások követéséhez, igény 
szerint a munkavégzéshez egyeztetésre, 
képzésre van szükség. Ezekre a képzésekre 
a társ szerveket, illetve a környező 
települések Mezőőreit is meghívjuk. 
Itt csiszolgatjuk elméleti és gyakorlati 
tudásunkat, mindig a területen található 
aktuális feladatokhoz igazítva a képzés 
témáját. Ezeken a képzéseken sajátítjuk 
el a technikai eszközök használatát, 
valamint az sznyr. és prio. programok 
működését, amit mindenkinek ismernie 
kell. Lakossági bejelentés: Minden 
bejelentést komolyan veszünk, a lehető 
legrövidebb idő alatt próbálunk reagálni, 
intézkedni a bejelentőnek visszajelezve 
a jelzést követő intézkedés eredményét, 
ezzel is ösztönözve a lakosságot a 
bejelentés megtételére. Lakossági 
bejelentésre reagálva 17 esetben történt 
elfogás. Szolgálati napló-statisztika: 
Minden munkanap elektronikus jelentéssel 
záródik. Igazoltatásaink hivatalos igazoló 
lapra történnek. Minden igazoltatást 
intézkedést napi szinten rögzítünk 
elektronikusan. A beszámolónkat 
ezekből az adatokból készítettük el. 
A fenti számadatok is azt mutatják, 
hogy a Mezőőri szolgálat munkájának 
köszönhetően minden évben kevesebb a 
területen a lopás, szemetelés, lényegesen 

Lecsaptak a hatóságok

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
munkatársai a közösségi médiából 
értesültek arról, hogy egy helyi lakos 
nyilvános, zenés, táncos rendezvényt 
szervez meghívott zenei előadók 
részvételével Tiszavasváriban 2022. 
február 8-án estére. A rendőrök felvették a 
kapcsolatot a szervezővel, és tájékoztatták 
a veszélyhelyzet idején tartott zenés, 
táncos rendezvényekre vonatkozó 
Kormány rendeletben meghatározott 
szabályokról.  A szervező ezután fittyet 
hányva a rendőrség előzetes figyelmeztető 
felhívására eredeti elképzelései szerint, a 
jogszabályi rendelkezések megszegésével 
megtartotta a rendezvényt. A Tiszavasvári 
Rendőrkapitányság állományának tagjai 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság Mélységi 
Ellenőrzési és Közterületi Támogató 
Osztálya és a Készenléti Rendőrség 
Nyírbátori Határvadász Bevetési Osztálya, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
munkatársainak bevonásával tartottak 
ellenőrzést a rendezvény helyszínén. 
A rendőrségre több bejelentés érkezett 
a rendezvényhez kapcsolódóan, a 
lakosságot zavarta a hangos zene, aminek 
megszüntetésére a rendőrök haladéktalanul 
intézkedtek. A rendezvény nagy létszámú 
szórakozók jelenlétében zajlott, amikor az 
egyenruhások megkezdték az ellenőrzést. 
A rendőrök 49 résztvevővel szemben 
szabálysértési eljárást kezdeményeztek, 
egy fővel szemben helyszíni bírságot 
szabtak ki, mert úgy vettek részt a 
rendezvényen, hogy nem rendelkeztek 
védettségi igazolvánnyal, illetve a 
helyszínen nem tudták igazolni a 
koronavírus elleni védettségüket. Elfogtak 
egy körözött személyt, aki a részére 
korábban kiszabott helyszíni bírságot nem 
fizette meg, és azt az illetékes bíróság 
elzárásra változtatta. A rendezvény 
szervezőjével szemben a helyszínen 
feltárt és jegyzőkönyvben rögzített 
jogsértések miatt 1.500.000.- forint 
összegű közigazgatási bírságot szabtak 
ki, valamint csendháborítás szabálysértés 
elkövetése miatt szabálysértési eljárást 
kezdeményeztek vele szemben.

(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Rendőr-főkapitányság sajtó)

Rendőrkézen a gépkocsi 
feltörő

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
munkatársai gyanúsítottként hallgatták 
ki azt a 22 éves tiszavasvári férfit, aki 
2021. december 31. és 2022. január 29. 
nap közötti időszakban összesen nyolc 
alkalommal kísérelt meg különböző 
értéktárgyakat eltulajdonítani nyolc 
különböző személygépkocsiból 
Tiszavasvári város területén. A rendőrök 
az elkövetőtől lefoglalták az eltulajdonított 
értékek egy részét. A gyanúsítottal 
szemben letartóztatása mellett folyik a 
büntetőeljárás.

Ne Adjon Esélyt a 
Gépkocsi-feltörőknek!

A rendőrség az alábbiakat tanácsolja a 
gépkocsifeltörések elkerülése érdekében:

•	 Mindig zárják be a gépjármű 
ajtaját, még akkor is, ha csak rövid időre 
távolodnak el a járműtől! A gépjármű 
lezárása a zárt udvarban, illetve garázsban 
történő tárolás esetén is szükséges.
•	 Mindig ellenőrizzék az ajtók 

nyithatóságát! Előfordulhat, hogy a 
lezártnak hitt gépkocsi ajtói nyitva 
maradnak, mert a zárak nem megfelelően 
működnek, illetve a központi zár nem jól 
funkcionál.
•	 Amennyiben a jármű 

közterületen parkol, válasszanak jól 
megvilágított, nagyobb forgalmú területet.
•	 Ne hagyjanak értéket 

gépkocsijukban, az autó nem biztonságos 
tárolóeszköz!

•	 Üres táskát sem szabad 
a kocsiban hagyni, hiszen a 
tolvaj csak a jármű feltörése után veszi 
észre, hogy nem zsákmányolt semmit. 
A gépkocsi feltörése a bosszúságon túl 
jelentős anyagi kárt is jelent.
•	 Személyes iratait és a 

jármű okmányait soha ne tartsa a 
személygépkocsiban! Ezek megszerzése 
további visszaélésre ad lehetőséget.

Beszámolt a Mezőőrség kevesebb szabálysértővel szemben kell 
eljárni. Megszűntek a „rejtek” utak 
használatai, mivel ahol addig nyugodtan 
közlekedtek bizonyos személyek, ott 
a Mezőőri szolgálat tagjai járőröznek 
és igazoltatnak. Teljesen megszűntek a 
kerékpárral engedély nélkül fát, terményt 
szállítók. Egyre több a szabályokat betartó 
horgász, a vízterületek környezete is 
évről évre rendezettebb. Minden évben 
a megszüntetett illegális szemétlerakók 
felszámolásával, a „véletlen” kikerült 
szemét összetakaríttatásával tisztább 
a külterület. A Mezőőri szolgálat 
által fenntartott Facebook oldalnak 
köszönhetően a munkánkról a lakosságot 
tájékoztatjuk. Köszönjük az Önkormányzat 
és Polgármester úr támogatását.

Bakti Péter
Mezőőr szolg.vez

Rendőrségi Hírek
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A Rajk Lászlóról elnevezett utca nevét 
a képviselő testület és a város vezetése 
Alberth Béla utcára változtatta. Talán 
helyesen, nem jelölték meg, hogy melyikről 
van szó, mert mindkettő megérdemelte az 
utókornak való példaállítást. Idős Alberth 
Béla, a néptanító, aki 1915-től 1959-
ig tanította, oktatta a gyerekeket, a falu 
népét a betűvetésre a szorzásra, osztásra, 
hazaszeretetre és a tisztességre. Az utca 
névváltozásánál gondolatom szerint 
a névadók a fiára, Dr. Alberth Bélára, 
településünk szülöttjére, a világhírű 
szemészprofesszorra gondoltak. Nos, egy 
kis adalék a professzor úrról:1925-ben 
a Hétvezér utcai nádfedeles házikóban 
született, közvetlenül a Rózsa utcai 
iskola mellett. Születése előtt az apja 
egyik szobáját saját kezűleg padlózta, 
hogy egészségesebb körülmények között 
nőhessen fel az újszülött. Tíz évesen elkerült 
Szentmihályról a Nánási Gimnáziumba. 
1943-ban érettségizett, s a Debreceni 
Orvostudományi Egyetemre iratkozott 
be. A háborús viszonyok miatt ’44-ben az 
egyetemet bezárták. Ekkor Nyíregyházára 
a kórházba ment a sebészetre, mint 

medikus, ahol alapvető gyakorlatot 
szerzett a hadiállapotban. Októberben 
a Vörös Hadsereg erősen benyomult az 
országba. Kis kerülővel Lévára utazott, ott 
állomásozott a kitelepített Kolozsvári 9. sz. 
helyőrségi kórház, akinek a parancsnoka, 
mint medikust, azonnal katonai állományba 
vett, hisz a sok sebesültre három orvosuk 
volt. Itt tanulta meg a betegellátás leg-
fantasztikusabb, legrázósabb ügyeit. 
14-16 órát dolgoztak, petróleumlámpa 
mellett kötöztek, injekcióztak, fogták le 
az emberek szemét. Léváról a katonai 
kórházat vonaton a német hegyek közé 
telepítették, ahol amerikai hadifogságba 
került. 1946. október közepén engedték 
haza, de rögtön Debrecenbe utazott, hogy 
az egyetemi tanulmányait folytassa. 1949 
áprilisában a Szemklinikán olyan embert 
kerestek, aki jól beszéli a német nyelvet, 
így itt helyezkedett el mielőtt, ’50-ben az 
orvosi diplomát megkapta, ám ekkor már 
eszébe sem volt otthagyni a szemészetet. 
Itt „megmászta” a ranglétrát: medikus, 
doktor, tanársegéd, adjunktus, docens 
és 1969-től intézetvezető professzor. A 
szaruhártya átültetést nemzetközi szinten 
is úttörőként alkalmazta. Több könyvet 
írt róla, szakmai lapokban rendszeresen 
publikált. Az egyetemen oktatott, több 
tanítványa lett főorvos. A világ minden 
táján megrendezett szemész szimpóziumon 
igyekezett résztvenni. Több kül- és belföldi 
szakmai szervezetnek volt vezetőségi 
tagja. Egyedüli hobbija a vadászat 
volt, melyre kevés ideje maradt. 1995-
ben nyugdíjazták, de tovább dolgozott. 
Még ebben az évben alapítványt hozott 
létre a Tiszavasváriban élő tehetséges 
gyerekek javára. 2006.07.22-én halt meg, 
s a Debreceni Köztemető díszsírhelyén 
temették el.                                                                                                 

Hankó András

Február 5-én délután farsangi mulatságot 
rendeztünk a NOE Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesületében kicsiknek 
és nagyoknak. Nagy-nagy örömünkre 
meglátogatott bennünket Deliné Szolanics 
Zsuzsanna, a NOE Felső-Tisza Régió 
régióvezetője, aki foglakoztató füzeteket, 
magazinokat és értékes könyveket is hozott 
a gyerekeknek. Dekor gumiból álarcok 
készültek, de volt, aki busóálarcot is alkotott, 
vagy éppen bohóc készült színes papírból, 
krepp papírból. A délután során két ügyes 
kezű fiatal arcfestéssel varázsolt szebbnél 
szebb formákat a gyerekek kívánságai 
alapján az arcukra. Öten neveztek be a 
fánksütő versenybe, finomabbnál finomabb 
fánkokat kóstolhattunk. gratulálunk a 
helyezetteknek! Sok gyermek öltözött 
jelmezbe, a zsűri nem is tudott dönteni, 
ezért mindenki 1. helyezett lett, s 
ajándékban részesült. A program során 
megemlékeztünk a házasság napjáról is, 2 
kerek évfordulós házaspárt köszöntöttünk: 
a Hujber házaspár, 5 éves házasok és 
a Doma házaspár, 35 éves házasok 
lesznek 2022-ben. Szívből gratulálunk 
nekik, még számos, boldog együtt töltött 
éveket kívánunk! Kedves régióvezetőnk, 
Zsuzsi! Nagyon szépen köszönjük, 
hogy ellátogattál hozzánk. Szeretnénk 
megköszönni az ajándékokat, amelyeket 
hoztál a gyerekeknek és a kerek évfordulót 
ünneplő házaspárunknak. Köszönjük a 
zsűrizést is a fánksütő versenyen és a 

jelmezversenyen! Várunk legközelebb 
is Téged sok-sok szeretettel! Szeretnénk 
megköszönni a felnőtt- és az iskolai 
közösségi szolgálatos önkénteseinknek a 
segítő munkát a rendezvény során! Kedves 
jelenlévő gyerekek, ifjak és felnőttek! 
Köszönjük, hogy eljöttetek, szeretettel 
várunk benneteket legközelebb is! Február 
12-én a fővárosi Operettszínház kiváló 
előadását tekinthette meg egyesületünk 
40 tagja Nine, azaz Kilenc címmel. 9 = 
természetes szám, négyzetszám, páratlan 
szám, a 8 nagyobbik és a 10 kisebbik 
egyes számszomszédja...Vagy egy szuper 
musical? Így van. Kitűnő színészek, 
pompás jelmezek, egyszerű, de mégis 
nagyszerű díszlet, csúcs énekhangok, 
s egy több szálon futó, több síkon 
játszódó történet. Ki emlékszik még a 9. 
születésnapjára? Milyen fontos események 
történtek 9 éves korunkban? Mit tehet 
egy filmrendező, ha elszáll az ihlet, ha 
egyszerre több „múzsa” is körülzsongja, 
mégsem tud leforgatni egy filmet? Hűség 
vagy csalfaság? Áldás vagy átok-e az 
ismertség? Meg tudjuk-e valósítani az 
álmainkat, elérjük-e hőn áhított céljainkat? 
Megszerezhetjük-e mindezt úgy, hogy ne 
kelljen átgázolnunk másokon? Mindezen 
kérdésre talán megtalálhatták a nézők 
a választ. Kedves Operettszínház! Még 
biztosan visszatérünk falaid közé! 
Köszönjük, hogy ott lehettünk! 

Lévai Andrea

947 ez a végső szám. Ennyien 
adták nevüket a Dessewffy kastély 
megmentéséért indított aláírásgyűjtő akció 
során. Azaz a városban élő nagykorú 
lakosok közül minden tizedik ember 
egyetért törekvésünkkel. Ez egy hatalmas 
összefogás! Nem lehet figyelmen kívül 
hagyni! Február 24.-én a soros testületi 
ülés keretén belül adtam át az aláírásokat a 
Polgármester úrnak. Ő köszönetet mondott, 
hogy ennyien támogatjuk az Önkormányzat 
tevékenységét, amely szintén magáénak 
érzi a kastély megmentésének 
kötelezettségét. El kell mondanom, 
nem hiába nyilvánítottunk véleményt. A 
kastélyunk megszépült! A vasút felé néző 
oldalon letakarították róla a mindenhová 
bekúszó futónövényeket. Kivágták a fal 
tövében kinőtt fákat és összetakarították a 
talajt. Hamarosan az épület karbantartásra 
is sor kerül. Az elvégzendő munkákat 
még nem ismerjük pontosan, jelenleg a 

tulajdonos Önkormányzat és a működtető, 
a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
egyeztetése zajlik. De végre történik 
valami! Az első lépésen túl vagyunk. De 
ez még nem elég! Úgy gondolom második 
lépésként március végén, vagy április 
elején jó lenne, ha mi is besegítenénk egy 
szombati közösségi munka keretében. A 
kastély mögötti park ugyanis változatlanul 
szörnyű képet mutat. Ezt is rendbe kell tenni 
és aztán közösségi célokra használatba is 
venni a parkot (természetesen a tulajdonos 
és az üzemeltető egyetértésével), hogy ne 
kerüljön ismét ilyen állapotba .A közösségi 
munka pontos időpontjáról később fogok 
értesítést adni. Civil szervezeteken 
keresztül, és a Facebook segítségével.. 
Remélem jónéhányan összejövünk majd 
és egy jókedvű dolgos nap során rendbe 
rakjuk a parkot. Még némi meglepetést is 
tartogatok a résztvevők számára. 

Köszönettel: Katóné Herczeg Klára

Nyíregyháza Vadasparkba lévő kürtőskalács 
sütőbe,

állandó munkára munkatársat keresünk!
Feladatkör: kürtőskalács készítés és árusítás.

Munkarend: Változó, minden második szombat-vasárnap szabad.
Szakképesítés nem feltétel!

Elsősorban Tiszalöki, Tiszavasvári, Nyíregyházi, lakhellyel 
rendelkezők jelentkezését várjuk.

Jogosítvány előnyt jelent.
A munkába járást a munkáltató biztosítja.

Nem csak női munkaerő jelentkezését várjuk.
Májustól időszakos munkára, 18 évet betöltött diákokat is várunk 

csapatunkba.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezés a +36-20/392-21-80 telefonszámon, vagy 
a reszegikurtos@gmail.com email címen.

Munkát keresel?
Könnyű fizikai munkára 

várjuk jelentkezésed!

Érdeklődni: 06 30/928-6821

Fergeteges február a tiszavasvári 
nagycsaládosoknál

Hírek a Dessewffy kastélyról

Utcanévváltozás

Rajk László u. - Alberth Béla u. 
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A Váci Mihály Gimnázium tanulói 
februárban két előadáson is részt vettek a 
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. 
Az első darab az Időtlen időkig című 
musical volt, amely a kilencvenes évek 
egyik legnépszerűbb vígjátéka alapján 
készült. Magyarországon itt került 
először a színpadra a sokszoros díjnyertes 
Broadway musical. A másik színdarab egy 

komorabb hangvételű dráma, a Kurázsi 
mama és gyermekei volt, amely egy 
háborús történetet mesél el. Összességében 
élveztük az előadásokat, remek színészek 
játszottak olykor jó humorral, máskor 
pedig komolysággal. Izgatottan várjuk a 
következő előadást.

Bódor Blanka és Katona Panna

Napjainkban minden második reklám 
valamilyen egészségügyi problémára 
igyekszik megoldást kínálni. Hogyan 
dönthetjük el, melyik a sok közül a 
megfelelő készítmény számunkra? Ki 
tud nekünk ebben a leghatékonyabban 
segíteni? Melyik az a pont, amelyiknél 
már nem elég recept nélkül kapható 
szerekkel gyógyítani magunkat? Mit 
jelentenek a megvásárolt termékeken 
szereplő furcsa hangzású szavak? Ezekre 

és még további érdekes kérdésekre adott 
választ tanulóinknak Székely János 
volt diákunk, aki jelenleg a Debreceni 
Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Karának hallgatója. Reméljük, a 45 
perces előadás nagyban hozzásegítette a 
gimnázium fiataljait ahhoz, hogy tudatos 
gyógyszerfogyasztókká váljanak a 
jövőben. 

VMG

Akik követik a Váci Mihály Gimnázium 
Facebook oldalát, időről időre 
találkozhatnak Ferenczi Ákos 11.B 
osztályos tanulónk költeményeivel. 
Iskolánk évek óta elismeri Ákos alkotói 
tevékenységét (is), legutóbb azonban 
szakértői zsűri is díjazásra méltónak 
tartotta verseit: az Országos Vers- és 
Prózaíró, Fotó és Diaporáma Versenyen 3. 
helyezést ért el alábbi műve:
 
Öröm

Pillangó
Mámorító mesevilág,
Kecses szárnyak csapdosása,
Szelíd szavú színkavalkád,
Csengő csillagok csodája.
Szuszogó széllel szaporán
Szállok; Virágról virágra
Vizslatom világom ám,
Nem hederítve hibákra.
Önfeledt örömöm ölén,
Örök kíváncsiság kínoz;
És kémlelve kérdezem én:
Harmatos hajnal, ó, mit hoz?
Szívemben gyermeki tűz tündököl,
Álmok, mit soha el nem üldözöl,
Szép, ifjú, tarka ábrándok hada:
Ez az én boldogságom záloga.

Madár
Szárnyalok virágzó tavaszon,
Tucatnyi társ kísér utamon,
Nótánk csillan réten, s patakon,
Szüntelen dal cseng az ajakon. 

Pajtások, nosza, énekre fel!
Zengjük himnuszunk, mire Nap kel,
Mire minden oly buzgón figyel;
Értelmet adó, elemi jel.
S szavunk kék eget bejárva,
Lényünknek dicső koronája;
S a létnek nincs nagyobb királya,
Mint bajtárs önzetlen barátja.
Közösen mindig oly vidám dalunk,
Együtt bármi miénk, mit akarunk,
Egymással, tűzön át is, bárhova:
Ez az én boldogságom záloga.

Tűz
Hideg éjjelen menedék,
Veszedelmes, vad lánggal ég,
Szíved bűbájjal elcseni,
Fáradt bőrödet perzseli.
Millió lélekben tombol,
Millió tervet lerombol,
Életre hívó izgalom,
Édeskés, finom fájdalom.
Létünk biztos alapköve,
Káoszt szül féktelen dühe,
Megvigasztal, s úgy ragyog rád,
Mint gyilkos, ki holtig imád.
Nélküled életünk könnyebb volna,
S nem volna teljes; Hiányos, csonka.
Szerető karmod szívem mardossa:
Ez az én boldogságom záloga. 
 
Gratulálunk a kiemelkedő eredményhez, 
s reméljük, hamarosan olvashatjuk – 
és mindenkivel megoszthatjuk – Ákos 
további alkotásait is!  

VMG

Díjazott költő az iskolapadban

Művelődnek a vácis diákok

Tudatosság a gyógyszerfogyasztásban

Csapzott szőr, didergő kis termet, 
egy otthont keres, hol lefekhet. 

Az esőben ázva, 
ház sarkán megállva, 

így jött hozzám, ez a kis árva. 
 

Meleg szoba és vidám élet, 
a kóbor lélek megpihenhet. 

Egy hely volt a vágya, 
hol fekhet az árva, 

végül pedig, egy otthon várta.

Macska az útról

Mivel szeretnénk elkerülni az előző vá-
lasztás alkalmával, kellő szakmai hoz-
záértés nélküli feljelentgetők bennünket 
érintő felesleges ténykedését, ezért közzé-
tesszük azokat a szabályokat, amit az Or-
szággyűlési Képviselő Választás, valamint 
az e napon történő Népszavazás alkalmával 
központilag és törvényileg előírtak, és ami 
ránk is ugyan úgy vonatkozik, mint az 
ország valamennyi televíziójára!

2021. január 11. napján került közzété-
telre az igazságügyi miniszternek a 2022. 
április 3. napjára kitűzött országgyűlési 
képviselő-választás és országos népszava-
zási eljárások határidőinek és határnapjai-
nak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) 
IM rendelete. A rendelet 27. §-a kimondja, 
hogy a kampányidőszak 2022. február 
12-től 2022. április 3-án 19.00 óráig tart. 
[Ve. 139.] Erre tekintettel 2021. február 11. 
napjáig a politikai reklámok közzététele 
továbbra is tilos. A médiatörvényben meg-
határozott fogalma szerint a politikai rek-
lám: valamely párt, politikai mozgalom 
vagy a kormány népszerűsítését szolgáló 
vagy támogatására ösztönző, illetve azok 
nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, 
emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz ha-
sonló módon megjelenő, illetve közzétett 
műsorszám. A választási eljárásról szóló 
törvény a politikai reklám médiatörvény-
ben meghatározott fogalmát azzal az elté-
réssel használja, hogy párt, politikai moz-
galom és kormány alatt jelölő szervezetet 
és független jelöltet kell érteni. Formai 
szempontjai nem meghatározottak, a 
reklámblokk részeként, azonban képúj-
ságban is megjelenhetnek. A közzététel 
szabályai:
•	 Politikai reklám ingyene-

sen tehető közzé: a politikai reklám 
közzétételéért a médiaszolgáltató el-
lenszolgáltatást nem kérhet, és nem 
fogadhat el. (EZÉRT NEM KELL A 
MÉDIASZOLGÁLTATÓNAK AZ 
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK  FELÉ 
ÁRLISTÁT KÜLDENI – a szerkesztő) 
•	 A médiaszolgáltató egyenlő 

feltételek mellett - különös tekintettel 
a politikai reklámok számára, meg-
jelenési sorrendjére, időtartamára 
és az adásba kerülés időpontjára - 
teheti közzé a jelöltet, illetve listát állító 
jelölő szervezetek és a független jelöltek 
politikai reklámjait.
•	 A politikai reklám közzététe-

lének megrendelője, továbbá az, akinek 
ezek közzétételéhez érdeke fűződik a 
közzététel időpontja kivételével nem 
gyakorolhat szerkesztői befolyást a 
médiaszolgáltatásra. (A megrendelő arra 
tehet javaslatot, hogy milyen időpontban 

kerüljön adásba az adott közlemény, 
ebből kifolyólag hatással lehet arra, hogy 
az milyen közönségarány mellett kerül 
bemutatásra. A megrendelő közzétételre 
vonatkozó javaslatát a médiaszolgáltató 
nem köteles elfogadni.)
•	 A politikai reklámnak - e jel-

legét tekintve - azonnal felismerhető-
nek és más médiatartalmaktól meg-
különböztethetőnek kell lennie: a más 
médiatartalmaktól való megkülönböz-
tetés módja a lineáris médiaszolgálta-
tásban  audiovizuális médiaszolgáltatás 
esetében optikai és akusztikus mó-
don történik.
•	 Politikai reklám közzété-

telekor a közzététel megrendelő-
jét egyértelműen meg kell nevezni.
•	 A politikai reklámhoz véle-

ményt, értékelő magyarázatot fűzni 
tilos.
•	 A szavazás napján – tehát 

2022. április 3-án – politikai reklámot 
nem lehet közzétenni.
A helyi és körzeti médiaszolgáltatásra a 

választási eljárásról szóló törvény nem ír 
elő politikai reklám közzétételére vonat-
kozó kötelezettséget, tehát a médiaszol-
gáltató dönthet úgy, hogy politikai rek-
lámot egyáltalán, semmilyen formában 
nem tesz közzé, így dönthet úgy, hogy nem 
közvetít pl. helyi kampányrendezvényeket 
sem. Nagyon fontos azonban, ha valamely 
jelölő szervezetnek (pártnak) vagy 
független jelöltnek a megrendelésére a 
médiaszolgáltató már tett közzé politikai 
reklámot, úgy ezt a lehetőséget más jelölő 
szervezet, független jelölt számára is 
biztosítania kell, azonos feltételek mellett. 

A választási eljárásról szóló törvény 
ugyanis megköveteli a teljes esélyegyen-
lőséget a jelöltek és a jelölő szervezetek 
között. Ha a médiaszolgáltató úgy dönt, 
hogy politikai reklámok közzétételét vál-
lalja, úgy mérlegelés nélkül köteles köz-
zétenni a politikai reklámot, ha a politikai 
reklám közzétételére irányuló igény meg-
felel a választási eljárásról szóló törvény-
ben foglaltaknak. A politikai reklám tar-
talmáért a médiaszolgáltató nem felel, 
hiszen tartalmát nem a médiaszolgáltató 
állítja össze.

- A Tiszavasvári Városi Televízió senkit 
nem fog keresni a reklámjának közzététele 
érdekében, de minden hozzánk beérkező 
reklámot korrekt módon adásba szerkesz-
tünk

- csak a törvényben meghatározott tarta-
lommal rendelkező (az előbbiekben leírt) 
politikai reklámot adunk közzé!

Fülöp Attila
TVTV főszerkesztő

Közeleg a választás - Politikai reklám a 
városi televízióban
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KEDVES SZÜLŐK, LEENDŐ ELSŐ 
OSZTÁLYOS GYEREKEK!

2022 szeptemberében újra tárt kapukkal 
várja a leendő első osztályosokat a 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola! Az intézmény vezetősége és 
pedagógusai is mind fontosnak tartjuk, 
hogy a leendő első osztályos gyerekek 
és szüleik minél jobban megismerhessék 
intézményünk nevelő-oktató munkáját és 
a leendő elsős tanító néniket még ebben a 
pandémiás időszakban is.

Intézményünkben a következő képzési 
formákat választhatják:

Két tanítási nyelvű tanterv szerinti képzés:

A képzés során a diákok heti 5 órában 
tanulják az angol nyelvet, ezek közül 1 
órában angol anyanyelvű lektor pedagógus 
segíti az angol kommunikáció fejlesztését. 
A diákok több tantárgyat célnyelven, 
azaz angolul tanulnak. 1.,2. évfolyamon 
a technika és életvitel valamint a vizuális 
kultúra tantárgyat, 3.,4. évfolyamon belép 
a környezetismeret tantárgy. 5. évfolyamtól 
kezdve a célnyelvi civilizáció, az 
informatika és a természetismeret/földrajz 
tantárgyak tanítása történik célnyelven. 
A képzésnek köszönhetően évről-évre 
egyre több diákunk szerez középfokú 
nyelvvizsgát a 8. évfolyam végére.

Normál tanterv szerinti képzés:

A hagyományosnak módható 
képzésformát kiegészítve délutáni, 
tehetséggondozó foglalkozások keretein 
belül biztosítunk lehetőséget a tanulóknak 
széleskörű ismeretszerzésre angol, 
matematika és magyar nyelv és irodalom 
tantárgyakból. Minden első osztályban 
pedagógiai asszisztens segíti a tanító 
nénik munkáját és a gyerekek egyéni 
ütemű fejlődését. Intézményi szinten 
iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus és 
gyógypedagógus munkája növeli a nevelő-
oktató munka hatékonyságát.

Intézményünkben 7:00 – 17:00-
ig biztosítjuk a ránk bízott gyerekek 
felügyeletét. A jelenlegi jogszabályok 
értelmében minden tanulónak kötelező az 
iskolában tartózkodnia 8:00 – 16:00 között, 
ez alól szülői kérésre az intézményvezetője 
adhat felmentést. Az alsó és felső 
tagozatos gyerekek számára is biztosítjuk 
a napközis foglalkozást. A közös tanulás 
elősegítése érdekében alsó tagozaton a 
délutáni foglalkozások is osztálykeretben 
valósulnak meg. Igyekszünk diákjainkat 
változatos módszerekkel nevelni, oktatni. 
Módszertárunk bővítése érdekében két 
éve intézményünkben bevezetésre került 
a Komplex Alapprogram. A program 
nagymértékben hozzájárul tanulók 
személyiségének, képességeinek és 
készségeinek kibontakoztatásához. 
Alkalmas a kritikus gondolkodás, 
kreativitás, kezdeményezőkészség, 
problémamegoldó gondolkodás, 
kockázatelemzés, döntéshozatal 
fejlesztésére, az érzelmek kezelésére és 
a legfontosabb a diákok sikerélményhez 

juttatására A Komplex Alapprogram 
jelszava: Tanulni élmény! Ez a mottó 
nemcsak a délelőtti tanítási órák szervezése 
során valósul meg, hanem a délutáni 
alprogramok során is. A testmozgásalapú, 
digitális, művészeti, életgyakorlatalapú és 
logikai alprogrami foglalkozások változatos 
tevékenységeken keresztül biztosítják a 
tanulók komplex személyiségfejlesztését. 
A digitális alprogram keretében a diákok 
már első osztálytól kezdődően kapcsolatba 
kerülnek az informatikai eszközökkel. 
Felső tagozaton tehetséggondozó 
foglalkozásokon is biztosítjuk az 
informatikai ismeretek bővítését. Elmúlt 
évben több 7., 8. évfolyamos diákunk 
teljesítette az Európai szinten elismert 
ECDL vizsga követelményeit. A délutáni 
foglalkozások (napközi, alprogramok, 
tehetséggondozás, egyéni fejlesztés, 
felzárkóztatás) mellett iskolánk diákjai 
bekapcsolódhatnak a Hankó László Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Vásárhelyi 
László Alapfokú Művészti Iskola 
tevékenységeibe is. Ez utóbbi esetében a 
néptánc és festészet tagozat foglalkozásai 
az intézmény épületében, az iskola 
pedagógusai által valósul meg. A zenei 
oktatás esetében a gyerekek kényelmét is 
szem előtt tartva a legkisebbek esetében 
a szolfézs óráknak biztosítjuk a helyszínt. 
Pedagógusaink minden tanévben számos 
háziverseny szervezésével és a megyei, 
országos versenyekre történő felkészítéssel 
biztosítják a tehetségek kibontakoztatását, 
fejlesztését. Eredményeinket folyamatosan 
közzétesszük az iskola honlapján és 
Facebook oldalán. A tantárgyi versenyek 
mellett a sportot kedvelő diákjaink 
számára több évtizedes szakmai múlttal 
rendelkező testnevelőink vezetésével 
kézilabdaedzéseken is részt vehetnek. 
Kézilabdásaink számos megyei és országos 
kimagasló eredményt értek el, többen 
közülük országos hírnévre is szert tettek. 
A tanulás mellett kiemelkedően fontosnak 
tarjuk a közösségépítést, a szülőkkel 
való együttműködést. Ezt biztosítják 
osztályszinten a kirándulások, a szülőkkel 
közös főzések és a családi napok. Iskolai 
szinten a hagyományos rendezvényeink 
mellett (Adventi műsor, Farsang, DÖK 
nap), a Tökfesztivál, a Mese világnapja, 
Zenei világnap valamint könyvtárunk 
foglalkozásai, versenyei biztosítják a 
hasznos, tartalmas, élmény dús szabadidőt. 
Iskolakóstoló programjainkat a jelenlegi 
vírushelyzetnek megfelelően szervezzük. 
Online bemutatkozó kisfilmjeinket 
és a járványhelyzethez igazított 
programjaink megvalósulásáról szóló 
tájékoztató információkat  eljuttatjuk az 
óvodákba valamint a tiszavasvari-iskola.
hu oldalon és az iskola hivatalos Facebook 
oldalán is elérhetővé tesszük. A beiratkozás 
időpontját és annak pontos részleteit kérjük 
keressék online elérhetőségeinken vagy 
itt, az áprilisi lapszámban. Beiskolázással 
kapcsolatos kérdéseiket 2022. április 10-
ig várjuk a kabay.beiskolazas@gmail.com 
e-mail címre, melyekre még a beiratkozás 
előtt választ adunk. 

“…Állj be közénk, mert itt a helyed…”

Legyél TE is Kabay-s!

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

a
személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák gyermekük sportolási lehetőségeit.

Adószám: 18807204-1-15
Támogatásukat előre is köszönjük.

A szakgimnáziumban a tanulók két 
szakképesítést szerezhetnek a tanulmányok 
végére: egy fő szakképesítést és egy 
mellék-szakképesítést. Jelenleg azonban 
nem kötelező a mellék-szakképesítés 
megszerzése, az mindössze választható. 
A mellék-szakképesítés megszerzéséhez 
komplex szakmai vizsgát kell tenni. Ha 
a komplex szakmai vizsga olyan mellék-
szakképesítés megszerzésére irányul, 
amelynek a szakmai és vizsgakövetelménye 
iskolai előképzettségként érettségi 
végzettséget ír elő, úgy a szakképesítést 
igazoló bizonyítvány csak az érettségi 
végzettség megszerzését követően 
adható ki. Intézményünkben minden 
tizenkettedikes tanuló élt a lehetőséggel, 
és választotta a mellék-szakképesítés 
megszerzését, amelyre most februárban 
került sor mindhárom ágazatban:

- Szépészeti ágazatban: Férfi fodrász- 
borbély

- Informatika ágazatban: Irodai 
informatikus

- Rendészet és közszolgálati ágazatban: 
Közszolgálati ügykezelő

Fontos célkitűzésünk, hogy a tanulóink 
szakmai kompetenciái fejlődjenek, 
az ágazati szakmai érettségi vizsgán 

jól teljesítsenek, megfelelő tudással 
rendelkezzenek különösen a szakirányú 
felsőoktatásba való belépéshez, és e 
mellett sikeres technikusokká váljanak a 
szakmai képzésük végén. Az új tanulási 
utak kialakítása keretében a szakképző 
iskolák feladata annak meghatározása, 
hogy melyek azok az ágazati szakmai 
készségeket erősítő tartalmak, amelyek 
hozzájárulnak a szakgimnáziumi 
tanulók munkaerő-piaci keresettségének 
növeléséhez. A szakgimnáziumnak 
az új jogszabályi keretek között – a 
szakmai képzés során a főszakképesítés 
kötelező tanulmányai mellett – legalább 
két alternatív tanulási lehetőséget kell 
felajánlania tanulói számára a szakmai 
tudás erősítése, szélesítése céljából. 
Egyrészt biztosítania kell a tanuló számára 
a mellék-szakképesítés megszerzésére 
irányuló képzés választásának lehetőségét, 
másrészt, ha a tanuló a mellék-
szakképesítést nem választja, egyéb, az 
iskola által ajánlott, a tanuló szakmai 
kompetenciáit, tudását erősítő szakmai 
tartalmak tanulására kell lehetőséget adnia.

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

Jó érzés, hogy újra ünnepi díszbe 
öltözhettünk, hiszen február 25-én, 
pénteken délután szalagot tűzhettünk 
iskolánk 76 végzős tanulójának a 
Tiszavasvári Találkozások Házában. Talán 
most értettük meg igazán, hogy mennyire 
hiányoztak ezek az iskolai ünnepek, a 
szalagtűző, vagy a ballagás. A járványügyi 
szabályokat betartva, csak a végzős diákok 
és az iskolánk tanárai vehetett részt az 
ünnepen, de aki eljött, annak csillogott a 
szeme, összeszorult a szíve, hiszen az előző 
tanévben kimaradt ez az életünkből. 76 
tanuló, 6 osztály, 6 osztályfőnök, akik végig 
kísérték a tanulókat az elmúlt három, négy 
év vidám, komoly, nehéz hétköznapjain és 
ünnepnapjain. Ilyenkor egy kicsit minden 
megszépül. Az osztályok életképeiből 
összeállított videókon ez jól látszott. Szabó 
Zoltán Igazgató Úr szavai, melyekkel 
köszöntötte a végzősöket, szeretetről, 
kötelességről, a felnőtté válás folyamatáról 
szóltak. Felhívta a figyelmet a következő 
időszak feszített tempójára, a küzdésre, 
a tanulásra, ami még vár a végzősökre. 

Köszönetet mondott a szülőknek, a 
kollégáknak, hogy a kamaszként hozzánk 
került fiúkat, lányokat terelgették, óvták, 
tanították, nevelték, és felkészítették a 
középiskolás évek lezárására, az érettségi 
és szakmai vizsgákra. Françoise Villon 
szavaival köszönt el a tanulóktól, s ezután 
felkerült a maturandusok szalagja minden 
végzősre. Szalagtűzőnk második részében 
a szokásokhoz hűen a tanulók táncára 
került sor, melyet már hosszú hónapok óta 
gyakoroltak: többek között táncjelenetet 
láthattunk a Grease című filmből, de életre 
kelt a tánc evolúciója is, sőt bajor sörözők 
is táncoltak a parketten. Természetesen a 
keringő sem maradhatott ki, melyből kettőt 
is láthattunk: az angol- és a bécsi változat 
is hatalmas sikert aratott. A műsorunkról 
elkészült felvételt elektronikus formában 
fogják megkapni a szülők, családtagok. 
Sok sikert, jó felkészülést kívánunk 
minden tanulónak!

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

Szalagavató intézményünk diákjainak

Nálunk mindig zajlik az életBeiskolázás a Kabay-ban
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Kultúra - szórakozás

Nagy sikert aratott a Körúti Színház Meseautó c. zenés 
darabja február 18 –án a Találkozások Házában,  mely 
könnyed humorral, nagyszerű színészi  játékkal  és 
fülbecsengő dallamokkal tette  még varázslatosabbá az 
egyébként is vidám és bohókás történetet. 
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Közlemények-Információk

Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Lakatos Zoé Abigél 
Nyikita László Bence 
Csikós Elizabet
Rostás Balázs 
Tóth Zoé
Kovács Áron
Rostás Ájlin
Törő Izabella
Buzun Ruszlán
Rézműves Delani Dézi 
Magyar Lilla Zsuzsánna

Akik házasságot kötöttek
Szurkos Cintia – Orosz Bence
Szabó Melinda Andrea – Sepsi Dávid
Aranyos Norina – Patócs Donát Endre
Radics Krisztina – Gyurján Roland

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Földszintes, kertes házat keresek kis 
telekkel. Tel.: 06 20/4014-590
Tiszalök központjához közel eső 
részén, csendes helyen 3szoba, nappalis 
felújított családi ház eladó.
Irányár : 21.490.000.- Ft 06702605791
Tiszavasváriban jó környéken eladó 3 
szoba, konyha, kamra,WC, fürdőszobás 
családi ház kis kerttel.
Irányár: 13.590.000.-Ft
Tiszavasvári központjában 65 m2 - 
es kertes ház eladó. Szükség szerint 
tetőtérrel további 2 szoba bővíthető.
IRÁNYÁR: 14.490.000.-Ft   06 70/260-
5791
Tiszavasvári  csendes részén kínálok 
eladásra egy 1986-ban, B 30-as téglából 
épült, 130 m2- es  kertes családi házat.
Irányár: 8.500.000.Ft Hívjon! Mutatom! 
06 70/260-5791
Tiszavasváriban a 36-os főút mellett 
eladásra kínálok egy teljesen felújított, 
1995-ben szilikátból épült, 104 m2-es 
kertes családi házat.
Irányár: 28.200.000.-Ft  06 70/260-5791
Tiszavasvári belvárosában eladó egy 
39 m2-es szoba,  konyha, fürdőszoba 
helyiségekből álló  kertes ház, 370 m2 
- es udvarral.
Irányár: 4.990.000.-Ft 06 70/260-5791
Tiszavasváriban, az Aradi utca 
városközponthoz közelebb eső részén 
eladó egy összközműves, 2115 m2-es, 
széles utcafronttal rendelkező üres telek. 
I.ár: 4, 8 millió Ft. Érd: 06-30-234-1116
Tiszavasvári  főutcáján szilikátból épült 
107 m2- es, 4 szobás családi ház eladó.  
Irányár: 23.990.000.Ft Hívjon most!!!!
06 70/260-5791
Eladó  Tiszavasvári csendes részén 
egy 3 szobás, klímás  kertes családi 
ház. Irányár: 11.490.000.Ft Hívjon, 
mutatom!!!! 06 70/260-5791
Eladó készpénz+részletfizetésre kertes, 
felújított lakás Dobó Katalin út 12.sz. 
(2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, 
nyári konyha. Fűtés: fatüzelésű kályha) 
Érd.: 06 30/267-1424
AUTÓMOSÓ ELADÓ! Tiszavasváriban 
a Lakótelepi Autómosó egészségügyi 
okok miatt eladó. 110 m2-es műhely 
teljes felszereltséggel, bevezetett 
vendégkörrel, tevékenység bővítési 
lehetőséggel. Érdeklődni lehet: 
06/30/375-8763

Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06 30/402-6732
Tiszavasváriban 100 nm-es, komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339

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

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

Anyakönyvi Hírek
Akiktől búcsút vettünk:
Kovács Sándorné sz. Takács Ilona / Bacsó 
Béla u.  
Fitus Ferenc Lajos / Hankó László u.   
Vezendi Józsefné sz. Bodon Zsófia/Egység u.    
Bartók Antal / Kinizsi u. 
Simonka Jánosné sz. Polyák Ibolya / Benczúr 
Gyula u.     
Munkácsi Ferencné sz. Pocsai Ilona / 
Vasvári P. u. 87.   
Gulyás Mihályné sz. Terebes Piroska/Árpád 
u.   
Szőnyi Istvánné sz. Kiss Mária / 
Szorgalmatos 
Gargya Lajos / Báthori u.     
Hegyes Lajos / Csokonai u.  
Róka Imréné sz. Gulyás Irén / volt    Petőfi u.  
Angel Istvánné sz. Toma Jolán/Vörösmarty u.
Rézműves Andrásné sz. Lakatos Viola / 
Keskeny u.

Polgármester fogadónap:
2022. 04.04. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2022.03.09. szerda  08.00-12.00
2022.03.23. szerda  08.00-12.00

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

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

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

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

Tűzoltóság:
06 42/520-304

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

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Gyógyszertári Ügyelet:
Március 10-16.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Március 17-23.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Március 24-30.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Március 31-Április 6.
Aranykereszt Gyógyszertár

Földmérés, épület feltüntetés, 
telekmegosztás, telekhatár kitűzés, 
egyéb földmérési munkák! Tel: 30/ 368-
9797
Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők, 
egyéb fémszerkezetek gyártása, 
felújítása kedvező áron! További 
lakatos és hegesztési munkák, helyszíni 
szereléssel/beépítéssel. Lakás felújítási 
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30/611-60-74”

Ez is - Az is
Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 2500 
Ft/q! (Méterben) 2800 Ft/q! (Gurigázva) 
Szállítás és mérlegelés megoldható!
TEL: 06 30/696-39-61
Postatiszta bélyeggyűjtemény, blokkok, 
ívek, külföldi bélyegek, bélyegberakók 
eladók! Érd.: 06 20/369-1544,  Nagy 
Gábor
Régi motorokat keresek megvételre: 
Simson, Mz, Etz, Jawa, stb. Lehet 
hiányos, üzemképtelen is. 06-20/938-
8504
Fehér illetve piros csirke, valamint 
tojótyúk folyamatosan rendelhető 
Érd:Szabó Lajos, Petőfi út 118. Tel.:06 
20 2153400

Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Április 07-13.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel 
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520-
080-as telefonszámot!

Tiszavasvári Járási Hivatallal 
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük, 
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346
dr. Nyáguly István körzetében 
2022. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL
Rendel: Farkasné dr. Szabó Éva
házi gyermekorvos
Hétfő: 13:00-15:00
Kedd:  9:30-11:30
Szerda: 13:00-15:00
Csütörtök: 9:30-11:30
Pénteki napok rendelési ideje:
március 04.  8:30-10:30
március 11. 12:30-14:30
március 18. 12:30-14:30
március 25. 8:30-10:30
április 1. 12:30-14:30
április 8. 12:30-14:30
április 22. 8:30-10:30
április 29. 12:30-14:30
Rendelési időben hívható
Rendelői telefonszáma: 06-30/298-1973
Módosul a gyermekorvosi rendelési idő
2022. januártól a Tiszavasvári I. számú 
házi gyermekorvosi körzetet Dr. Jóna 
Angelika Gizella gyermekorvos látja 
el. A rendelés helye változatlanul a 
Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti 
Központi Orvosi Rendelő emeleten lévő 
rendelőhelyisége. A rendelési idő az 
alábbiak szerint alakul:

Hétfő:   8:30-10:30
Kedd:   13:00-15:00
Szerda:   8:30-10:30
Csütörtök:  13:30-15:30
Péntek: páros hét 8:30-10:30
               páratlan hét: 13:00-15:00
Tanácsadás: kedden 12:00 órától
Dr. Horai Károly körzetében
2022. március 1.-től helyettesít: 
Dr. Bodnár Zoltán háziorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 11:00-13:00
Kedd: 14:00-16:00
Szerda: 11:00-13:00
Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek: 11:00-13:00
Rendelési időben hívható telefonszám:
0630-558-2833

Megemlékezés
Bak Lajos

halálának 1 éves évfordulójáról

„Míg köztünk voltál, mi nagyon 
szerettünk,

Hiányzol nekünk, soha nem feledünk!”

Megemlékezés
Kiss Károly

halálának 3. évfordulójára

„ Nyugszik a szív, mely értünk  dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.

De Te számunkra sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.»

Soha el nem múló fájdalommal emlékezik:
Szerető feleséged, gyermekeid, párjuk és 

unokáid.
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Sport hírek

Petruska Zoltán edző, testnevelő: - 
Leánycsapatom szinte minden tagjával 
edzőként és tanárként is foglalkozom. 
Testnevelőként, fizika tanárként és 
edzőként is találkozunk az iskolában, 
edzéseken. Valóban sok a közösen 
eltöltött idő, de ennek köszönhetően jól 
megismertük egymást és ez is hozzájárul az 
eredményes munkánkhoz. A gyerekekkel 
a 2018-as szezon óta dolgozunk együtt. 
Szerencsésnek mondhatom magunk, hogy 
létszámunk azóta nem változott. A csapat 
összetétele szempontjából nagyon pozitív, 
hogy közel azonos képességű és tudású 
lányok alkotják. Ennek köszönhetően 
az edzésmunkánk nagyon hatékony és a 
kitűzött céljainkat napi szinten és egy-egy 
versenyszezon viszonylatában is képesek 
vagyunk megvalósítani. Létszámunk is 
ideálisnak mondható. Minden esetben 
nagy hangsúlyt fektetek a technikai, 
illetve taktikai képzésre. Természetesen a 
fizikai erőnlét fejlesztése is fontos feladat 
már ebben a korosztályban. Nagy öröm 
számomra, hogy a heti három edzésen 
a gyerekek maximális odaadással, 
lelkesedéssel és intenzitással végzik az 
edzésmunkát. Munkám során fontosnak 
tartom, hogy a gyerekek személyiségét is 
fejlesszem, és ezáltal kitartó, szorgalmas 
és a pályán, illetve az életben is 
fegyelmezett, kötelességtudó játékosokat 
neveljek. Nagy erősségünk, hogy a 
lányok nemcsak a pályán jó barátnők, 
hanem a hétköznapjaikban is együtt töltik 
szabadidejüket. Ha kiadott feladat van 
a szünidőre, megbeszélik az időpontot, 
és közösen végzik el azt. Büszkeséggel 
tölt el, hogy a sporttevékenységük 
mellett kiváló tanulmányi eredménnyel 
büszkélkedhetnek. A 13 játékosból 12 
kitűnő tanuló. Ennek köszönhetően 
nemcsak a sportban, de más tanulmányi 
versenyekben is élen járnak. Mióta együtt 
dolgozunk, rengeteget fejlődött a csapat 
technikai, fizikai és taktikai értelemben. 

Ez az eredményeinken is megmutatkozik. 

Képesek vagyunk magasabb szintű 
utánpótlás csapatokkal is eredményesen 
felvenni a küzdelmet és az idei szezonban 
eddig 100 százalékos teljesítményt 
nyújtottunk. A gyerekek szüleivel rendkívül 
jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, 
ennek és a lelkesedésüknek köszönhetően 
szinte minden mérkőzésen hatalmas 
szurkolás viszi előre a csapatot. Fontosnak 
tartom a csapat és a közösség építését, 
ezért évente két-három alkalommal is 
rendezünk szülő-gyermekmérkőzéseket, 
illetve együtt ünnepeljük a jeles 
eseményeket.  Magamról annyit mondanék, 
hogy tanulmányaimat a Nyíregyházi 
Tanárképző Főiskolán és a Testnevelési 
Egyetemen végeztem. Itt szereztem 
testnevelés és fizika szakos tanári diplomát. 
Pályafutásom során minden korcsoport 
nevelését és edzését megtapasztalhattam, 
ezáltal megismerhettem a korosztályok 
sajátosságait. Fontos célom az önképzés, 
ezért többek között kézilabda edzői C 
licencminősítést szereztem.  Edzéseimen 
legtöbb esetben a labdáé a főszerep. 
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek 
örömmel vegyenek részt a foglalkozásokon, 
és elégedetten, motiváltan várják a 
következő edzéseket, mérkőzéseket, és a 
visszajelzések a gyerekek, szülők részéről 
és az eredmények mind azt igazolják, 
hogy ezt sikerül is elérnem. Rácz Sándor, 
szakfelügyelő: - Négy évvel ezelőtt 
verbuválódott ez a lelkes kis csapat, 
Cserebogaraknak, majd Csodabogaraknak 
neveztem el őket. A megye üde színfoltját 
adja ez a társaság, most már lány U14-
es korosztályként. Külön élvezet őket 
látogatni, egységes öltözet, szinte azonos 
testalkat, magasság, hajforma, vidámság, 
figyelem, jókedv és persze a folyamatos 
fejlődés. Rendre felnőnek az aktuális 
feladatokhoz, a nagyoktól sem ijednek meg. 
Ennek és Tanár úr szakmai érdeklődésének, 
nyitottságának köszönhető, hogy megértek 
a megye első Hónap Kézisei címére.

Az NB-II. férfi kézilabda Észak-keleti 
csoport állása

Adó 1% felajánlás

Ismét eltelt egy év, 2022. május 20-áig lehet rendelkezni a 2021. évi személyi jövedelemadó 
1%-ról. A befizetett adó 1 százalékának felajánlása nagy segítség egyesületünk részére. 
Kérjük önöket, hogy egyesületünk további fejlődéséhez járuljanak hozzá! Rendelkezzenek 
a befizetett közteher egy százalékának felajánlásáról, a Tiszavasvári Olimpiai Baráti 
Kör Egyesület javára! Ez a felajánlás önnek semmibe nem kerül, számunkra viszont nagy 
segítség. Hogyan küldhető el a hatóságnak az 1+1 százalék rendelkező nyilatkozat? 
Az adóbevallás részeként (postai úton) vagy Elektronikusan Interneten (Jelentkezzen be 
az SZJA felületére Ügyfélkapun keresztül). Adószámunk: 18747313-1-15
A támogatásokat előre is köszönjük!

Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület

Egyesületünk február 26-án megtartotta 
éves rendes közgyűlését. Az Elnökség 
és a bizottságok beszámoltak a 2021-
es év eseményeiről és eredményeiről, 
illetve az Elnökség beszámolt a 2022-
es munkatervről is. Terveink szerint 
április elsején (pénteken) nyitjuk meg a 
Kacsást, ha az időjárás is úgy szeretné. 
A házirend minimálisan változni fog, 
illetve a jegyárakban/jegytípusokban is 
várható változás, amelyekről bővebben 
márciusban tudunk végleges információkat 
adni. Előreláthatólag a jegyárak a 
következőképp fognak alakulni:
Halas napijegy: 4000 Ft, Napi sportjegy: 
3000 Ft, Ifjúsági sportjegy: 1700 Ft, Éves 
sporthorgász bérlet: 35 000 Ft,

Éves ifi sporthorgász (csak egyesületi 
tagoknak): 17 000 Ft, Éves területi bérlet 
(egyesületi): 45 000 Ft,  Éves területi 
bérlet: 55 000 Ft
Féléves területi bérlet: 28 000 Ft

Egy új jegytípus, a „heti jegy” még 
tervezés alatt áll. Az állami jegyek leadási 
határideje február 28. volt, aki nem adta 
le időben, az 3000 Ft felárral tudja csak 
kiváltani a későbbiekben az új állami 
jegyét. A Harcsatanya horgászbolt márciusi 
nyitva tartása:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8:00 – 16:30 
(Ebédidő 12:00 – 12:30), SZOMBATON 
8:00 – 12:00, VASÁRNAP ZÁRVA

az Elnökség nevében
Szögi Roland elnök

Elment egy sporttárs, egy igaz barát,
Nem hallom többé nyugtató szavát
Csak a szép emlékek élnek még velem,
Sok izgalmas óra, sok nehéz küzdelem

Szép volt a sport, örömünk volt benne,
A kemény csatákban elért győzelmekben

Melletted játszottam éveken át,
Ismertük egymás minden gondolatát

Feledni nem lehet a szép éveket,
Amit a pályákon töltöttem Veled
Emléked őrzöm, amíg csak élek,
Köszönöm a sok jót, a sok segítséget!

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG 
SZAVAZATA ALAPJÁN

JANUÁRBAN PETRUSKA ZOLTÁN CSAPATA, A TISZAVASVÁRI 
LÁNY U14-ES EGYÜTTESE ÉRDEMELTE KI A HÓNAP KÉZISEI 

CÍMET

Sporttársam emlékére

Kedves Horgásztársak!
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Kikerültek a fákra a 
madárodúk

Az MME tiszavasvári Helyi Csoportja február 19-én 
mintegy 20 különböző madárodút helyezett ki a Tóalján 
levő szürke nyáras erdőbe. A kis röpnyílású „A” odúkat 
a kék cinkéknek, a  „B”  típusú odúkat a széncinkéknek, 
mezei verebeknek és nyaktekercseknek, az öblös bejáratú 
„D” odúkat a seregélyeknek. De fára akasztottunk 2 „C” 
típusú, elöl nyitott odút is a szürke légykapók és házi 
rozsdafarkúk számára. A legnehezebb volt a tekintélyes 
nagyságú és súlyú kuvik odú felszerelése, de közös 
összefogással ez is gond nélkül ment. Az akcióban 16-an 
vettünk részt, amire szükség is volt, hogy végül minden 
odú a helyére kerüljön. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy a munkában 4 apró gyerkőc is részt vett, mert 
az ilyen tevékenységet nem lehet elég korán kezdeni. 
Legközelebb május elején látogatjuk meg a területet, hogy 
megvizsgáljuk, milyen madarak foglaltál el a számukra 
kirakott madárlakásokat.

 dr. Legány András

Madarászkodjunk!

Az MME Tiszavasvári Helyi Csoportja márciusban az 
alábbi programot szervezi meg: Vízimadár felmérés a 
Fehér-Sziken és a Munka Szövetkezet Halastaván. Ismét 
egy nagyon jó alkalom a helyi csoport által elindított 
pontok gyűjtésére, és a természetben való hasznos 
időtöltésre. http://www.facebook.com/mmetiszavasvari

Szabóné Balázs Beáta


