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Júniusban a parlament minden héten ülésezett. A 
veszélyhelyzet megszüntetése óta az egyik legfontosabb 
téma a 2023. évi költségvetés általános és részletes vitája 
volt. Varga Mihály pénzügyminiszter június 7-én nyújtotta 
be a költségvetés tervezetét, amelyről július 18-án, vagy 
19-én fog szavazni a parlament. A jövő évi büdzsé a 
rezsi- és honvédelem költségvetése. Világos az iránya: 
a háborús infláció terheit nem akarjuk, hogy az emberek 
viseljék, ezért extraprofit adóból létrehozunk egy rezsi- 
és honvédelmi alapot, ez mintegy 1500 Milliárd forintot 
tesz ki. A költségvetési javaslat gazdasági növekedéssel, 
államadósság csökkenéssel, és 3,5 %-os hiánycéllal számol. 
Véleményem szerint nehéz tervezni egy veszélyekkel 
teli, bizonytalan világban, de a költségvetési tervezet 
igyekszik a lehetséges negatív eseményeket is számba 
venni. A költségvetés prioritásai: megvédje a családokat, 
a nyugdíjakat és a munkahelyeket. Biztonságban legyenek 
a magyar emberek, és a rezsicsökkentést is fenn akarja 
tartani. Az önkormányzatokat is védeni igyekszik, ezért 
a tervezet szerint jövőre mintegy 10 %-al több pénzből 
gazdálkodhatnak. Természetesen az energiaárak ennél 
jobban emelkednek, ezért külön szükséges tárgyalni az 
önkormányzatok esetleges kompenzációjáról. Június 
16-án magam is hozzászóltam a vitához, - egyetértve a 
költségvetés céljaival. Külön szóltam a felsőoktatásról és 
a szakképzés fontosságáról, amely oktatási területeknek 
biztosítani kell a szakképzett munkaerőt a jövőben. 
Tiszavasváriban és Tiszalökön működik szakképző 
intézmény, amelynek fejlesztésével csökkenthető a 
munkanélküliség a Tiszavasvári járás területén. Június 27-
én kezdődött a költségvetés részletes vitája, s döntöttünk 
a módosító javaslatokról is. Sikeres szavazás esetén lesz 
jövő évi költségvetése az országnak.

Tiszavasvári Város Önkormányzata és Képviselőtestülete 
mély fájdalommal tudatja, hogy

Dr. Rojkó László
Önkormányzati képviselő, Háziorvos, a Rojkó Med 
Kft. ügyvezetője 72 éves korában, méltósággal viselt 

betegségben elhunyt. Emlékét megőrizzük!

Az Országos Mentőszolgálat kiváló bajtársai vehettek 
át elismeréseket június 3-án, a szervezet fennállásának 
74. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen az 
Országház Felsőházi termében, melyet Dr. Rétvári Bence 
belügyminiszter-helyettes és Dr. Csató Gábor, az OMSZ 
főigazgatója adott át. Tiszavasvári születésű, Tiszalöki 
állomáson dolgozó Kiss-Becsy Zoltán mentőápoló 
miniszteri elismerésben részesült az Észak Alföldi régióban 
egyedüli ápolóként, kiemelkedő szakmai munkájáért és 
sokoldalú, önzetlen társadalmi szerepvállalásáért.

2022. július 4-én Tiszavasvári Város Önkormányzata 
és a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. a kitűnő tanulmányi 
eredményt elérő diákokat az idén is 4 alkalmas 
strandbelépővel jutalmazta. Akik nem tudtak részt venni 
az ünnepélyes átadáson, azok a Polgármesteri Hivatal III. 
emelet 303. irodájában ügyfélfogadási időben átvehetik 
bérletüket. A kitűnő tanulók névsora
megtekinthető a Tiszavasvári Önkormányzat facebook 
oldalán.

Tiszavasváriban nincs semmi! - Mondják azok, akik egy 
kulturális vagy egyéb jellegű rendezvényen sem vesznek 
részt. Pedig bátran állíthatjuk, hogy míg más a nyári 
szabadságát tervezi, addig az „EKIK-es csapat tagjai” arra 
törekszenek, hogy az érdeklődők egyre bővülő köre ne 
maradjon programok nélkül. Nagyon sok színvonalas, és 
ismert előadókban bővelkedő rendezvény volt júniusban 
és júliusban is. Többek között városunkba látogatott Janza 
Kata, Kecskés Tímea, Heiter Ágnes, Csiszár István Csiszi, 
a Sztárban Sztár Leszek győztese, Száraz Tamás, valamint 
a Madách Színház táncos lányai, akik egy parádés, másfél 
órás koncerttel bűvölték el a jelenlévőket. Aki ott volt, 
látta – aki nem, az sajnálhatja!

dr. Vinnai Győző

Júniusi történések a 
Parlamentben.

Ingyen strandolhat 245 
diák a jó bizonyítványért
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Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol

- Üdv! A kérdésem a következő lenne: 
idén működni fog a város szökőkútja? 
Köszönöm.

– Jogos a kérdés, hiszen nyár van, kánikula 
van, itt lenne az ideje a működésnek. Sajnos 
a „mi” szökőkutunk több évtizedes múltra 
tekint vissza, és bizony a rendeltetésszerű 
használata emiatt nem megoldható. Már 
tavaly is gondok voltak a biztonságos 
működtetésével, így az idén jobbnak láttuk, 
ha be sem kapcsoljuk! A tervünk az volt, 
hogy saját erőből működőképessé tesszük, 
viszont időközben megtudtuk, hogy 
lesz városközpont fejlesztésre pályázati 
lehetőség. Egyébként nem kevés pénz egy 
ilyen szökőkút felújítása úgy, hogy minden 
szempontból, és minden követelménynek 
megfeleljen. Visszatérve az említett 
pályázatra: ez érintené a központi 
parkunkat, érintené az OTP, a Takarék, 
a Görömbei Cukrászda és a gimnázium 
előtti részeket. Várjuk a támogatói okirat 
megérkezését, majd annak aláírását, és 
ennek függvényében a műszaki tartalom 
kialakítását. Azt láthatjuk, hogy napról 
napra drágulnak az építőanyagárak, de 
bizakodom abban, hogy egy szökőkút 
beleférhet a pályázatunkba. Ha mégsem, 
akkor szeretnénk kialakítani egy kulturált 
közösségi teret, szökőkút nélkül. Tehát 
a kérdésre a konkrét válasz: az idén nem 
fogjuk beindítani a szökőkutat az előbb 
elmondottak alapján!

- A piac udvarán semmi munkálat nem 
látszik. Történik valami, vagy csak a 
gépek parkolására szolgál ez a terület? 
Az elkészülés határidejét előreláthatólag 
sikerül tartani?

– Ha a kérdező mostanában járt volna 
itt, akkor láthatta volna, hogy a piacon 
hetek óta nagyon komoly munkálatok 
folynak. Elkezdődött a tereprendezés, a 
felépítmények kialakítása, és a végkifejlett 
felé közelednek a munkálatok. A 
befejezés és az átadás határideje augusztus 
kilencedike, addig be kell fejezni. Meg 
kell lennie a parkolónak, a városi piac 
egész területén való munkálatoknak, 
vagyis az egész beruházásnak! A városi 
piac területe az első időszakokban valóban 
egy logisztikai bázisnak nézett ki, ahol 
a gépeket, vas és faanyagokat, stb. elzárt 
területen kellett éjszakára, hétvégékre 
tartani a kivitelezőnek. De ami fontos, 
hogy jelenlegi információim szerint a 
vállalkozó tudja tartani a hivatalos átadás 
meghatározott időpontját.

– Felháborító, ahogy a Gépállomás 
úttól a Hősökön át a Kossuth útig 
száguldoznak egyes cigány sofőrök. Még 
mielőtt a jogvédők felháborodnának: 
nem a származással, hanem a közlekedési 
moráljukkal van baj. Szerencse, hogy 
eddig nem történt halálos baleset! Nem 
lehetne ezzel valamit tenni? Egyáltalán 
hol szerzik ezek jogosítványt, mert én még 
egyet sem láttam belőlük tanuló autóban? 

– Én nem szeretnék ebből a témából faji, 

etnikai kérdést kerekíteni! Azt gondolom, 
hogy nem csak Tiszavasváriban, hanem 
országos szinten is komoly gondok vannak 
a közlekedési morállal a gépjárművezetők 
körében. És nem csak a Gépállomás – 
Hősök – Kossuth út viszonylatában, hanem 
a város egyéb területein is jelen vannak 
ezek a szabálysértések. Ha a kérdező 
figyelemmel kíséri a televízión keresztül a 
történéseket, akkor láthatja, hogy Paronai 
János rendőr ezredes úr – akivel nagyon 
jó kapcsolatot ápolunk – minden rendes 
testületi ülésen jelen van, ahol kérdéseket 
lehet Neki feltenni, illetve jelezni felé 
az effajta történéseket. Ezek a jelzések 
rendszeresen megtörténnek, így talán 
ennek köszönhetően az utóbbi időben meg 
is növekedett Tiszavasváriban a rendőri 
jelenlét. Vagy saját állományukkal, vagy 
erősítés kéréssel végrehajtják a különféle 
ellenőrzéseket. Több alkalommal 
megjelenik traffipaxos autó a városban, 
de mindenhol Ők sem lehetnek ott. 
Azt tudom javasolni, hogy amikor nem 
tapasztalnak rendőri jelenlétet, viszont 
a helyzet megkövetelné, akkor bátran 
hívják a 112-es telefonszámot, - főleg ha 
autótípust, vagy rendszámot is sikerül 
megjegyezni - ahol be tudják mindezt 
jelenteni. Mi is megteszünk mindent, 
ha kapunk ilyen jellegű jelzéseket, de 
ott és azonnal mi sem tudunk mit tenni! 
Megfontolandó a jövőre nézve telepített 
sebességmérők kihelyezése, mint ahogy 
ez például Nyíregyházán is van. Ezeknek a 
költségeit még nem ismerjük, de bizonyos 
útszakaszokra lenne rájuk igény!

– Jó napot! Több szülőt érintő kérdés: 
Az a hír terjed, hogy szeptembertől 
megszűnik a gyerekeket szállító 
iskolabusz. Igaz-e a hír? Ha igaz, akkor 
nincs e esély arra, hogy a bűdi Vasvári Pál 
iskola újra megnyissa kapuit?!

– Érdekes és kényes kérdés ez az 
iskolabusz Tiszavasváriban, hiszen egy 
régi szokás alapján valóban működik 
egy gyerekeket szállító jármű, nevezzük 
iskolabusznak, ami a Nyíregyházi 
Tankerület nagylelkűségének köszönhetően 
a diákok ingyen vehetnek igénybe! Nem 
volt ez mindig így, mert évekkel ezelőtt, 
amikor még az önkormányzat üzemeltette 
ezt a járatot, akkor bizonyos térítési díj 
ellenében lehetett csak igénybe venni. Jelen 
pillanatban ingyenes ennek a használata. 
Tudomásom szerint a Tankerületnek nincs 
szándékában megszüntetni ezt a járatot. 
Érdekes, mert minden évben felmerül ez 
a kérdés, hogy működjön-e egyáltalán, és 
ha igen, akkor milyen formában? De ha 
már itt tartunk, akkor sem a Tankerületnek, 
sem nekünk, az önkormányzatnak, de 
az ország egyetlen önkormányzatának 
sem kötelessége ilyen buszt üzemeltetni. 
Egyetlen kivétel van ez alól, mégpedig ha a 
lakóhelye a diáknak a település külterületén 
helyezkedik el. Ez Tiszavasvári 
viszonylatában egyedül Józsefházát 
érintené, viszont ekkor sem kötelezhető 
senki a busz üzemeltetésére. Akkor mi a 
törvény adta megoldás? A diák kap egy 
buszbérletet, felszáll a járatos buszra, és 
bejön Tiszavasváriba, az iskolába. Az már 
a szülő dolga lenne, hogy elkíséri, vagy 
sem. Hazafelé ugyan ez lenne a menetrend. 
Rátérnék a kérdés második felére: el lehet 
azon gondolkodni, hogy célszerű lenne-e 
újra megnyitni a Vasvári Pál tagiskolát a 
tanulók részére. Nem akarok visszafelé 
mutogatni, de az, hogy be kell zárni, 
az az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak 
köszönhető, ugyanis egy per útján 
elérték, hogy ott ne lehessen új osztályt 

indítani, így egy idő után pedig oktatást 
folytatni. Az épület kezd kiüresedni, 
lassan minden osztály kikerül onnan. Ez 
senkinek nem jó! Sem az iskolaépület, 
sem pedig a szülők szempontjából. A bűdi 
tanulók járhatnak be a városközpontba, 
kelhetnek korábban, körülményesebb 
az iskolába menetel, érkezhetnek haza 
később ahelyett, hogy az ott lévő iskolában 
tanulhatnának. Erre már nagyon sok szülő 
is rájött, hogy sokkal jobb lenne, ha a 
Vasvári Pál Iskolában folyhatna oktatás, 
de jelen pillanatban a bírósági döntésnek 
értelmében ez nem lehetséges. Viszont 
az eltelt idő eredményezheti azt, hogy a 
kialakult helyzetet újra megvizsgáljuk 
akár az Egyenlő Bánásmód Hatósággal, 
akár szakértőkkel, jogvédőkkel közösen, 
és közös akarattal átértékeljük a jelenlegi 
helyzetet!

– Mondhatjuk azt, hogy akár a Hatóság, 
akár a jogvédők mellélőttek?

– Úgy harcolni valamiért, hogy az 
érintett szülőket meg sem kérdezik? – 
Én már akkor képviselő voltam, és már 
akkor a szülők többsége nemtetszését 
fejezte ki a döntés miatt. Sajnos a jog, a 
törvény erősebb volt a szülők akaratánál! 
Erről még beszélnünk kellene, mert egy 
kezdeményezést mindenképp megér! Most 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 
kellene lépni, fogom Őket ez ügyben 
keresni!

– Megint éktelen büdös jön Józsefháza 
felől a városba. Állítólag ott rohadnak 
megint a beton placcon a kidobott csirkék! 
Valami köjálos nem tudná ezt közelebbről 
megnézni? Esetleg nem lehetne tippet 
adni nekik a városvezetés részéről?

– A városvezetés csak akkor tud lépni, ha 
időben tájékoztatva vagyunk. Nem tudom 
mikori ez a kérdés, és fennáll-e még a 
probléma? Számtalanszor elmondtuk, hogy 
ott a problematerkep@tiszavasvari.hu a 
leggyorsabb lehetőség, ahol időben eljut 
hozzánk minden bejelentés, észrevétel, 
javaslat. Nem a különféle internetes 
felületeken kell egymást cukkolni, hanem 
meg kell írni nekünk, hogy tudjunk 
intézkedni. De mivel minden közérdekű 
telefonszám nyilvános, így nyugodtan 
lehet hívni első kézből a NÉBIH-et is, 
akár!

– Ennyi volt az írásban eljuttatok 
kérdések sora, viszont van olyan is, amit 
szóban kaptunk. Mondanám: Tedeji út, 
Tanuszoda!

– A Tedeji út a felfestések után át lesz 
adva a forgalomnak. Kellően széles, 
kátyúmentes, tökéletesen járható útszakasz, 
ami nem választási fogás volt, hanem egy 
ígéret, amiből valóság lett. Ugyan ez a 
helyzet lesz a Tanuszodánál is. Most lesz 
testületi ülés, ahol döntenünk kell a terület 
ingyenes átadásáról, amit nem gondolok, 

hogy elutasít bárki is. Bízom abban, 
hogy megkezdett beruházásként kezeli 
Magyarország Kormánya a Tanuszodánkat, 
ezért remélem, hogy mihamarabb látunk 
már gépeket, embereket mozogni a 
területen. Egyszóval: megkezdődnek a 
munkálatok! És akkor már nyugodtan 
elmondhatjuk Ráday Mihály szavaival, 
hogy: Unokáink is látni fogják! Váltsunk 
témát! Megemlíteném, hogy évek óta 
beszélünk a 765 millió forintos kormányzati 
támogatásról, melyben többek között az 
útfelújítások is szerepelnek. Hát, eddig 
tartott a bürokrácia rögös útvesztője, mert 
amint az már tapasztalható, elkezdődtek a 
kivitelezések. 

Az Ifjúság úton megemelték az 
aszfaltozás előtt a csatornafedeleket, a 
Dózsa György út is rövidesen elkészül, és 
az ősz beálltáig még számtalan utunkon 
lesz járható, kátyúmentes új felület. Én 
arra kérek mindenkit, hogy bár ezek a 
munkálatok porral, kellemetlenséggel 
járnak, de legyünk kicsit türelmesek 
városunk fejlődésének, a közös cél 
elérésének érdekében. Közszájon forog 
még a Varázsceruza, vagy, ahogy sokan 
ismerik, a Gyári óvoda felújítása. Mivel két 
különálló pályázatot nyertünk erre a célra, 
most egybe kell őket “gyúrni”, ami miatt 
már voltunk a Pénzügyminisztériumban, 
a Magyar Államkincstárnál, és még 
sorolhatnám, hogy hány, meg hány helyen. 
Úgy néz ki, hogy ennyi utánajárást és 
egyeztetést követően sikerül a közös 
nevezőt kialakítani. Nem akarok 
belemenni a szakmai, pénzügyi dolgokba, 
de itt is a cél egy szép, kívül-belül megújult 
óvoda létrehozása. Aki járt mostanában a 
Minimanó Óvodában – na, olyat akarunk. 
Új nyílászáróktól kezdve, új fűtés, 
szigetelés és berendezések, azaz minden, 
amit már régen megérdemeltek volna úgy 
az óvó nénik, a gyerekek és a szülők is! A 
pályázataink után még fontos beszélnünk 
arról, hogy beindult ismét a közösségi élet 
Tiszavasváriban. Egyre több lehetőség van 
kilátogatni a különféle rendezvényekre, 
ahol megtapasztalhatjuk, hogy szinte 
minden korosztály megtalálhatja a neki 
való, színvonalas, jó szórakozást és 
kikapcsolódást nyújtó programot.

– Köszönöm szépen!
Fülöp Attila
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Önkormányzati hírek

Önkormányzatunk és munkatársaink számtalan ügyön, projekten dolgoznak, még 
ha az sokszor nem is látható, annak érdekben, hogy településünk folyamatosan 
- a valamennyiünket érintő nehézségek mellett is - fejlődjön, épüljön, szépüljön. 
Általánosságban elmondható, hogy mint ahogyan a lakosság, az önkormányzatok 
sincsenek könnyű helyzetben. Ahogyan szerződött vagy szerződni készülő partnereink, 
mi is küzdünk az áremelkedésekkel. Eddig jellemzően a 2016-ból mentett pályázataink 
műszaki tartalma okozott nehézséget, hiszen a pályázati felhívásnak való megfelelőség, 
jelenlegi árakon nem egyszerű. Egy 2016-ban benyújtott pályázatot 2021-ben, vagy 
ami még rosszabb 2022-ben megvalósítani jelentős kihívás elé állít minket is. 
Számtalan hatósággal történő egyeztetés, kérelmek, újratervezés, izgulás, és aggódás 
kíséri végig ezeket a projekteket. De szeretnénk csinálni, csináljuk és nem állunk meg. 
Közben jelentősen emelkednek a vállalkozók terhei is, hiszen a járványügyi és háborús 
helyzet mindenhol érezteti hatását. (bérek, anyagárak, rezsi). Ezért elmondható, hogy 
már nemcsak a mentett pályázatok, hanem a jelenleg benyújtott uniós pályázatok 
esetben is aggódunk akárcsak a jövő évi árak miatt is a projekt tarthatósága érdekében.

Ennyi felvezető után a tények:

Varázsceruza óvoda:
Egy nyertes Belügyminisztériumi pályázat jóvoltából 43 millió forintból tudunk 

jelentős fejlesztéseket eszközölni az épületen, aminek állapota ennek szükségessége 
felől nem hagy kétséget. Akinek a gyermeke épp nem itt óvodás talán nem is tudja milyen 
az épület állapota, így például a fa ablakok repedései már kellő távolságból is szemmel 
látható erezetet képeznek. Ezért bár a kivitelezésnek később részletezetten vannak 
nehézségei, kérünk mindenkit ezt a fejlesztést – még ha sokszor nehéz is - türelemmel 
kísérje végig segítve azt a jó szándékú munkát, ami az önkormányzatnál zajlik 
mindannyiunkért, gyermekeinkért. Nehézségek: A szerződés aláírását megelőzően a 
nyílászáró árak egyik napról a másikra olyan mértékben emelkedtek meg közel 8 millió 
forinttal az eredetileg tervezetthez képest, hogy a vállalkozó nem tudta vállalni a 
kivitelezést, így haladéktalanul műszaki tartalmat kellett módosítanunk. Hatósági 
egyeztetések, és egy Pénzügyminisztériumi személyes egyeztetés után újraterveztünk, 
kérelmet nyújtottunk be és támogató okirat módosítást eszközöltünk, így a munkaterület 
átadása megtörtént.  A határidő adott, azon belül a vállalkozó szervezi a munkát, a 
nyílászárókat le kell rendelni, látható jelek biztosan hamarosan lesznek. A benyújtott 
BM pályázat 43 millió forintja mellé, 2021 decemberében bevállaltunk egy mentett 
pályázatot, ami 2016-ban elutasítással zárult. Ennek támogatási összege 117 millió forint. 
Mivel tudtuk, hogy a teljes felújítás a két pályázat összegéből valósulhat meg személyesen 
egyeztettünk a MÁK-kal és Budapesten az irányító hatósággal is. Egyedi kérelmeket 
nyújtottunk be, hogy a két projekt egyidejűleg egymás mellett ugyanazon az épületen 
megosztott műszaki tartalommal megvalósulhasson. Mindezt össze kellett hangolni a 
fent részletezett folyamattal az áremelkedés miatti műszaki tartalommódosítással. Ezek 
a dokumentációk tervekkel, költségvetéssel alátámasztottak, minden változás eredeztet 
egy újabb módosítást és az összhang megteremtése a mi feladatunk. Minden erőnkkel 
azon vagyunk, hogy fejlesztéseink mihamarabb, a legkisebb kényelmetlenséggel, a 
legeredményesebben záruljanak. Valamennyi támogató hozzáállásért köszönetünket 
fejezzük ki! Kitartást és türelmet kérünk azoktól, akinek nehézséget okoz a fejlesztés 
időszaka! Az óvodai beruházás megvalósítása halaszthatatlan.

Uszoda. (Ismét előrelépés történt)
A kormányzati fejlesztés közbeszerzése lezárult, meg van a nyertes kivitelező. 2022. 

június hónap végén kaptuk kezünkhöz az állam részére történő ingyenes tulajdonba 
adásról szóló szerződést. Tanuszoda kérdésben tehát előrelépés történt!

A „Zöld városközpont kialakítása 
Tiszavasváriban” pályázat megvalósítása 
érdekében az önkormányzat elkészíttette 
az építési engedélyes terveket, valamint 
az engedélyezési eljárásokat lefolytatta, 
mindezeket követő elkészültek a kiviteli 
tervek mind az engedélyköteles, 
mind az építési engedélyhez nem 
kötött projektelemek tekintetében. 
Lezajlott a helyi építési szabályzat 
módosítása, közel harminc szakhatóság 
közreműködésével és túl vagyunk a 
telekalakításon is. A pályázat mentett 
pályázat, és a többi projekthez 
hasonlóan néhány előzetes elképzelésen 
túl teljes újraértelmezést igényelt. Sok- 
sok egyeztetés eredményeként az alábbi 
műszaki tartalommal közbeszerzési 

kiírást tett közzé önkormányzatunk, 
melynek eredményes lezártát követően 
kezdődhetett meg a kivitelezés. 

Városi Piac
A piac egy részén kb. 1050 m2 

fedett árusító hely kialakítása térkő 
burkolattal, a meglévő fedett részhez 
igazodó megjelenéssel, valamint a 
csapadékvíz elvezetésének megoldása. 

Új műfüves focipálya kialakítása
20 m x 40 m nagyságban, megvilágítással, 

palánkkal és labdafogó hálóval körülvéve, 
valamint szabvány szerinti vonalazással 
ellátva a Vágóhíd utcán a Tiszavasvári, 
külterület 0358/172 hrsz-ú ingatlanon.

Zöldfelület rekonstrukció
 A 0358/172 hrsz-ú ingatlanon 976 m2 

füvesítésével. 

Igazgatási, kiszolgáló épület építése
Kb. 150 m2 nagyságban a műfüves 

focipályához kapcsolódó funkciókkal 
kialakítva a Tiszavasvári, Vágóhíd u. 
6663/1 hrsz-ú ingatlanon a meglévő 
épületek elbontásával.

Parkoló kialakítása (86 
férőhely)

A Fürdő sor és Vágóhíd utca által 
határolt Tiszavasvári belterület 6661/4 
hrsz-on. A fejlesztéssel megvalósul 1650 
m2 nagyságú aszfaltburkolatú út építése, 
1115 m2 nagyságú, különböző színű és 
anyagú parkoló építése, melyből 3 db 
akadálymentes kialakítású, valamint 1850 
m2 zöldterület rekonstrukció, figyelembe 

véve a területen elhelyezkedő közműveket, 
elektromos vezetékeket, terepviszonyokat. 
A területen keletkező csapadékvíz 
elvezetése.

Vágóhíd utcán csapadékvíz elvezető 
kiépítése, járda burkolatának 

felújítása (kb. 150 fm), utca 
burkolatának felújítása (kb. 50 fm), 

zöldfelület felújítása

Találkozások Háza felújítása
- tető hő- és vízszigetelése, 
- külső homlokzati hőszigetelés,  

Fürdősoron (6658 hrsz) meglévő 
aszfaltos kerékpárút burkolatának 

felújítása (kb. 270 fm)
Szőke Zoltán - polgármester

Amiről érdemes beszélni
Számottevő híreink

Központi orvosi rendelő
Ismét egy több évtizede húzódó probléma. Új egészségügyi komplexum építésére 

településünknek már nincs lehetősége. Volt ilyen lehetőség, akkor nem sikerült. Most 
egyedi kormányzati támogatásból a régi épületszárny helyére új épül. Por van, zaj van, 
építkezés folyik, de reméljük, a végeredmény majd mindenki számára egy korszerűbb 
környezetet teremt. Nagy előrelépésnek éljük meg, próbáljuk kezelni a nehézségeket. 
Tudjuk, hogy működő orvosi rendeléseket érint, a fejlesztés ezért köszönjük mindenki 
megértését!

Honvédségi lakások városközpont (Pályáztatás útján magánkézben 
történjen a fejlesztés!)

Sokszor mondjuk, hogy nem biztos, hogy mindenhova odaérünk, de megpróbálunk 
mindenhova odaérni. Az viszont, úgy gondolom vitathatatlan, hogy nincs olyan 
pontja a városnak, ami ne szorulna segítségre. És úgy gondolom az is vitathatatlan, 
hogy ez hosszú évtizedek alatt alakult így. Azt pedig csak remélem, hogy látható, 
hogy minden területen nagyon igyekszünk beavatkozni. Bár nem könnyű „láttatni” a 
zajló folyamatokat, de vannak, és minden területen zajlanak. A honvédségi lakások 
bérlőkijelölési joggal terheltek. Ahhoz tehát, hogy megpályáztassuk őket eladásra, 
a honvédség hozzájárulására van szükségünk. Hosszú idő óta küzdünk ezért a 
hozzájárulásért, aminek érdekében személyesen voltunk a Honvédelmi Minisztériumba, 
melynek eredményeként 2022 júniusában elkészült egy egyeztetett megállapodás 
tervezet. Így hamarosan meghirdethetjük ezeket a lakásokat eladásra.  A honvédségi 
lakások esetében ez lehet egy megoldás, hogy az üresen álló épület gazdára találva a 
magánszektor által újuljon meg. 

Sportcsarnok
Vis maior támogatás keretében, a szükséges és igényelt támogatási összeghez képest 

jóval szerényebb összegből történtek javítások mind a padló, mind a tetőszerkezeten. A 
csarnok megnyitott. Igazolja azonban a szakértői véleményeket, hogy ezek a javítások 
egy alapszükségleti szinten ideig-óráig oldják meg a helyzetet. A teljes felújítás 
elengedhetetlen. A Tiszavasvári Sportegyesület által benyújtott 220 millió forintos 
pályázat költségtervét és szükséges munkanemeit elkészíttettük, az önerő biztosítása 
érdekében több kezdeményezéssel éltünk. 60 millió a fejlesztés önereje ami, nemhogy 
a jelen költségvetési helyzetben, de alapvetően is egy óriási összeg. Ahhoz, hogy ez az 
összeg ne az önkormányzatunkat terhelje kapcsolatban állunk az EMMI-vel, amihez 
benyújtottuk kérelmünket az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt. Emellett közel 
130 millió forinttal szükséges feltölteni a TAO keretet, ami a mi feladatunk. 

LED megvilágítás.
A tervezés, engedélyeztetés zajlik. A kivitelezés legkésőbb 2022. novemberben 

kezdődhet és közel egy hónapot vehet igénybe.
Szőke Zoltán - polgármester
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című projekt, melynek összköltsége 447 M Ft Folyamatban a megvalósítás - „Lássuk a tartalmat”
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Önkormányzati hírek

Örömmel látjuk, hogy Tiszavasvári 
Városa, nem csak az Önkormányzat által 
fejlődik és szépül, hanem a lakosság 
számára is fontos a lakókörnyezet 
rendezettsége. Az elmúlt időszak 
tapasztalatai alapján azonban szükségét 
érezzük, hogy tájékoztatást adjunk 
azokról a szabályokról, amiket akkor 
kell betartani egy épület felújításába, 
építésébe kezdünk. Nem minden 
építményre vonatkoznak speciális 
szabályok, egyes esetekben azonban nem 
csak az építéshatósági eljárást kell számba 
venni, mint lehetséges kötelező hatósági 
elemet. 2016-ban az önkormányzatoknak 
jogszabályi kötelezettsége keletkezett 
arra, hogy Helyi Építési szabályzataikat 
felülvizsgálják, és elkülönítve egyes 
szabályozási elemeket megalkossák 
külön rendeletüket a település arculati 
megjelenésével kapcsolatban. 2017-ben 
az Önkormányzat Képviselő-testülete 
kiadta a településkép védelméről szóló 
rendeletet, melyet későbbiekben többször 
is módosított, majd 2020-ban egy egységes 
és végleges rendelet került kiadásra, mely 
Tiszavasvári településre vonatkozik. A 
jelenleg is hatályban lévő rendelet alapját 
a korábban hatályos Helyi Építési 
Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és a 
Településkép védelméről szóló rendelet 
adta. A rendelet alapvetően „esztétikai” 
követelményeket hivatott érvényesíteni, 
ami egy város arculatához hozzátartozik. 
Nem új keletű tehát a szabályozás, 
mégis sokszor elfelejtkeznek róla. A 
közérthetőség kedvéért szabályozásra 
került főként a városközponti részen és 
a Kossuth utcán az épületek homlokzati 
felületkezeléséhez használt anyagok 
fajtája, színhasználata (különös 
tekintettel a társasházak utcafrontja 
egységes színhasználatára). Ezek azok 
a minimumkövetelmények melyeket 
úgy gondoltuk érdemes és szükséges 
megfogalmazni. Így például, ha a 
rendeletileg arra kijelölt városrészeken 
valaki színezni szeretné a házát, 
ahhoz kérelmet kell benyújtania a 
polgármesterhez, hiszen a hatáskört 
az önkormányzathoz telepíti a 
törvény. Kötelezően megalkotandó 

rendeletről van szó, az ország minden 
településén alkalmazandó, szabályai 
részben kötöttek, fent írtak szerint 
azonban városunkban jellemzően 
alapvetésekben került meghatározásra 
a korlátozások és előírások mértéke. 
Amikor megalkotásra került a 
rendelet elég szigorú követelményeket 
támasztott a lakosok felé, mivel egy 
központilag kiadott elvárás mentén 
készült. Pár hónappal később, amikor 
több tapasztalatot gyűjtöttünk, a 
rendeletet egységes szerkezetben 
alapvetéseiben módosítottuk, annak 
érdekében, hogy ne legyen túlzó, de 
mégis megmaradjon az a védelmi 
funkciója, ami városunk arculatát 
meghatározza. Sok olyan település 
van ahol egyes kijelölt városrészeken 
még a klíma, vagy egy épületgépészeti 
elem, napkollektor elhelyezése sem 
történhet bárhová és bárhogyan, 
amellett, hogy tervezőt kell bevonni 
ezek felszereléséhez, engedélyeztetve azt 
az önkormányzattal. Fentiek miatt is 
kérjük a kedves lakosságot, amennyiben 
fel szeretne újítani, építkezik, 
karbantart, nyílászárót cserél, keresse 
munkatársainkat. A szabályokat 
igyekeztünk minimalizálni, de van az 
a környezet, aminek egységességéért 
közösen felelünk.

Alkalmazandó szabályok különösen:
Településképi eljárásokat a települést 
meghatározó területeken szükséges 
lefolytatni, ezek az alábbi területekhez 
igazodnak:  
•	helyi jelentőségű természetvédelmi 

terület és a védett természeti érték,
•	a műemlék területe, műemléki 

környezet területe, (maga a műemlék 
nem tartozik bele)

•	a régészeti érdekű terület és a régészeti 
lelőhely területe, (maga a régészeti 
lelőhely nem tartozik bele)

•	városközpont  meghatározott része
•	a NATURA 2000 terület, a fokozottan 

védett természetvédelmi terület, az 
országos ökológiai hálózat magterülete 
és ökológiai folyosó területe;

A településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben 
foglaltakon kívül, a Tiszavasvári 
Város Polgármesterének Tiszavasvári 
Város településképének védelméről 
szóló 9/2020. (IV.1.) önkormányzati 
rendeletében az alábbi esetekben 
szükséges az eljárás lefolytatása a 
településképi szempontból meghatározó 
területeken és a helyi egyedi védelem 
alatt álló érték esetén:
•	építmény átalakítása, felújítása, 

helyreállítása, korszerűsítése, 
homlokzatának megváltoztatása, 
kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű 
építmény esetén, ha e tevékenységek a 
csatlakozó építmény alapozását vagy 
tartószerkezetét is érintik,

•	meglévő építmény utólagos hőszigetelése, 
homlokzati nyílászáró cseréje, a 
homlokzatfelület színezése, a homlokzat 
felületképzésének megváltoztatása,

•	új, önálló (homlokzati falhoz rögzített 
vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető 
kémény építése, melynek magassága a 
6,0 m-t nem haladja meg,

•	az épület homlokzatához illesztett 
előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, 
meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, bővítése, 
megváltoztatása,

•	nem emberi tartózkodásra szolgáló 
építmény építése, átalakítása, felújítása, 
valamint bővítése, amelynek mérete az 
építési tevékenység után sem haladja 
meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m 
gerincmagasságot,

•	önálló reklámtartó építmény építése, 
meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, bővítése, 
megváltoztatása,

•	szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel 
építése, elhelyezése, ha annak a 
talapzatával együtt mért magassága nem 
haladja meg a 6,0 m-t,

•	emlékfal építése, amelynek talapzatával 
együtt mért magassága nem haladja meg 
a 3,0 m-t,

•	napenergia-kollektor elhelyezése,
•	zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, 

amelynek terepszinttől mért magassága a 
6,0 métert nem haladja meg,

•	a reklámok és reklámhordozók 
elhelyezése tekintetében a külön 
jogszabályban foglalt követelmények 
érvényesítése érdekében,

•	közterületi építmények elhelyezése 
esetén.

Településképi bejelentési eljárást kell 
lefolytatni továbbá a rendeltetésmódosítás 
alábbi eseteiben:
•	önálló rendeltetési egység számának 

változása esetén,
•	amennyiben lakás rendeltetése változik, 

vagy egyéb rendeltetésű építmény 
rendeltetése lakás rendeltetésre módosul,

•	garázs rendeltetésének megváltoztatása 
esetén,

•	szállás rendeltetéssé módosítása esetén, 
valamint

•	amennyiben egyéb rendeltetésű építmény 
rendeltetése módosul és az új rendeltetés 
szerinti használat
o a korábbi rendeltetéshez képest 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
többlet-parkolóhely kialakítását teszi 
szükségessé, vagy
o lakóövezetben zavaró hatású.
A rendeletbe azon esetek kerültek bele, 
amelyek jelentősen meghatározhatják 
a település arculatát. A rendeletből 
kivételre került több eset, melynek 
betartása szigorú és költséges lett volna 
a lakosság számára ilyen pl.: „Épületek 
közterületről látható homlokzatán 
épületgépészeti berendezések egysége, 
kivezetése, tartozékai, parapet konvektor, 
vagy klímaberendezés kültéri egysége 
takarás nélkül nem helyezhető el vagy 
közterületről nem látható módon, az épület 
alárendelt homlokzatára kell telepíteni.” 
 A fentiekre való tekintettel azt 
javasoljuk a lakosságnak, amennyiben 
bárminemű építési beruházást kívánnak 
ingatlanjukon megvalósítani, úgy 
forduljanak tájékoztatás kéréssel a 
Tiszavasvári Város Önkormányzathoz, 
hogy hivatalos formában tájékoztatást 
kapjanak arról, hogy az adott 
beruházáshoz szükséges bármilyen 
engedély, vagy engedély nélkül 
végezhető e.

Település arculata és annak szabályozása
Tisztelt Tiszavasvári Lakosok!

Június 14-én dr. Forgács József  úr meghívására 
gyárlátogatáson vettem részt a városunkban működő 
gyáregységben. A látogatást megelőzően vezérigazgató 
úr tájékoztatott a cég jelenlegi helyzetéről és ismertette a 
jövőbeni elképzeléseiket is.

Öröm volt hallani, hogy minden nehézség, - legyen az 
Covid okozta vagy háborús gazdasági válság - ellenére a 
Zrt. helyzete stabil és biztos jövőképpel rendelkezik. 

Rendkívül fontos Tiszavasvárinak az, hogy több mint száz 
munkavállaló biztos megélhetését garantálja a Jármű Zrt., 
valamint bizakodással tölt el, hogy további fejlesztésekben, 
bővítésben gondolkodnak, hiszen a cég további beruházást 
kíván még a közeljövőben Tiszavasváriban megvalósítani, 
amellyel további munkahelyeket kíván teremteni. dr. 
Forgács József úrat biztosítottam arról, hogy minden 
lehetséges eszközzel segíteni és támogatni fogom 
elképzeléseik megvalósítását. Újságunk hasábjain 
keresztül is gratulálok az eddigi eredményekhez, további 
munkájukhoz sok sikert, erőt, kitartást és jó egészséget 
kívánok!

Tisztelettel: Szőke Zoltán polgármester

Rövid tájékoztató Jármű Zrt. történetéről:  Az 1916-óta 
Budapesten működő Jármű Zrt. gyárának fejlesztésébe, 
bővítésébe kezdett Tiszavasváriban 2010-ben. Ennek 
eredményeként a Társaság 1. számú Gyáregysége 
mára egy 4 gyártócsarnokból álló, jelenleg 105 főt 
foglalkoztató üzemé fejlődött a szabolcsi városban. A 
falak között hagyományos és CNC technológiájú gépi 
forgácsolással, felületkezeléssel, betanított és szakmunka 
igénybevételével a személyszállító vasúti kocsik számára 
készülnek termékek, amelyek a világpiacot vezető 
vasútépítő társaságok (Siemens / Alstom) által gyártott 
vonatokba épülnek be. A Jármű Zrt. által gyártott termékek 
szerte a világban elővárosi, avagy nagysebességű vasúti 
forgalmat igénybe vevő utasok kényelmét szolgálják.

Gyárlátogatáson a Járműszerelvény Gyártó Zrt-ben
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De miért is ünnep ez a nap, és mióta 
ünnepeljük? Semmelweis Ignác, a 
gyermekágyi láz okának felfedezője 
1818-ban született. Elsőként tekintett 
a gyermekágyi lázra, mint ami egy 
fertőzés következménye és nem önálló 
betegség. Rájött, hogy a kórt maguk az 
orvosok terjesztik: a boncolásokat is 
végző nőgyógyászok adják át a szülő 
nőknek a fertőzést. A megoldást a klórmész-
oldatos kézfertőtlenítés bevezetése 
jelentette, de a felfedezést az akkori 
orvostársadalom nem támogatta. Más 
osztályokon kezdetben nem is vezették be 
a vizsgálatok közötti és az osztályra való 
belépéskor kötelező klórvizes kézmosást, 
a kórtermek rendszeres takarítását és 
szellőztetését, hiába próbálta statisztikákkal 
is alátámasztani felfedezését. Csak évekkel 
később, halála után derült fény a felfedezése 
hasznosságára, amikor Joseph Lister angol 
sebész módszerét, a karbolsavas 
fertőtlenítést kezdték használni. 
Manapság a két módszer kombinációját 
alkalmazzák a műtéti beavatkozások 
előtt. 2010 novemberében nyújtották 
be azt a törvényjavaslatot, amelyben 

a Semmelweis-nap munkaszüneti 
nappá nyilvánítását javasolták, hogy az 
egészségügyi dolgozók által végzett munka 
elismerését kifejezzék.  A javaslat 2011-
ben lépett hatályba, azóta a Semmelweis-
nap, az egészségügyi szolgáltatóknál 
foglalkoztatási jogviszonyban álló 
egészségügyi és az egészségügyben 
dolgozókra számára munkaszüneti nap. 
2022. június 30-án a Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő termébe várták városunk 
szociális és egészségügyi dolgozóit, ahol 
egy igen színvonalas kulturális műsort 
követően Szőke Zoltán polgármester 
méltatta mindazok munkáját, akik 
hősiesen helytálltak, amikor óriási kihívás 
és a Pandémia miatt egy nagyon nehéz 
időszakot kellett úgy átvészelniük, hogy 
közben segíteniük kellett a rászorulóknak. 
A nap nem múlhatott el kitüntetések, 
elismerések nélkül. És akik kapták: Kovács 
Gyöngyi szociális gondozó, Balogh Rita 
Éva ápoló, valamint Halczmanné Kiss 
Ágnes vezető asszisztens. A munkájukat 
egy város nevében is köszönjük, melyhez 
további jó egészséget és sok sikert 
kívánunk!

2022. június 10-én nagy izgalommal 
kezdődött a nap a Tiszavasvári 
Bölcsődében. Gyermeknapi rendezvényre 
készültünk, amelyre a családtagok is 
hivatalosak voltak. Hetekkel korábban 
elkezdődött a szervezés, az egyeztetés, 
aminek a vége egy élményekben, 
eseményekben gazdag délelőtt lett. 
8 órakor érkeztek az első gyermekek 
a szüleikkel, nagyszüleikkel, majd 
folyamatosan gyarapodott az érdeklődők 
száma. A rendezvényre meghívtuk azokat 
a családokat is, akik szeptembertől 
kezdik el a beszoktatást, így egy kicsi 
ízelítőt kaphattak a bölcsődei életből. 
Egész délelőtt kézműves tevékenységek 
várták az érdeklődőket, csillámtetoválást 
is készíttethettek és Nudli bohóc is 
ellátogatott hozzánk. A nagy sláger, a 
légvár sem maradhatott ki a programból: 
egy mini légvár a legkisebbek számára 
érkezett, egy csúszdás pedig a nagyobbak 
és a testvér gyerekek örömére szolgált. A 
tűzoltóautó, a rendőrautó minden évben 
óriási sikert arat. A Méhecske játéktér a 
bölcsődés, kisóvodás gyermekek számára 
összeállított népi- és ügyességi játékokkal 
és a méltán híres kosaras körhintájával 
bűvölte el az apróságokat. 

A rendezvénynek két főszereplője is volt. 
Az egyik az Ákom-Bákom Bábszínház, 
akik az Aranyostarajos kiskakas című 
mesét adták elő, a másik Molnár Orsi, 
aki interaktív zenés, énekes előadásával 
mozgatott meg minden kicsit és nagyot. 
A délelőtt zárásaként tombolasorsolást 
tartottunk, ahol értékes nyeremények 
is gazdára találtak. A rendezvény 
megvalósításáért köszönetünket fejezzük 
ki: Tiszavasvári Város Képviselő-testülete 
Szociális és Humán Bizottság, „Kicsi 
vagyok én…” Alapítvány, Tiszavasvári 
Önkéntes Tűzoltóság – Németh Zoltán 
tűzoltóparancsnok és munkatársai, 
Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
– Paronai János rendőr ezredes 
és munkatársai, Reszegi Istvánné, 
Volosinóczki Béla, Borbély Zsolt, Balogh 
Ildikó, Bak Imre, Kozma Péter, Marci 
Fotó, a Szülői Munkaközösség tagjai, 
valamennyi szülő, nagyszülő támogatása. 
Reméljük, hogy jövőre, hasonlóan sikeres, 
élményekkel teli rendezvényt tudunk 
szervezni a bölcsődés gyermekeknek.a 
Tiszavasvári Bölcsőde kollektívája 
nevében

Munkácsi Ágnes
intézményvezető

Minden év ezen időszakában elbúcsúznak 
a bölcsődétől azok a gyermekek, akik 
szeptembertől már óvodába járnak. 
Így történt ez 2022.június 24-én is. 
Izgalommal, várakozással készültek az 
apróságok és a kisgyermeknevelők is 
erre a délutánra. Ünneplőbe öltöztek a 
gyermekek, a szülők, a bölcsőde és egy 
kicsit a szívünk is. Jó érzés látni azokat az 
óvodaérett kislányokat, kisfiúkat, akik a 
szemünk láttára cseperedtek fel. Ebben az 
évben 41 gyermeket indítunk el az oviba. 
A búcsúünnepségen előadtak egy szeletet 
abból, amit nálunk, a bölcsődében tanultak. 
Az időjárással kapcsolatos mondókákból, 
dalokból állítottak össze egy csokorra 
valót a kisgyermeknevelők. Valamennyi 

gyermeknek és a szüleiknek boldog óvodás 
éveket kívánunk. A Tiszavasvári Bölcsőde 
kollektívája nevében:

Munkácsi Ágnes
intézményvezető

Július 1. A magyar egészségügy napja Családi nap a bölcsődében

Bölcsis ballagás

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 2022. július 15. és 

2022. 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
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A 2021/2022-es tanév végén a 
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola 
7-8. évfolyamos tanulói által alkotott 
informatikai tehetséggondozó csoport öt 
tagja tett sikeres ECDL vizsgát. Az újonnan 
bevezetett vizsgarendszer új kihívások elé 
állította a résztvevőket, de a lelkiismeretes, 
kitartó munka meghozta a várt eredményt, 
így mind az öt tanuló sikeresen teljesítette 
a vizsgák követelményeit. Gazdag Péter 7. 
osztályos tanuló, valamint Vári Orsolya, 
Mátyási Tünde Panna, Paronai Anna Luca 
és Kovács Ákos 8. osztályos diákok sikeres 
ECDL modulvizsgákkal gazdagodtak. 
Az ECDL (European Computer Driving 
Licence - Európai Számítógép-használói 
Jogosítvány), az informatikai írástudás 
nemzetközileg egységes bizonyítványa. 

A foglalkozásokon megszerzett tudással 
a gyerekek könnyebben boldogulnak majd 

továbbtanulásuk alatt, és a munka világában 
is jobban tudnak érvényesülni. Egyre több 
felsőoktatási intézmény számítja be a 
tantárgyi követelményekbe az ECDL-t, így 
a hallgatók teljes, vagy részleges felmentést, 
jeles kollokviumi, vagy zárthelyi jegyet 
kaphatnak ECDL-bizonyítványukért. 
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a 
Kabay János Alapítványnak, hogy idén is 
nagymértékben hozzájárultak a tanulók 
vizsgájához az ECDL regisztrációs díj 
finanszírozásával. Köszönjük, hogy 
ebben a tanévben is a Nyíregyházi 
SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola 
és Kollégium jól felszerelt, akkreditált 
ECDL-vizsgatermében vizsgázhattak a 
tanulók. Gratulálunk a diákoknak, valamint 
a felkészítő-és vizsgáztató tanáruknak, 
Tamás Viktornak a kiváló eredményekhez, 
és a kitartó munkához!

2022. június 17-
én az ünnepélyes 
ballagási és 
t a n é v z á r ó 
ünnepséggel újra 
lezárult egy tanév 
a Tiszavasvári 
Kabay János 

Általános Iskolában. Voltak, akiknek 
az első, voltak, akiknek a 8. és voltak 
a megjelentek közt jó páran, akiknek a 
sokadik. Kedves ballagó Nyolcadikosok! 
Lezárult életetek egy nagy, meghatározó 
korszaka.  Az elmúlt 8 évben voltak jó 
és még jobb pillanataitok. Jó szívvel 
gondoljatok vissza a mindennapokra, a sok 
közös programra, a farsangi mulatságokra, 
az osztálykirándulásokra, a közös 
karácsonyi fellépésekre, melyek közben 
barátságok alakultak ki, megtanultatok 
kiállni egymásért, igazi közösség lettetek. 
Azonban amit most magatok mögött 
hagytok, sose feledjétek! Iskolánk 
nevében három fontos dolgot szeretnénk 
a tarisznyátokba tenni: Család, Lélek, 
Közösség. A család a legfontosabb keret 
az ember életében, nélküle kevesebbek, 
erőtlenebbek vagyunk. Szüleiteknek, 
családotoknak nagy köszönettel tartoztok, 
hisz sikereitekben és nehézségeitekben ők 
álltak és állnak a jövőben is mögöttetek. 
A lélek, a belső énünk, az emberekhez 
való viszonyunk, az erkölcsi normák 
betartása, a tisztességesen élni tudás, a 
kulcs a mindennapok boldogulásához, a 
boldogsághoz. A közösség szerepe fontos 
a másokért való felelősségvállalásban, 
a segítőkész magatartásban, mely 
mindnyájatokban ott lakozik. Ne 
hárítsátok el, ha segítséget kérnek tőletek 
mások, legyetek készségesek! Ezen az 
ünnepélyes napon nem csak végzős 
diákjainktól vettünk búcsút, hanem azoktól 
a kollégáinktól is, akik életük egy fontos 
mérföldkövéhez értek és a szeptemberi 
csengőszó már nem hívja őket iskolába. 

Ott ültek ők is a díszvendégek között. 
A kolléganők, akik nyugdíjba vonulásunk 
miatt az utolsó tanévüket zárták e napon.  
Mindannyian lelkiismeretesen és példa 
értékűen végezték a munkájukat 40 
éven keresztül. Sok száz gyermeket 
tanítottak meg írni-olvasni, igyekeztek 
megszerettetni velük a matematikát és a 
fizikát, segítették, fejlesztették azokat a 
diákokat, akik valamilyen nehézséggel 
küzdöttek a tanulás területén és bizony 
olyan is akad köztük, aki a legnehezebb 
lelki megpróbáltatásokon segítette át 
diákjainkat. A köszönet és hála virágait 
vehette át iskolánk intézményvezetőjétől 
Ilyés Lajosné - tanítónő, István Jánosné 
– gyógypedagógus, Kató Ildikó - 
matematika, fizika szakos tanárnő, Nagyné 
Lakatos Éva – iskolapszichológus, Papp 
Miklósné – fejlesztőpedagógus.

Lezárult a 2021/22. tanév a Kabay-ban ECDL vizsgázók a Kabay-ban

Köszönünk nekik mindent és kívánunk 
hosszú, boldog, egészséges nyugdíjas 
éveket. A sok munka után pedig 
elkezdődött a VAKÁCIÓ! A nyári 
szünidőre mindenkinek kellemes 
időtöltést, jó pihenést és aktív 
feltöltődést kíván

a Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola.

Kedves Kitűnő tanulók!
A  Fővárosi Nagycirkusz  (https://fnc.
hu) ingyenes cirkuszlátogatásra feljogosító 
kuponnal  jutalmazza a 2021/22. tanév 
kitartó munkájának eredményeképp 
kitűnő bizonyítványt szerzett diákokat. 
A kuponok a Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskola nyári ügyeleti napjain 
8.00 órától 13.30 óráig vehetők át az 
intézmény Ifjúság úti portáján. Kitűnő 
tanulóink névsora, nyári ügyeleti rend, 
megtekinthetők a: tiszavasvari-iskola.hu 
oldalon.



2 0 2 2  j ú l i u s Iskolai hírek

Június 9-től 13-ig diáktársainkkal 
részt vettünk a Határtalanul pályázat 
keretében egy erdélyi kiránduláson. 
Csütörtök hajnalban az iskolánk, a Váci 
Mihály Gimnázium elől indultunk 40 
diák és 4 kísérőtanár társaságában. Az 
első megállónk Nagykároly volt ahol 
megtekintettük a Nagy zsinagógát, 
majd a Károlyi kastélyt. Ezután fontos 
vallástörténeti megállóhelyünk volt 
Zilahon a Református Kollégium, 
amiről megtudhattuk, hogy több fontos 
történelmi személy is tanult itt. Az első 
napi látványosságokhoz tartozott a tordai 
sóbánya, ahol egy nagyszerű idegenvezető 
által megismerhettük a sóbánya történetét 
és a só jelentőségét az erdélyi emberek 
számára. A nap végén elfoglaltuk az első 
szálláshelyünket Korondon az Aragonit 
panzióban. 

A második nap reggelén, Korondon a 
kirakodó vásárban tehettünk egy sétát, 
ahol helyi, kézzel készített kerámia 
ajándéktárgyakat vehettünk. A reggeli 
séta után az utunk Csíksomlyóra vezetett. 
Egy helyi történész segítségével, a hellyel 
kapcsolatos eddigi ismereteinket tovább 
bővíthettük, majd egy túra keretein belül 
eljutottunk a pünkösdi búcsúk helyszínére 
is, a somlyói nyeregbe. Hosszadalmas 
séta volt, de a látvány minden fáradságért 
kárpótolt. Az itt töltött napjaink hátralévő 
részében a Fatányéros panzióban voltunk 
elszállásolva Gyimesközéplokon, 
Hidegségben. A harmadik nap egy 
különleges programban lehetett részünk: 
betekintést nyerhettünk a helyi emberek 
mindennapjaiba. Lovas szekérrel tettük 
meg az utat egy esztenáig. Egy ottani lakos 

bemutatta a sajtkészítés folyamatát, még 
közös szalonnasütést is szerveztek nekünk. 
Az esős idő megnehezítette az 1000 éves 
határ és a Rákóczi vár meglátogatását, de a 
nehézségek ellenére is eljutottunk ezekhez 
a fontos helyszínekhez. Vacsora után két 
gyimesi táncoktató érkezett hozzánk és 
táncházat rendeztek nekünk élő népzenei 
kísérettel. Gyimesi táncokat tanultunk, 
ezen belül is lánctáncokat, a héjszákat, 
majd közös éneklésre is sor került. Ezen 
a programon részt vettek a helyi diákok 
is. A negyedik napon egy tudományos 
vonalat képviselő múzeumlátogatáson 
vettünk részt a Csíki Székely múzeumban. 
Barabási Albert László fizikus és világhírű 
hálózatkutató kiállításán vezettek minket 
körbe. Az előző esti táncház olyan nagy 
sikert aratott, hogy az utolsó Gyimesben 
töltött estén ismét szerveztünk magunkat 
egy sajátot. Az utolsó nap a szállásunk 
elhagyását követően Kolozsváron 
a Vallásszabadság Házában egy 
tárlatvezetésen vettünk részt, ahol az 
unitárius vallás történelméről és Kolozsvár 
egyik legrégebbi házának történetéről 
hallottunk érdekes információkat, majd 
tettünk egy sétát a városban. Összességében 
nagyon élveztük a kirándulást, izgalmas 
volt megismerni az erdélyi kultúrát, 
hagyományokat és történelmet. Az utazás 
során a csapat jól összekovácsolódott, 
így a fergeteges hangulat garantált volt. 
Köszönjük a lehetőséget iskolánknak 
és kísérő tanárainknak, hogy részesei 
lehettünk ennek a fantasztikus programnak.

Nyánku Lili Anna, Jakab Orsolya

Június közepén nagy izgalomban 
zajlott az érettségi iskolánk falai 
között. Ebben a tanévben 44 tanuló 
vett részt a megmérettetésben. Az idén 
már rendes kerékvágásban haladhatott 
minden. Az írásbeli érettségi első hetét 
követően, 2022. május 10-től a szakmai 
vizsgaidőszak is kezdetét vette. Ezekben 
a napokban, az intézményünkben 
összesen 215 diák bizonyíthatta szakmai 
felkészültségét. Elsőként a hegesztőkön, 
gépi forgácsolókon, asztalosokon, 
gépgyártás-technológiai technikusokon 
volt a sor. Azt követően drukkolhattunk 
a szociális gondozó és ápolóknak, női 
szabóknak, gépi és CNC forgácsolóknak, 
villanyszerelőknek, központifűtés-és 
gázhálózatrendszer-szerelőknek, vegyész 
technikusoknak, gyógyszerkészítmény-
gyártóknak is. Az intézményünk széles 
képzési kínálata révén 11 szakma 
leendő szakemberei kaphatták kézhez 
bizonyítványaikat- természetesen a sikeres 
írásbeli és gyakorlati vizsgát követően. 

Legnagyobb létszámban a hegesztő 
képzésből kerültek ki végző diákjaink, 
de nagy számban képviseltették magukat 
a szociális ágazatban tanulók, illetve a 
központifűtés-és gázhálózatrendszer-
szerelők, továbbá a villanyszerelők is. 
A szakképzésben fokozottan ügyelni 
kell a vizsgák szakmai színvonalának 
megtartására. Az elsajátított gyakorlati 
tudás számon kérése különösen a 
szabályozott szakmák, mint például a 
betegellátás,- ápolás vagy a veszélyes 
berendezések javítása, karbantartása esetén 
kiemelt jelentőségű. 

Csak így biztosítható, hogy a sikeresen 
vizsgázók a munkaterületük minden 
feladatának ellátásához szükséges összes 
kompetenciával rendelkeznek. Reméljük, 
hogy az érettségizők megkapták az alapot 
a továbbtanuláshoz, a szakmai vizsgát 
teljesítők a bizonyítványok segítségével jól 
fizető állásokat találnak maguknak.

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

Határtalanul kirándulás 2022 – Váci 
Mihály Gimnázium

Vizsgáztak végzős diákjaink
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Közéleti hírek

Polgárőr Egyesület Tiszavasvári.

POLGÁRŐR TAGTOBORZÁS!
Magyarországon a Polgárőrség  31 éve  járul hozzá a közrend és közbiztonság 

megszilárdításához, bűnözés megelőzéséhez. Az Országos Polgárőr Szövetség és 
tagszervezetei stratégiai partnerei  a Rendőrségnek, a Katasztrófavédelemnek a települési 
önkormányzatoknak és a közrend fenntartásában szerepet játszó egyéb szerveknek. A 
településeken működő egyesületek a szűkebb lakókörnyezetük és embertársaikért végzik 
e nemes faladatot. A Polgárőrség működését, tevékenységét törvény szabályozza, tagjait 
az embertársaikért végzett feladatik végrehajtása során, közfeladatot ellátó személyeknek 
járó kiemelt  védelem illeti meg. Köztünk a helyed, ha tenni akarsz: - közösségi 
bűnmegelőzésért, - biztonságosabb közlekedésért, - kiszolgáltatott helyzetben lévő 
emberek támogatásáért, - környezetvédelemért, - katasztrófa helyzetek elhárításáért, - a 
gyermekek és fiatalok védelméért, vagy, mert csak egyszerűen segíteni, tenni szeretnél 
városodért, embertársaidért. Várjuk ifjú Polgárőrök jelentkezését is!

A Civil Ház udvarán családias hangulatú 
programra vártuk a Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete tagjait június 
elején.1996-ban a Millecentenárium 
alkalmából a Kárpátaljai Magyar 
Cserkészszövetség máglyagyújtási 
akciót szervezett a Kárpátok gerincére, 
a valamikor ezeréves határra. Több tucat 
tűz égett egy időben. 2003 augusztusában 
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
felújította ezeket a kezdeményezéseket, és 
ennek nyomán, Magyarországon, a Kárpát-
medencében, az egész világon fellángoltak 
a cserkész tábortüzek vagy gyertyácskák, 

időzónánként körbejárva a Földet. 
2021. június 4-én 20:20-kor (budapesti 
idő) sok helyen, szerte a nagyvilágban, 
ahol magyarok élnek, meggyújtották az 
Összetartozásunk Tüzét. Több országban, 
településen, közösségben, családban 
csatlakoztak ehhez az eseményhez azok 
az emberek, akik a magyar nemzethez 
tartozónak érzik magukat. Mi, tiszavasvári 
nagycsaládosok is emlékeztünk, fellobbant 
a Civil Ház udvarán az összetartozás 
tüze. A program kötetlen beszélgetéssel, s 
szalonnasütéssel zárult.  

Lévai Andrea

Június 20-29-ig tartott a NOE 
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
idei nagycsaládos úszótanfolyama 14 
gyermek részvételével. Ügyes, tapasztalt 
oktató irányításával kezdő- és haladó 
csoportban sajátíthatták el nebulóink 
a különféle úszásnemek fortélyait. A 
strandbelépők árát a gyerekek után a 
nagycsaládos egyesület állta, ezért igen 
kedvezményes áron tanulhattak a nebulók. 
Kedves gyerekek, gratulálunk nektek, 
nagyon ügyesek voltatok!

 Lévai Andrea, a NOE Tiszavasvári 
Nagycsaládosok

Egyesülete elnöke

A Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
65 fővel képviseltette magát a rangos 
eseményen a Sóstói Múzeumfaluban 
június 25-én. A rendezvényre anyaországi 
és határon túli családok érkeztek a 
Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és 
a Délvidékről. A családok találkozójára 
közel ezer vendég érkezett. A rendezvény 
célja a Kárpát-medencei régiók kulturális, 
turisztikai, valamint gasztronómiai 
bemutatkozásával kapcsolódási pontokat 
teremteni a családok számára, ezáltal 
erősítve a nemzeti identitást és a családi 
értékek megmaradását. Márton Zsuzsanna, 
a Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetségének elnöke tisztelettel és 
szeretettel köszöntötte a résztvevőket. 
Elmondta, az utolsó rendezvénye 
a szervezetnek, ahol közösségben, 
közösen tudtunk együtt lenni az 
Országházban, 2020 tavaszán volt. A 
délelőtt folyamán a színpadon fellépett 
az Igrice Néptáncegyüttes, Miló mester 
és tanítványai, majd délután a határon 
túli szervezetek színes programja volt 
látható sok értékes és tehetséges zenésszel, 
táncossal, énekessel. Hetek óta gőzerővel 
dolgoztunk már a találkozót megelőzően, 
hiszen egyesületünk a nyíregyháziak 
segítségére állt az előkészületekben is. 
Külön köszönet annak a 12 önkéntes 
tiszavasvári nagycsaládosnak, akik már 
péntek délután s szombat kora reggeltől 
egész nap segítettek. Szeretném őket név 
szerint felsorolni: Losoncziné Kéki Judit, 
Dobsi István, Mészáros Sándorné, Kovács 
Erika Ibolya, Szőnyiné Pálóczi Magdolna, 
Szőnyi István, Losonczi Anita, Tóth 
László, Lévai Viktória, Lévai Nikoletta, 
Lévai Imre és Lévai Andrea. Külön 
köszönet Lévai Nikolettának, aki a délelőtt 
folyamán a rendezvénen a műsorvezető 
is volt. Nagy örömünkre a tiszavasvári 
óvónők Hétszínvirág bábcsoportja is 
bemutatkozott: óriásbábokkal jelenítetek 
meg egy valódi Struccparádét. Mi, 
tiszavasváriak még egy határon túli 
régió és szervezet elszállásolásában is 
segédkeztünk: a Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) 
csapata töltött el egy éjszakát a Nyíregyházi 
SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola 

Kollégiumában, így a kárpátaljai barátaink 
részt vettek az esti Múzeumok éjszakája 
programon, majd 26-án mindhárom 
templomunkat felkeresték lelki feltöltődés 
céljából, végül a napot a Tiszavasvári 
Strandfürdőben zárták. Családjaink közül 
pedig többen vasárnap visszamentek a 
megyeszékhelyünkre, s a Nyíregyházi 
Állatparkot is végigjárták, s mindezt igen 
kedvezményes belépőjeggyel tehették 
mindezt. Egyesületünk családjai mind-
mind a változatos kísérőprogramokat, 
a színes színpadi előadásokat, a gasztro 
fesztivál különleges, bőséges kínálatát és 
a finom ebédet emelték ki. Íme, néhány 
gondolat családjainktól a rendezvényről: 
„Legjobban a kutyásbemutató tetszett: 
a rendőrök betanított rendőrkutyákkal 
különböző éles helyzeteket szimuláltak, 
láthattuk, hogy az okos jószágok  hogyan 
dolgoznak, hogyan reagálnak ilyen 
körülményekre.”„A habfürdő-party 
egyszerűen szuper volt!!! Jó volt felfrissülni 
ebben a nagy melegben!”„ A Kárpát-
medencei régiók gasztro sátrai alatt sok-
sok finomságot kóstolhattunk, számunkra 
ismeretlen recepteket is vihettünk haza, s 
azóta már ki is próbáltunk egy-egy ételt.”„ 
Férfiemberként mondom, hogy életem 
talán egyik legfinomabb babgulyását 
kóstolhattam meg a családtalálkozón. 
Teli volt hússal és sok-sok finom 
zöldséggel! Gratulálok a főszakácsnak és 
a kuktáknak!”„ Családunkkal izgatottan 
jártuk végig a múzeumfalu állomásait 
a kis térkép segítségével. A megjelölt 
helyszíneken különböző feladatok vártak 
ránk, s a kérdésekre kellett megkeresnünk a 
megfelelő válaszokat. Ezek után a kitöltött 
feladatlapot egy dobozba dobtuk, majd 
sorsolás volt belőlük, sok értékes ajándék 
talált gazdára. Mi ugyan nem nyertünk, 
de nem baj, mert nagyon jól éreztük 
magunkat egész nap. Mindent köszönünk!” 
Szeretnénk mi is megköszönni a 
nyíregyházi nagycsaládosoknak, s a 
KCSSZ –ben, a KCSSZ-ért dolgozó és 
munkálkodó minden munkatársnak és 
önkéntesnek is a színvonalas rendezvényt!

       a Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete

Nyíregyházi Kárpát-medencei Magyar 
Családok Találkozója 

Lobogott az Összetartozásunk Tüze 
Tiszavasváriban 

Nagycsaládos 
csobbanás
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Kultúra - szórakozás

Június 20-tól két héten keresztül 
gyerekzsivajtól volt hangos a Városi 
Könyvtár, hiszen több, mint 30 gyerek 
töltötte velünk a nyári szünet első két 
hetét. Változatos programok várták a 
gyerekeket, akik élményekkel, barátokkal 
gazdagodtak, s többen már a jövő évi 
turnusainkra is jelentkeztek. Köszönjük a 

bizalmat, találkozzunk a hétköznapokban 
is a Városi Könyvtárban!
Júniusban a  Vasvári Pál Múzeumban több, 
mint 300 fő vett rész múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon a tanév utolsó napjaiban 
illetve az Erzsébet táborok keretében. 

Kulcsár Lászlóné 

Élő hagyomány ésÉlő hagyomány és
népművészet anépművészet a

kovácsmesterségbenkovácsmesterségben  
  

Látogatható:
 

2022. június 25-től
2022.szeptember 7-ig

 
 

Kiállítás belépőjegy:
300 Ft

További információ:
06/42-911-013

szervezes@vasvaripalmuzeum.hu

Vasvári Pál Múzeum
4440 Tiszavasvári,

 Ady Endre út 8.

A múzeumok életében a legnagyobb 
és legnépszerűbb kulturális rendezvény 
a Múzeumok Éjszakája, melyet minden 
évben a nyári napfordulóhoz legközelebb 
eső hétvége szombatján rendeznek. Ebben 
az évben június 25-én, immár huszadik 
alkalommal került megrendezésre a 
program, melyhez a Vasvári Pál Múzeum 
is csatlakozott. Az idei év témája: 
Újragombolt hagyományok, s ennek a 
gondolatnak a jegyében szerveztük mi is a 
Vasvári Pál Múzeum programját. 

A Tiszavasvári Mazsorett Egyesület 
Csoportjainak bemutatója után nyílt meg a 
tiszavasvári kötődésű jelenleg Tiszadobon 
élő Dohos László díszműkovács mester 

önálló kiállítása, mely szeptember 7-ig 
látogatható a múzeum nyitvatartási 
idejében. A Rézeleje Fanfárosok műsora 
után Naninski és Figaró cirkuszi 
kalandjai szórakoztatták a legkisebbeket. 
Ezt követően nagy sikert aratott Péter 
Szabó Szilvia akusztikus koncertje. A 
Göbölyös Néptánccsoport műsora után 
tűzugrással zárult a 20. Múzeumok 
Éjszakája programja.  A rendezvény 
ideje alatt kézműves bemutató, 
arcfestés, kovácsbemutató, népijátékok, 
lepkecsalogató, kirakodóvásár várta az 
érdeklődőket.  Köszönjük, hogy ilyen 
sokan felkeresték a Vasvári Pál Múzeumot!

Kulcsár Lászlóné

Múzeumok Éjszakája

Felhőtlen kikapcsolódást nyújtott 
2022. július 1-én,  a kánikulai hőségben 
a Tiszavasvári Városi Fúvószenekar 
és Tiszavasvári Mazsorett Egyesület 
Csoportjainak műsora. Ezt követően 
Minden, ami ABBA, minden ami musical, 
operett címmel fergeteges show részesei 
lehettünk, melyben fellépett Janza Kata, 
Heiter Ágnes, Kecskés Tímea, Csiszár 
István, Száraz Tamás és a tánckar. 
Köszönjük valamennyi közreműködőnek 
ezt a csodás estét, mely a Tiszamenti 
Települések Térségfejlesztési Társulása 
által a Városi Civil Alaphoz benyújtott 
nyertes pályázatnak köszönhetően 

valósulhatott meg. Az est támogatói 
: Tiszatér Társulás, Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt, Miniszterelnökség, 
Tiszavasvári Város Önkormányzata. 
Köszönjük a Polgárőrség munkáját, az 
Orosz Kertészetnek a virágfelajánlását. 

Július 2-án Teraszrendezvények 
Tiszavasváriban Csipetnyi New Orleans 
- örömzene Tiszavasváriban program 
keretében nagy sikert aratott a Rock Planet, 
majd ezt követően a CandyMan Duo tagjai 
szórakoztatták a közönséget. A program 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
valósult meg.

Kulcsár Lászlóné

Nyári Programok Tiszavasváriban - 
Miénk a Tér!

Egész Nyáron Táborozunk
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Közlemények-Információk

KöszöntjüK tiszavasvári 
Legifjabb LaKóit

Kuik Ninabella               
/2022.05.29./
Nagy Annabella             /2022.05.31./ 
Lakatos Hanna Zsüliett  
/2022.05.31./ 
Tomán Sára
Lakatos Ájlin Zejnep
Horváth Béla Dezső
Rigacs Hanna Bianka
Horváth Zoé Vivien
Csorba Noel Attila
Pente Noel
Vadász Mirella Csenge 
Szikszai Benett 
Dojcsák Dániel Gábor 
Sajti Bálint Balázs
Kóka Dominik
Vadász Ferenc Marcell 

aKiK házasságot KötötteK
Nagy Veronika Réka – Lengyel Balázs 
Huszti Zsanett – Sipeki Norbert 
Hajdu Edit – Hrestyák Rudolf  
István Mónika  – Rausch Tamás 
Vadász Mária – Rézműves Lajos

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Budapest belvárosában 2 szobás 
bútorozott lakás egyetemistáknak kiadó 
2022. augusztustól! Érd: 06 42/275-572
Tiszavasvári frekventált részén 2 szobás 
családi ház eladó. Irányár: 6.990.000.-Ft 
Tel: 06 70/260-5791
Tiszalök új üdülő részén  a Tiszához és 
a szabad strandhoz közeli részen külön 
álló lakrésszel, saját fürdőszobával 
rendelkező vendégház eladó. Irányár: 
29.990.000.-Ft
Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339
Tiszavasvári, Kossuth út 17 sz. alatti  54 
m2-es  üzlethelyiség kiadó vagy eladó. 
Érdeklődni lehet személyesen, vagy 
telefonon: Balogh László ügyvezetőnél.  
06 30/249- 9966, VASÉP Kft. 
Tiszavasvári, Nánási út 2.
Polgáron 76 m2 es téglaépítésű ház 
eladó. Új fürdőszoba, nyílászárók most 
cserélve. Irányár: 14. 990.000.Ft  Tel: 06 
70/260-5791
Polgár frekventált részén 73 m2 es kertes 
ház 2 beállásos garázzsal eladó. Irányár: 
23. 690. 000.-Ft  Tel: 06 70/260-5791
Tiszalök központhoz közeli részén 
kínálok eladásra egy 137 m2 es 
szilikátból épült teljes egészében 
felújított  2 szintes házat. Irányár: 32. 
900.000.Ft  tel: 06 70/260-5791
Polgár központhoz közeli utcájában 
75 m2 es  téglából épült ikerház eladó. 
Irányár : 21.200.000.-Ft  Tel: 06 70/260-
5791
Tiszalök új üdülő részén hat szobás 
saját fürdőszobával rendelkező, 
csónakházzal, fedett közös étkezővel 
ellátott üdülő eladó. Irányár: 29.990.000. 
Ft  Tel: 06 70/260-5791
Tiszavasváriban, 3 szintes családi ház 
szaunával, szoláriummal, vállalkozásra 
alkalmas helyiségekkel eladó. 
Irányár:31.990.000.-Ft  Tel: 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  főutcáján szilikátból épült 
107 m2- es, 4 szobás családi ház eladó.  
Irányár: 23.990.000.Ft Hívjon most! 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

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

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:
Borai Jánosné sz. Thullner Magdolna / 
Kelp Ilona u. 
Juhász Mihály / Aradi Vértanúk u. 
Nádudvari Sándorné sz. Agod Margit / 
Szorgalmatos
Bíró Mihály / Szorgalmatos          
Kövesdi Istvánné sz. Buszlai Irén Erzsébet              
Vasvári P. u. 
Kenyeres Lászlóné sz. Kozma Ilona / 
Vasvári P. u.   
Róka Róbert / Árpád u. 
Veres Lászlóné sz. Széki Margit Erzsébet 
/ Egység u

Polgármester fogadónap:
2022. 08.01. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2022.07.27. szerda  08.00-12.00
2022.08.10. szerda  08.00-12.00
2022.08.24. 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:

Július 15-21.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 

Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők, 
egyéb fémszerkezetek gyártása, 
felújítása kedvező áron! További 
lakatos és hegesztési munkák, helyszíni 
szereléssel/beépítéssel. Lakás felújítási 
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30/611-60-74

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

Ez is - Az is
Leanderek különböző színben és 
méretben eladók. Érd.: Tel. 06 30/214- 
7473
Vásárolj tőlünk! Találd meg a 
telefonodhoz illő bármely kiegészítőt! 
Minden típusra rendelhetők tokok, 
üvegfóliák headsetek, és egyéb 
tartozékok. www.tokcity.hu   Tel.: 
30/388-8802
Fehér illetve piros csirke, valamint 
tojótyúk folyamatosan rendelhető
Érd:Szabó Lajos, Petőfi út 118.  Tel.:06 
20/ 215-3400
Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 
Kuglizva: 21.000 Ft/m3 (1x1x1), 
Hasítva: 24.500 Ft/m3 (1x1x1). Szállítás 
megoldható! TEL: 0630/696-3961    Eutr 
AA6086268

Álláshirdetés
Tiszavasvári húsboltba keresünk férfi 
és női eladókat. Érdeklődni: 06 30/953-
1624

Tamás Viktor:
+36 30 3265394
Szurkos Szilvia: 
+36 30 3058143
Balázsi Csilla:
42/520-120
e-mali: csilla@csip.hu
Bakné Répási Ágnes:
bakne.r.agnes@gmail.hu
Szabó Zoltán:
+36 70 1980057
szabo.zoltan0829@gmail.com
Ráduly Zsolt:
+36 30  2198461
Volosinóczki Béla:
+36 30 2132327
Balogh Sándor:
+36 70 5466851

Képviselői 
Elérhetőségek

Július 22-28.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Július 29-Augusztus 04..
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Augusztus 05-11.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Augusztus 12-18.
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

Nem haltam meg. Szívetekben örökké 
élek! 

Szeretett családom, barátok, kollégák, 
ismerősök! Kedves betegeim! 

Gondoljatok rám szeretettel! Én 54 év 
után csak elmentem egy kicsit pihenni.

Nem akartalak még Titeket itt hagyni, de a 
Sors másképpen rendelkezett….

2021. július 19-én véget ért az életem. 
Fájó szívvel emlékezünk az 1 éves 
évfordulón: szerető feleséged, fiaid, 

menyeid, unokáid

Segíts, hogy megtaláljunk!

Nincs kint nálatok az utcanév, a házszám, 
vagy a lépcsőház jele, esetleg a név a 
kapucsengőn? Pótold! A mentők naponta 
száznál is több olyan riasztást kapnak, 
ahol minden perc, sőt minden másodperc 
számít, mert újraélesztésre, vagy más 
életmentő beavatkozásra van szükség. A 
cím megtalálása még GPS segítségével 
sem egyszerű, ha hiányzik az utcanévtábla, 
nincs kint a házszám, a lépcsőház betűjele, 
vagy az egyéb jelölés. A keresgélés ilyenkor 
percekig is tarthat, az időveszteség életekbe 
kerülhet. A Magyar Postával közösen erre 
a régi, de ma is létező problémára hívjuk 
fel a figyelmet. Segíts, hogy megtaláljunk, 
ha baj van!
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Sport és Közéleti hírek

A véget ért megyei II. osztályú 
labdarúgó bajnokság legnagyobb győztese 
Tiszavasvári szinten az ifi csapat, 
hiszen hozva jó formájukat az idén is 
bajnokként vonulhattak nyári pihenőre. 
Az előzményekről beszélgetünk Makra 
Áron csapatkapitánnyal!
- A legelső edzésem után – ez úgy 

nagyjából nagycsoportos óvodás koromban 
lehetett – sírva mentem haza, hogy én 
többet nem jövök, de aztán apukám 
„rábeszélésére” folytattam a focit, és most 
itt tartok. Apáról tudni kell, hogy eléggé 
maximalista, és az elhatározásait minden 
körülmények között véghezviszi. 

Már akkor látott fantáziát a játékomban, 
így a mai napig elkísér minden meccsre. 
Sokszor hallom a lelátóról a „taktikai 
utasításait”! Csak hálával tartozom Neki

 – Az elmúlt szezonra visszavezetve 
lássunk egy kis statisztikát, mint 
csapatkapitány, és mint gólkirálytól!

– A szezonban volt 18 mérkőzésünk, 
ebből nyertünk 18-at, vagyis mindet. Több 
mint 200 gólt rúgtunk, és 16-ot kaptunk. 
Nagyon jó volt a csapatnál az összjáték. 

– Milyen a viszonyotok Szabó Zoltán 
edzővel?

– Én annak idején nála kezdtem focizni. 

Ő tanított meg az alapokra, és emberileg is 
jó viszonyt ápolunk. Úgy tekintek rá, mint 
második apukámra! A csapattal szemben 
elég szigorú, ha a taktikai utasításokat 
nézzük, viszont ez olykor kell is.

– Akkor most mesélj a gólkirályi címről!
– Középcsatárként játszom, így az én 

feladatom is a gólszerzés. A 18 meccsből 
17-en szerepeltem. Sajnos egyet ki 
kellett hagyni a karantén miatt. Ezen a 17 
meccsen 52 gólt lőttem. A csúcsom eddig 
egy meccsen 11 lőtt gól!

– Ez amiatt sikerült így, mert nagyon 
gólerős vagy, esetleg kellett a társak 
részéről a maximális kiszolgálás?

– Persze, hogy kell a gólpassz, viszont 
én a kapu előtt nagyon gólerősnek tartom 
magam. Ha megfelelően koncentrálok, 
akkor mindig berúgom, ha nem – mert azért 
ilyen is van – akkor ellövöm fölé, mellé, 
vagy, ahogy sikerül! A 11-eseket általában 
én szoktam lőni. A bajnokságban olyan 
7-8-at rúgtam, és egyet sem hibáztam el.

– Van valami taktikád a rúgásnál?
– Mindig megnézem a kapust, hogy áll 

fel, és persze a hátam mögé is figyelek, 
mert ott szokták mutatni az ellenfél 
játékosai a kapusuknak, hogy szerintük 
merre fogom rúgni. Ekkor jövök én az 
ellenkező sarokkal… Általában mindig 
nagy erővel valamelyik sarkot célzom 
meg, ahova már nem tud odaérni a kapus.

– Gondolkoztál már a „hogyan tovább”-
on?

– Szeretném itt folytatni a felnőtt 
csapatban, de ha jön valami rangos „kérő”, 
akkor nem biztos, hogy nem igazolok el. 
Bár, egyszer kisebb koromban már voltam 
próbajátékon a Szparinál, és bejött az, 
amitől féltem. Nem kaptam labdát szinte, 
így nem tudtam megmutatni azt, hogy mit 
is tudok! Sajnos ez a veszély fenn áll egy 
esetleges átigazolásnál is!

– Üzenet a felnövekvő nemzedéknek?
– A legfontosabb, hogy el kell kezdeni. 

Ha elsőre nem megy, akkor se adják fel. 
Majd összejön egyszer! 

Fülöp Attila

Ha a mellékelt képre néz a kedves 
olvasó, egy történelmi ereklyét lát. 
Tiszavasvári életét tekintve, 1962-63.
évében az akkori község vezetősége /Dr. 
Lévai Sándor tanácselnök és Gáll József, 
a „Kabay János” ált.iskola igazgatója/ úgy 
értékelte, hogy a nagykorúság küszöbéhez 
érkezett a község lakossága. A születendő 
gyereklétszámot, s az ALKALOIDA 
Vegyészeti Gyárat, valamint a MEZŐGÉP 
fejlődését tekintve ideje a 3 általános 
iskola mellé gimnáziumot is alapítani, 
ne kelljen a felnövekvő ifjúságnak más, 
tehetősebb városok iskolába járniuk. Az 
elhatározást tett követte, a gimnáziumnak 
helyt adó első osztály itt indulhatott, s 
maradt is érettségi végéig a „Kabay”-ban. 
Érettségi vizsgánkat követően fogadalmat 
tettünk: szeretjük egymást, tanárainkat is, 
minden öt évben találkozunk. Megtörtént! 
A 11-ik találkozó osztályképét látja a 
Kedves Olvasó! Pestiesen szólva: Nem 
semmi, amit látnak. Ez bizony már 
történelem, történelmi ereklye. Nyilas 
Kálmán osztályfőnök adta át osztályunkat 
Dr. Legány Andrásnénak. Döbbenten 
ébredtem rá az ünnepi beszédre készülve: 
osztályfőnökeink mindketten 26 évesek 
voltak akkor!!! Ma pedig Hála a Jó 
Istennek betöltötték a 85. életévüket! 
Induló osztálylétszámunk: 34 fő volt. A 
párhuzamos, másik osztályt Répánszki 
Ilona vezette. A 34-főből sajnálatos 
módon 10 fő távozott el. Megérdemlik, 
hogy neveiket rögzítsem, kivétel nélkül 
mindannyiukat nagyon szerettük, hiányuk 
valamennyiünket megérint: 1991. Reznek 
Örzse, 1996. Gupcsó Pista, 2009. Kovács 
Sanyi, Balogh Erzsike 2013. H.Molnár 
Laci 2015.Kuik Bandi 2016. Kovács Julika 
2020.  László Marika 2017. Ökrös Manyi 
2021, Puskás Tibi 2021.-ben távoztak. 
Emily Bronte idézetet hozok emlékükre: 
„Az élet hosszú vagy rövid, mit számít, 
öröklét, ha vár;
 lent búcsúzunk, de fent megint 
találkozunk, ahol nincs halál.

Hiszem és vallom! Egy teljes hónapot vett 
igénybe az előkészítése a találkozónak. A 4 
szervező /Maczkó Irénke, Sziráki Marika, 
Ujhelyi Sanyi/ nevében is örömmel 
jelentem: az osztálylétszámból 19 fő 
(!!!) jelent meg, akiket 6 hozzátartozó 
is elkísért, és eljött 4 imádott tanárunk 
is! Az osztályfőnökünk, Dr. Legány 
Andrásné ezúttal otthon maradt, egy 
picit gyengélkedik, de levelet írt kedves 
osztályának, és egy nagydoboz csokoládét 

is küldött. Bandi bácsi /II-es sz. helyettes 
osztályfőnökünk már nem tudta lemondani 
természetvédelmi találkozóját/, de Ő is írt 
levelet régi-régi emlékeinket felidézve. 
Itt volt Répánszki Ilona tanárnő, Szabóné 
Médi Zsuzsa tanárnő és Sáfár Sándor tanár 
úr is. Elfogódott hangú megemlékezések 
kísérték a találkozót annál is inkább, mert 
tanáraink valamennyien betöltötték a 80. 
életévüket. Az elején azt írtam: ez már 
történelem.  «aki a múltat nem ismeri, az a 
jövőt nem érdemli» „Aki csak önmagával 
van eltelve és önmaga körül forog, büszke 
autonómiájára, el nem kötelezett voltára, 
az nemcsak térben válik izolálttá, elszakad 
barátaitól, nincsenek tartalmas emberi 
kapcsolatai, hanem időben is izolálttá 
válik, elveszíti a múltat és elveszíti a 
jövőt. Aki a múltat nem ismeri, az a jövőt 
nem érdemli. Azért akarjuk a múltunkat 
megismerni, hogy méltók legyünk a jövőre 
és a múlt hibáiból tanuljunk, erényeiből 
pedig erőt meríthessünk.”

A képen szereplők nevei: első sorban. 
Nyilas Kálmán, Szabóné Médi Zsuzsa, 
Répánszki Ilona, Losonczi Júlia, Sepsi 
Gizella-Nagy Júlia-Pethe Piroska. második 
sorban: Ujhelyiné Ester-Gáll Éva-Tomán 
Viola-Ényi Ilona-Székely ágnes-Szegedi 
Katalin-Pethe Júlia-Maczkó Irén-Csuták 
János. harmadik sor: Sáfár Sándor-
Árvai Valéria-Csuja Mária-Vereczkei 
László-Sziráki Mária Sanos Harmati 
Katinak el kellett utaznia, Ujhelyi Sanyi is 
hiányzik a képről, Ő készítette a fotót.

Mielőtt bezárnám soraim: engedtessék 
meg, hogy köszönetet mondjak a Rizsa 
kifőzde vezetőjének a helyért s a finom 
lakomáért! Köszönjük Zsolti, és Kedves 
munkatársaid!

Osztályunk tagjai, tanáraink irányjelző 
zászlóként magasodnak. Hitem szerint 
megálltuk a helyünket az életben. Ehhez 
a helytálláshoz az elbocsátó iskola sokat 
adott:
„ Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között 
Volt mindig hozzám víg üzeneted. 
 
Tápláltad tovább bennem az erőt, 
Szeretni az embert és küzdeni 
S hűn állni meg Isten s ember előtt.”
 
A legvégén mondom: Jövőre veletek, 
ugyanitt!
A negyedik szervező:

Kovácsé Nagy Júlia

Tisztelt Horgásztársak! Júniusban megkezdődött az afrikai 
harcsa szezon. A hónapban eddig két alkalommal történt telepítés, 
június 10-én 231 kg került telepítésre, illetve június 25-én 200 
kg. Az afrikai harcsa halas napijeggyel elvihető, a jegy árába 1 
db beletartozik, minden további elvinni kívánt harcsa napi áron 
megvásárolható.

Júliusi nyitva tartás:
Hétfő-Szerda: ZÁRVA 
Csütörtök: 6:00 - 19:00 

Péntek: 6:00 - 19:00 
Szombat: 6:00 - 19:00 
Vasárnap: 6:00 - 19:00

Az Elnökség nevében: 
Szögi Roland elnök

A gólkirály, a csapatkapitány:

Makra Áron
Újra együtt a nagy csapat!

Horgászhírek
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2022.06.18-án, Fehérgyarmaton került megrendezésre 
a Megyei Önkéntes, Önkormányzati és Létesítményi 
Tűzoltóverseny, amelyet a járványhelyzet miatt sajnos 
nem volt lehetőség megtartani az elmúlt két évben. 
Az idén Önkormányzati felnőtt férfi kategóriában 
indítottunk csapatot. Nagy örömünkre nem törtük meg 
a hagyományokat a jó szereplések tekintetében, hiszen 
elég szoros versenyben összesítésben a II. helyen sikerült 
végeznünk. A csapat tagjai: Gáll László, Herczeg Tamás, 
Nagy Béla, Németh Zoltán, Rékasi Zoltán, Szabó József, 
Ujvári Zoltán. Gratulálunk a szervezőknek, illetve minden 
csapattagnak, köszönjük, hogy ismét öregbítettétek 
városunk hírnevét!

Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság

avagy Fúvósoké és Mazsoretteké volt a főszerep 
Tiszavasváriban június 18-án este, a Tiszavasvári Városi 
Fúvószenekar és az EKIK szervezésében megrendezésre 
kerülő  könnyűzenei fúvóskoncerten, amelyen a fellépők 
felvonulása után ismert slágerdallamokat 
hallhatott a közönség. Nagy sikerrel lépett fel a Derecskei 
Ifjúsági Fúvószenekar, a Hajdúdorogi Mazsorett Együttes, 
a Tiszavasvári Mazsorett Egyesület, a Hankó László 
Zeneiskola rézfúvós kvintettje, a Tiszavasvári KINDER 
BAND, illetve  a házigazda, a Tiszavasvári Városi 
Fúvószenekar. A rendezvény  a fellépők közös számával 
zárult, a két zenekarból álló 50 fős fúvószenekar zenéjére 
szambáztak a mazsorettek. A rendezvény támogatói: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Tiszavasvári Város 
Önkormányzata, Térzene program.

fotó:Kósa Péter

Fekete Miklósné Takács Margit 2022.06.05-én ünnepelte 
családja körében 90.születésnapját.

Kívánunk Neki hosszú, boldog éveket szeretetben 
családja és dédunokái körében!

Dédink 90 éves lett ! ,,Drága Mama! Isten nem lehet ott 
mindenhol, ezért teremtette 

a nagymamákat, hogy vigyázzák és bearanyozzák az 
unokák életét.,,

Tűzoltóink sikere

Újra Miénk volt a Tér…


