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Bozótharcost fogtak

Köszönjük a fenyőfát!
A méteres városi fenyőfát idén Gombás László,
Hősök úti lakos ajánlotta fel, melynek kivágását és felállítását a
Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság végezte.
A mintegy hat méteres
fenyő szállítását a Hüse
Mihályné Bodnár Katalin vezette egyéni vál-
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lalkozás ingyen biztosította. A fa díszbe öltöztetéséről a Találkozások
Háza munkatársai és
egy közmunkás gondoskodott. A szemet gyönyörködtető látványért
ezúton is köszönetünket
fejezzük ki valamennyi
közreműködőnek.
Polgármesteri Hivatal

É
Érdekesen
szerették volna az óévet elbúcsúztatni
n
a
azok az ismeretlen tettessek, akik december 30-án
az OTP-bank automatájáa
n
nak tartalmát akarták magukévá tenni. Az óévi bug
llipénz-szerző akció azonb
ban meglehetősen sokba
kerülhet nekik, ügyükben
k
ffolyik a nyomozás.
A garázdaság bűnébe
esett rögtön az új esztene
dő első napjának reggelén
d
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Vigyázat, jön a kanyar!
Az elmúlt időszakban
megszaporodtak a koccanásos balesetek és élesebb veszélyhelyzetek a
Bajcsy-Zsilinszky utca
– Hősök utca – Zrínyi
utca- Dózsa György utca
kereszteződéseiben. Közlekedési, vagy forgalomkorlátozási tábla egyelőre nem figyelmeztet
az éles kanyarra, ezért
szeretnénk felhívni a vá-

roslakók figyelmét, hogy
ezen a területen körültekintően közlekedjenek.
Mivel az érintett útvonalon három kereskedelmi
egység is üzemel, nagy
gyalogos,
kerékpáros
forgalomra is számítani
kell. Kérjük, a közlekedési és útviszonyok szem
előtt tartásával közlekedjenek, mert mindenkit
hazavárnak!

az új esztendőt a debreceni Step Tánccsoport tagjai, valamint
a Balássy Betty és
Varga Feri páros.

családnál, mert a kapu
és autórugdosó hívatlan
vendégek
dé k az ajtót
jtót nyii
tó fiatalembert köszöntés
helyett megütötték, a segítségére siető rokonnak
pedig szintén osztottak
a kéretlen pofonokból. A
nagy csődületet okozó vizit során a tömegből előkerülő rokon egy bozótvágó kés segítségével próbált nyomatékot szerezni
azon kívánságának, hogy
a támadók angolosan távozzanak. Mindezt azonban a kiérkező Készenléti Rendőrség, valamint a
helyi rendőrök sikeresen
megakadályozták. A bozótharcost játszó rokon,
valamint a két garázda
„vendég”, az őrizetbe vételt követően a rendőrség
vendégszeretetét élvezheti. Az intézkedés közben
előfordult esetleges sérülésekről nem szól a rendőrségi közlemény.

Mikulás-váró zenebölcsi műsora
D

ecember 2-án Hajdú
Ágota zenepedagógus
volt a Baba-Mama klub
vendége, aki a „Síppal,
dobbal…” című Mikulásváró zenebölcsi műsorával
várta a gyerekeket és
anyukákat.
A jó hangulatot fokozta,
hogy a foglalkozás végére megérkezett a Mikulás. Ebben az évben
is várjuk az érdeklődő
anyukákat foglalkozásinkra, legközelebb ja-

nuár 15-én 10 órakor,
amikor Bajzáth Mária
meseterapeuta, mesepedagógus, a paloznaki
Meseterápia Központ
alapító
munkatársa,
több felsőfokú intézmény oktatója, a magyarországi mesepedagógiai módszer egyik
megalkotója lesz az
előadónk. Hitvallása:
„Minden mese egy-egy
útravaló.” Számítunk az
érdeklődő óvodapedagógusok részvételére is.
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Kedves Tiszavasváriak!

I

smét eltelt egy esztendő, egy
évvel újra öregebbek és remélhetőleg tapasztaltabbak lettünk.
Rendkívül mozgalmas időszakot hagytunk magunk mögött,
amelyre városvezetőként az elmúlt évek legsikeresebbjeként
tekinthetek. Egy megszokott
újévi-évértékelő beszédben a
politikusok általában számot
adnak az elmúlt időszakról,
igyekeznek kidomborítani a sikereket és palástolni, vagy teljesen elhallgatni a nehézségeket, kudarcokat. Talán furcsa
is, hogy szakítva ezen megszokásokkal, én nem kizárólag az
elmúlt esztendő eredményeit
szeretném értékelni, hanem
egyúttal az idei év legnagyobb
kihívásaira is szeretnék koncentrálni.
Számot vetve a múlttal, leszögezhetjük, hogy a 2013-as év
átalakuló közigazgatása jelentősen érintette településünket
is. A politikai csatározások ellenére sikerült otthont adnunk
az újonnan felállt Járási Hivatalnak és a Tankerületnek.
Az általános és középiskolák
fenntartása átkerült az államhoz, míg az önkormányzati intézmények sora bővült a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központtal, a Tiszavasvári
Városi Bölcsődével és a Vasvári Pál Múzeummal. Sikerült
konszolidálnunk a város költségvetési helyzetét, jelentősen
lefaragva abból az adósságállományból, melyet az év végén
átvett az állam. Voltak nyertes
pályázataink, megújult arcu-

lattal folytatta működését az
Ifjúsági Tábor, új üzemeltetője
lett a Városi Strandfürdőnek,
amely családias hangulatával,
kisebb-nagyobb fejlesztéseivel
rekordszámú látogatót vonzott
a tavalyi évben. Várakozásokon felül sikerült az Öhönforgató Fesztivál és a Zúzosléfőző
Verseny. Elkezdték a tereprendezést a biogáz üzem építéséhez és újabb üzemegységgel bővült a Járműszerelvényt
Gyártó Zrt. Megújult a Fülemüle Óvoda és megkezdődött a
belvíz-rekonstrukció.
Az ivóvíz szolgáltatást a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. vette át,
míg a szemétszállítást az idei
évtől a Kelet-Környezet Kft. az
Önkormányzattal közösen végzi. Mindnyájunk örömére szolgált, hogy végre elkezdődött
a térfigyelő kamerarendszer
kiépítése városunkban, amely
várhatóan jelentősen növeli
majd biztonságérzetünket, és
nagy segítség lesz a bűnüldözésben. Apró siker, de annál
látványosabb, hogy elkezdődött a központi orvosi rendelő
felújítása is a nyílászárók cseréjével, biztonságosabb, energiatakarékosabb és valamivel
szebb arculatot kölcsönözve az
épületnek. Együtt örülhettünk
a Városi Piac lefedését, illetve
a gyári lakótelepen játszótér
kialakítását szolgáló nyertes
pályázatoknak.
A számos fényes siker mellett
akadtak azonban nagy nehézségeink is. Voltak olyan elgondolásaink, amelyek füstbe
mentek, és voltak olyanok is,
melyek megvalósulása eltolódott későbbre. Ezt támasztja
alá például, hogy az előzetes
terveinktől eltérően, sajnos
nem sikerült adót csökkentenünk a tavalyi évben. Az idén
azonban, az elmúlt három év
rendkívül takarékos munkájának eredményeképpen biztos vagyok benne, hogy már
jóval kedvezőbben alakulnak
a pénzügyi lehetőségeink a korábbi évekhez képest, így az
adó mértékének csökkentésével javíthatjuk a tiszavasvári

magánszemélyek és vállalkozók megélhetését. Nem csak a
közvéleményt és a médiát érintette, hanem mindannyiunkat
megrázott az ősz folyamán kialakult fertőző májgyulladásos
megbetegedésekkel kapcsolatos történések sorozata. Sajnos
nem csak azon személyek betegedtek meg, akik nem tartották be az alapvető tisztálkodási
szabályokat, hanem a közintézményekben néhány tanulóra, dolgozóra is átterjedtek a
megbetegedések. Ma már szerencsére kijelenthetjük, hogy
lezajlott a járvány, minden 18
év alatti gyermek megkapta,
és a napokban megkapja a védettséget adó oltást. Azonban a
járvány elmúltával a probléma
gyökerét még nem szüntettük
meg. Éppen ezért számomra
a 2014. év legnagyobb feladata
és kihívása az évtizedek óta
megoldatlanként kezelt, halmozottan hátrányos helyzetű
problémák rendezése. Sokan
meggondolatlanságnak tarthatják majd a választások évében
hozzákezdeni azon problémához, melyet évtizedek óta sem
helyi, sem térségi, sem pedig
országos szinten nem mertek
rendezni. Én mégis azt hiszem,
hogy a 24. órában vagyunk, és
cselekednünk kell, mert a közös jövőnk, Tiszavasvári jövője
forog veszélyben. Joggal várhatjuk el mindannyian, hogy
mindenki tegyen a városunkért, beilleszkedjen társadalmunkba, és hasznos tagjává
váljon közösségünknek.
Tiszta szívemből hiszem, hogy
az idei évben is a megkezdett
úton kell tovább haladni, rendületlenül. Biztos vagyok abban, hogy számos nehézség és
akadály fogja utunkat keresztezni, de ezeket közös összefogással leküzdhetjük.
Ezen gondolatokkal köszönöm meg Városunk nevében a
sok-sok támogatást, áldozatvállalást, segítséget és bizalmat,
melyet Önöktől kaptunk, és
kívánok Sikerekben Gazdag,
Boldog Új Évet!
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Hogyan tovább,
Alkaloida?
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A

z első kósza hírek az internetes közösségi
portálon, a Facebookon láttak napvilágot arról,
hogy a sok vihart megélt, nagy múltú Alkaloida
Vegyészeti Gyár bezár.

A hír valóságtartalmáról a gyár
vezetői egyelőre nem kívántak nyilatkozni. A város polgármesterét,
dr. Fülöp Eriket arról kérdeztük,
valóban megtörténhet-e az, hogy a

térség egyik legnagyobb munkaerőt
foglalkoztató egységét a külföldi tulajdonos megszünteti?
Folytatás a 2. oldalon

Önhöz szól, magáért beszél
A
csillagjósok szerint 2014 a
változás éve. Az égen is a
kihívást, a választást, döntést
kicsikaró fényszögek jelzik:
semmit nem tehetünk már a régi
módon.

Talán ezért, talán azért, mert
már megérett rá, a Vasvári
Hírmondó is változik lassan,
de biztosan. Reményeink és
terveink szerint egy olyan
megújult sajtóorgánumot szeretnénk a városban élőkkel
közösen létrehozni, amely jól
hasznosítható információkat,
az emberséget visszatükröző,
jót és rosszat egyaránt megmutatni merő közéleti havilapként funkcionál az új esztendőben, abszolút párt-politikamentesen. A felgyorsult
tempójú világ megköveteli
tőlünk azt is, hogy napra, sőt
percre pontosak legyünk, ami
egy havilap esetében meglehetősen reménytelen vállalkozás. Éppen ezért, a Vasvári Hírmondó digitalizálódik, felveszi az élet ritmusát

és folyamatosan követhetővé
válik az internet segítségével. Ez természetszerűleg azt
is eredményezi majd, hogy
ami az írott változatból helyhiány miatt kiszorul, nem
felejtődik el, nem kerül kukába, hanem megjelenítjük
a világhálón. Önök nélkül
azonban mindez kivitelezhetetlen, hiszen egy adott közösség tagjai vagyunk. Ahhoz,
hogy sikereket érhessünk el,
nélkülözhetetlen a közös akarat, az összefogás, az együttgondolkodás önmagunkért és
egymásért egyaránt. Kérjük
Önöket, információikkal, észrevételeikkel, kérdéseikkel,
véleményeikkel járuljanak
hozzá a városi kommunikáció folyamatos fejlődéséhez.
Várjuk leveleiket, írásaikat,
fotóikat, videóikat, ötleteiket,
javaslataikat, építő jellegű
kritikáikat, vagy akár személyes jelenlétüket szerkesztőségünkben. A Vasvári Hírmondó 2014-ben Önhöz szól,
és magáért beszél!
A Szerk.

Megszűnt a jegypénztár
Idén már nem vásárolhatjuk
meg vonatjegyünket a tiszavasvári
„nagyállomáson”,
mert a MÁV megszüntette
jegypénztárát. Az utazóközönség számára ezentúl három
lehetőség marad:
● internetes, és/vagy otthon

nyomtatott jegyváltás,
fedélzeti jegykiadás (a vonatokon a jegyvizsgáló
munkatársaktól vásárolhatnak menetjegyet,
● egy nagyobb forgalmú jegypénztárban tudnak menetjegyet, bérletet váltani.
●

FOTÓ: WWW.VASUTÁLLOMASOK.HU

Helyreigazítás
A Vasvári Hírmondó 2013. decemberi számában megjelent,
„Nyertes pályázatok a LEADER-ben„ című cikkben a 4. pont
alatt a Nagycsaládosok Egyesülete nyertes pályázatáról tájékoztat. Ebben tévedésből az jelent meg, hogy „...– a játszótér
mellett a – lakótelepi sportpályák felújítása és a szóban forgó terület kamerarendszerének

kiépítése is megvalósítható”.
Sajnos ez az információ téves,
mert a sportpályák felújítása
nem része a pályázatnak. Mivel
az egyesület erre nem kapott
támogatást, így a legjobb szándék mellet sem lehet ebből a
pénzből erre a feladatra forrást
biztosítani, mert az nem lenne
elszámolható ezen pályázat keretén belül.
A hibáért szíves elnézésüket
kérjük!
A Szerk.

Újévi köszöntő
Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben!
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot!
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!
(Mentovics Éva)
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önkormányzati hírek
➜ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DECEMBERI DÖNTÉSEI

A

képviselő-testület a 2013.
december 18-án megtartott
rendes testületi ülésén az alábbi
döntéseket hozta:
– Módosításra került az önkormányzat költségvetési rendelete.
– Felülvizsgálta a testület a
temetői díjtételeket, melynek
eredményeképpen azok változatlanul hagyása mellett döntött.
– A szociális temetés bevezetése miatt szociális parcellát
jelölt ki a testület a városi temetőben.
– Megalkotásra került az önkormányzat 2014. évi költségvetése megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet. Kezdeményezte
a testület az önkormányzat és
az OTP Bank Nyrt. közötti folyószámla-hitelkeret szerződés
működési hitellé történő módosítását, majd döntött a 2014.
január 2. napjától biztosítandó
folyószámla-hitelkeret igénybe-

vételéről.
– Kinyilatkozta a testület, hogy
amennyiben a 2014. évi önkormányzatokat érintő hitelkonszolidáció a hatályos jogszabályokban megállapításra kerül,
abban részt kíván venni minden olyan hitelével, melyekre a
jogszabály lehetőséget biztosít.
– Döntés született arról, hogy
a Tiszavasvári Bölcsőde és a
TISZEK gazdasági, pénzügyi
számviteli feladatait 2014. február 1. napjától a Városi Kincstár fogja ellátni.
– Elfogadta a testület a Városi
Kincstár tájékoztatóját a 2013.
évi közfoglalkoztatási programok beszámolójáról.
– Határozat született az ÁROP1.A.5-2013. kódszámú, Tiszavasvári Város Önkormányzat szervezetfejlesztése című pályázat
keretében megvalósítandó szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás
tartalmának elfogadásáról.
– Módosításra került a Vasvári
Pál Múzeum alapító okirata.

Kedvezmény a családoknak
Az adórendszer 2014-es változásának egyik eleme mintegy 250
ezer családot érint, elsősorban
azokat, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek.
A családi adókedvezményt felváltja a családi kedvezmény,
mert a személyi jövedelemadó
mellett már az egyéni járulé-

kokból (nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékból) is levonható lesz a gyerek után járó
kedvezmény.
A járulékokra is kiterjesztett
családi kedvezményt először
abból a bérből lehet levonni,
amelyet január 10. után folyósítanak.

Bűn és bűnhődés
Január elsejétől új büntetőjogszabályok léptek hatályba. Önálló bűncselekménynek számít
ezentúl a bundázás (a sporteredmény tiltott befolyásolása), amely három, bizonyos
esetekben pedig öt évig terjedő
szabadságvesztéssel sújtható.
Újdonság, hogy a lakásmaffiás
ügyekben a sértett bizonyos
feltételek mellett ideiglenes intézkedésként kérheti a lakása
kiürítését, ha a feltételezett elkövetők laknak benne, vagy ők
engedték át másnak ingyenes
használatra.
Életellenes bűncselekményeknél a szakértői intézeteknek

Áramszünet
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. folyamatos
korszerűsítést hajt végre
hálózatán, ezért januárban
és februárban az alábbi
időpontokban kell hosszas
áramszünetre számítani Tiszavasváriban:
2014. 01. 20. 8 órától 15 óráig
2014. 01. 21. 8 órától 15 óráig
2014. 01. 27. 8 órától 16 óráig
2014. 01. 28. 8 órától 10 óráig
2014. 01. 28. 8 órától 16 óráig
2014. 01. 29. 8 órától 16 óráig
2014. 01. 29. 14 órától 16 óráig
2014. 02. 02. 8 órától 16 óráig
A részletekről olvashatnak
az E.on weblapján: www.
eon-tiszantul.com, vagy tájékozódhatnak az ügyfélszolgálaton.
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három hónapon belül meg kell
hozniuk állásfoglalásukat. Ez
az intézkedés a büntetőeljárások gyorsítását szolgálja. Szintén újdonság, hogy a szabálysértési eljárásokban bevezetik
a mediációt, vagyis az elkövető
és a sértett közti közvetítő,
békéltető, megegyezést célzó
eljárást.
Az is szabálysértésnek minősül 2014-től, ha valaki a kutyáját – a vadász- és a szarvasgomba-kereső kutya kivételével –
természeti, védett természeti
területen vagy vadászterületen
póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja.

Nyugdíjutalási
napok
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közleménye szerint 2014-ben a
következő napokon utalják
a nyugdíjakat:
Január 10. péntek
Február 12. szerda
Március 12. szerda
Április 11. péntek
Május 12. hétfő
Június 12. csütörtök
Július 11. péntek
Augusztus 12. kedd
Szeptember 12. péntek
Október 10. péntek
November 12. szerda
December 3. szerda

Vasvári Hírmondó

sport, szabadidő

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület hírei
Elfogadta a testület a gyári lakótelep víziközműveinek ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló szerződést.
– Döntés született a képviselő-testület 2014. évi üléstervéről. Határozott a testület arról,
hogy a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. szám alatti, 2448/10
hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található „B üzem” megnevezésű főépületet 2014. január
01. napjától 2014. december 31.
napjáig bérbe adja a NYÍRREHAB-TEX Kft. részére.
– Határozat született arról,
hogy a testületnek szándékában áll a tiszavasvári 0301/15
hrsz-ú jelenleg legelő művelési
ágú, 4 ha 2865 m2 nagyságú ingatlanból 3000 m2 nagyságút a
MÁ-FE Ipari és Kereskedelmi
Kft. részére értékesíteni.
– Hozzájárult a testület, hogy
a Tiszavasvári, Vasvári P. u.
6. II. lph. I/1. szám alatt lakó
jogcím nélküli lakáshasználó
a fenti cím alatti önkormányzati bérlakást – a kilakoltatási

moratórium időpontjáig - azaz
2014. április 30-ig használhassa,
valamint a hátraléka törlesztésére 10 havi részletfizetési lehetőséget biztosított részére.
– Szintén hozzájárulását adta a
testület, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő tiszavasvári
24 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Bethlen u. 2. sz. alatti,
Civil Közösségi Ház megnevezésű önkormányzati ingatlanra a Tiszavasvári Takarékszövetkezet által, a Tiszavasvári
Nagycsaládosok Egyesülete részére nyújtott 16 millió forint
támogatást megelőlegező hitel
fedezetéül jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre.
– A Kossuth u. 3. I/6. sz. alatti
üres önkormányzati bérlakás
hasznosítása miatt a testület
úgy döntött, hogy ezen bérlakás volt bérlő által felhalmozott
gázdíjhátralékát (220.425,-Ft),
megfizeti a gázszolgáltató részére, ezzel egyidejűleg engedményezési okirat aláírására
hatalmazta fel a polgármestert

annak érdekében, hogy a bérlő
helyett megfizetett hátralék behajtható legyen a volt bérlőtől.
– Zárt ülés keretében a testület
meghosszabbította a 252/2013.
(IX.30.) Kt. számú határozat
mellékletét képező tájékoztató
levélben a törvényességi felhívásra megjelölt határidőt 2013.
december 31. napjáról 2014.
március 15. napjára.
– A testület megtárgyalta a
Kormányhivatal
SZ-B-06/
03882-2/2013. számú törvényességi felhívását és úgy döntött,
hogy a felhívásában foglalt jelzéseket nem fogadja el.
– Utolsó napirendként határozat született a Kabay János
Vállalkozói Díj odaítéléséről.
Tájékoztatjuk a Lakosságot,
hogy a testületi ülésen meghozott döntéseket (határozatok,
rendeletek) a www.tiszavasvari.
hu weboldalon az Önkormányzat/adattár, rendelet, határozat
alcímen belül olvashatják.
Polgármesteri Hivatal

Hogyan tovább, Alkaloida?
– December 19-én, Harin Mehta
cégvezető és dr. Simon József
vezető jogtanácsos levélben értesített bennünket arról, hogy
az Alkaloida Vegyészeti Gyár
Zrt. tulajdonosa és igazgatóság
döntése értelmében a társaság
a teljes gyógyszer alapanyaggyártást, beleértve a morfint
és származékait 2014. január
1-ével kezdődően megszünteti.
Ettől függetlenül a gyógyszergyártás továbbra is folytatódni fog a gyárban, viszont a
hatóanyaggyártás leállítása jelentős veszteséget okozhat a
városnak.
– Nem voltak korábban
árulkodó jelek arra, hogy
ilyen veszély fenyegeti a városunkat?
– Teljesen váratlanul ért bennünket a hír, mert alig néhány
nappal korábban ezzel merőben ellentétes információkat
kaptunk a gyár vezetésétől.
Az akkori tájékoztatás szerint
semmilyen gazdasági probléma nem veszélyeztette az Alkaloida további működését.
– Mivel indokolták a megszüntetést a gyár vezetői?
– A levélben azt a magyarázatot kaptuk, hogy a döntés indoka nem más, mint a világpiacon kialakult versenyhelyzet,
amely miatt a társaság által
előállított termékek jövedelmezősége folyamatos veszteséget
okozott ZRT. számára. A tulajdonos, valamint az igazgatóság és a cég vezetése számos
intézkedést tett a veszteségek
felszámolására, de a piacon
kialakult értékesítési ár nem
fedezte a termékek előállítási
költségét, az csak jelentős veszteséggel került értékesítésre.
Sajnos az Alkaloida privatizációja a ’90-es években elkezdődött, és a 2000-es évek elején a
kisebbségi részvény tulajdonát
is eladta a Magyar Állam, így
100%-ig külföldi tulajdonba került a cég. A tulajdonos pedig
olyan döntést hoz a cégével

Változtak a szabályok
S
ok változást hozott az új esztendő, ezért kérek mindenkit,
hogy figyelmesen olvassa végig ezt
a tájékoztatót!

A legfontosabb változás, hogy
az állami horgászjegy érvényessége 2014. január 31-ig kitolódik.
Addig a napig nem lehet újat
kiváltani. Ennek megfelelően a
fogási naplót sem kell korábban
leadni! A leadási határidő 2014.
február 28. Ha ettől az időponttól korábban kívánják kiváltani
a 2014-es állami horgászjegyet,
akkor a horgászjegy kiváltásakor kell átadni a fogási naplót.
Aki nem adja le határidő előtt
a fogási naplóját az ezentúl kétszeres áron válthatja csak ki az
új állami horgászjegyet.
Fontos, hogy változott több halfaj
fajlagos tilalmi időszaka, kifogható mérete és a napi kifogható
mennyisége. Őshonos, fogható
halfajok fajlagos tilalmi ideje,
kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreáció
ációs célú halászatra vonatkozó
napi kifogható darabszáma. A
nem kedvezményes állami horgász
gászjeggyel rendelkező személy
nyil
nyilvántartott halgazdálkodási
vízte
vízterületen a fenti táblázat szerint napi darabszám-korlátozás
alá tartozó őshonos halfajokból
naponta fajonként 3 darabot,
összesen legfeljebb 5 darabot

csuka
balin
sügér
fogassüllő
kősüllő
garda
domolykó
jászkeszeg
szilvaorrú keszeg
paduc
márna
ponty
compó

fajlagos tilalmi
időszak
02. 01.–03. 31.
03. 01.–04. 30.
03. 01.–04. 30.
03. 01.–04. 30.
03. 01.–06. 30.
04. 15.–05. 31.
04. 15.–05. 31.
04. 15–05. 31.
04. 15.–05. 31.
04. 15.–05. 31.
04. 15.–05. 31.
05.02.–05. 31.
05. 02.–06. 15.

harcsa

05. 02.–06. 15.

sebes pisztráng
menyhal

10. 01.–03. 31.
–

magyar név

kapcsolatban, amilyet akar, beleszólási joga ebbe nincs senkinek.
– Milyen lépéseket tett Ön
személy szerint annak érdekében, hogy ne alakuljon ki
munka-erőpiaci válsághelyzet a városban?
– A tájékoztatást követően azonnal felvettem a kapcsolatot a
gyár vezetőségével, és kértem,
részletesen tájékoztassanak arról, hogy az alapanyaggyártás
megszüntetése várhatóan mikor következik be ténylegesen, a jelenleg készleten lévő
gyógyszeralapanyagok teljes
felhasználása mikorra valósul
meg és az alapanyaggyártás
megszüntetésének milyen kihatásai lesznek az Alkaloida
ZRT. jövőjére nézve?
– Milyen válaszokat kapott
a felvetett kérdéseire?
– Hivatalos információt lapzártáig nem kaptunk, ugyanis a
részletek kidolgozása folyamatban van. Információink szerint
az elkövetkezendő két hétben
a gyár vezetésének lesz a feladata a jövőbeni irányvonal
kidolgozása. Csak ezt követően
lesz módunk arra, hogy a részleteket konkretizáljuk.
– Mi lesz, ha a legrosszabb
verzió lép életbe, nevezetesen, ha végleg bezár az Al-

kaloida? Kell ettől egyáltalán tartanunk?
– A gyár vezetése a hatóanyaggyártást szüntette be január
1-ével, a gyógyszergyártás és a
csomagolás továbbra is megmarad, tehát nem fenyeget jelenleg
bennünket a gyár bezárása. Természetesen mi is minden lehetséges módon küzdünk az ellen,
hogy ez bekövetkezzen. Minden
követ megmozgatunk, ha kell,
állami beavatkozást kérünk a
katasztrófahelyzet elhárításához. A munka-erőpiaci helyzetkép már-már félelmet ébreszt
mindenkiben, hiszen a közelmúltban építette le több száz dolgozóját a tiszaújvárosi JABIL,
ahol nagyon sok tiszavasvári
dolgozott. Arról is hallottunk,
hogy a debreceni TEVÁ-ban is
nagy gondok vannak, és elbocsátások várhatóak. Még egy ilyen
nagy létszámot érintő munkaerőmozgást nem bír el a város,
valóban foglalkoztatási katasztrófa alakulhat ki, ezért nem
tétlenkedhetünk, megoldást kell
találnunk záros határidőn belül, hiszen emberi sorsok, egész
családok léte függ attól, hogyan
kezeljük a kialakult helyzetet.
Sokan látunk reményt, akár állami segítségnyújtásban, akár
új befektető idecsábításában.
Mindenesetre egy biztos: nagyon
kell küzdenünk, mert a város
léte egybeforrott a gyárral az elS.É.
múlt évszázadban.

2014. január 10.

Köszönet

foghat ki. A kifogott halat korábban kifogottal
kicserélni tilos!
A napi darabszám-korlátozással
nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 10 kg-ot
fogható ki. Fontos tudni, hogy
2014. január 1-jétől kezdődően,
a november 1. és március 15.
közötti időszakokban a vermelő
halállományok védelme érdekében szonár (halradar) használata a halfogási tevékenységhez
tilos! Nagyon fontos, hogy 2014.
január 1-től a menyhal mérethatára 25 cm-re emelkedett és
legfeljebb 3 db fogható ki.
Fejes László Ádám H.E. elnök

A 2014. évi díjak az alábbiak
szerint alakulnak:
Állami jegy
Horgászvizsga
Felnőtt tagsági díj
(MOHOSZ)
Ifi tagsági díj (MOHOSZ)
Felnőtt tagsági díj
(egyesületi)
Ifi tagsági díj (egyesületi)
70 év feletti (egyesületi)
Horgászigazolvány
Fogási napló
Vizsgakönyv (Amit a horgásznak tudni kell)
Részleges Gyermek Területi
Horgászengedély

kifogható halak
mérettartománya
legalább 40 cm
legalább 40 cm
minden
legalább 30 cm
legalább 25 cm
legalább 20 cm
legalább 25 cm
legalább 20 cm
legalább 20 cm
legalább 20 cm
legalább 40 cm
legalább 30 cm
legalább 25 cm
legalább 60 cm,
fajlagos tilalmi időszakban legalább 100 cm
legalább 22 cm
legalább 25 cm

Szeretettel várunk diákokat,
fiatalokat és életkortól függetlenül
minden érdeklődőt

2.000,3.500,1.500,700,2.000,1.000,100,470,200,800,2.000,-

naponta kifogható
darabszám
3 db
3 db
3 db
3 db

3 db
3 db
3 db
3 db
3 db
3 db

Ez úton szeretnénk köszönetet
mondani azoknak az egyesületi tagoknak, akik idejüket és
erejüket nem kímélve segítették az egyesületet a mindennapi feladatok elvégzésében és a
Kacsás tó környezetének megszépítésében, fejlesztésében is
aktívan részt vettek.
Köszönet illeti az anyagi segítséget, támogatást nyújtó cégeket is, melyek a következők
voltak 2013 évben:
● TiszaTeszt Méréstechnikai Kft.
● Erdős és Társa Kft.
● QUICK 2000 Kft.
● BU&SA Automatika BT.
● Tiszavasvári Város Önkormányzata
Fejes László Ádám H.E. elnök

A történelem és a Biblia
című előadás-sorozatra
2014. január 20. 18.00 (hétfő)
A zsidó-római háború és Jeruzsálem sorsa Dániel könyve 9.
fejezetében. Hogyan segít ez megérteni a mai Jeruzsálem körüli konfliktust?

2014. február 17. 18.00 (hétfő)
Az ókori és a középkori keresztények üldözése a Jelenések
könyve 2., 6. és 12. fejezetében. Mit köszönhet nekik a mai
nemzedék a lelkiismereti szabadság vonatkozásában?

2014. március 3. 18.00 (hétfő)
Az iszlám és az európai történelem a Jelenések könyve 9. fejezetében. A mohácsi vész és a magyarországi török uralom a
bibliai prófécia tükrében.

2014. április 7. 18.00 (hétfő)

MEGHÍVÓ
A 2014. FEBRUÁR 22-ÉN
TARTANDÓ ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE
Helyszín: Tiszavasvári Önkormányzat házasságkötő terme
(Tiszavasvári, Városháza tér 4.)
8.30 kezdettel (határozatképtelenség esetén 9.00 újra összehívásra kerül, mely időpontban a
jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes lesz).
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. A vezetőség beszámolója
a 2013-as évről.
2. Támogatási rendszer
változása.
3. Tájékoztató a Kacsás
horgásztó üzemeltetési
változásáról.
4. 2014 évi munkaterv
ismertetése.
5. Egyéb szervezeti
és működési kérdések
További friss információ az
egyesület honlapján (www.
tv-horgasz.info), valamint a
Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján kifüggesztve. A
közgyűlésen való részvétel nem
csak jog, hanem kötelesség is!
Fejes László Ádám H.E. elnök

Az emberi történelem végkifejlete Jézus nagy profetikus beszédében. (Máté ev.24. fej.) Megrendítően reális kép, de bátorító reménység.

Előadó: Dr. Vankó Zsuzsanna teológiai főiskolai tanár
Helyszín: Találkozások Háza - Tiszavasvári, Szabadság tér 1.
A belépés díjtalan! Az előadásokat beszélgetések követik, ahol
szabadon tehetnek fel kérdéseket a jelenlévők. A helyszínen
a témához kapcsolódó és egyéb bibliai tárgyú könyvek, CD-k
vásárolhatók.

Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk. A Tiszavasvári Önkormányzat közösségi oldalán folyamatosan
nyomon követhetik híreinket. Keressék bejegyzéseinket,
hogy első kézből, hiteles forrásból értesüljenek a városunkat érintő hírekről, információkról! Folyamatosan
olvashatják a Vasvári Hírmondóban megjelenő írásainkat, illetve azokat is, amelyek helyhiány miatt nem
fértek be aktuális havi lapszámunkba.

https://www.facebook.com/tiszavasvarionkormanyzat
Vasvári Hírmondó

ÖNHÖZ SZÓL, MAGÁÉRT BESZÉL

ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER

Allianz Hungária Zrt.

2014. január 10.
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Vasvári Hírmondó

mozaik
Kemény fából készült
brikett és pellet
legolcsóbban a gyártótól.
D+D Pressz Kft. Újfehértó.
Telefon: 06-20/9616956

IGAZOLVÁNYKÉP

KÉSZÍTÉS!
● Szemvizsgálat,

szemnyomásmérés,
szürke- és
zöldhályog kiszűrése.
● Kontaktlencse
alkalmassági vizsgálat.
● Monitorvédő szemüvegek dioptriás
elkészítése.
● Fényre sötétedő és
multifokális szemüvegek.

Vasvári Hírmondó
2013. dec
decemberben születtek

LAKOSSÁGI HITELEK!
Állami
támogatott
lakáshitelek,
használt
lakásvásárlásra

Összeg 10 évre

15 évre

20 évre

1 MFt

9.660

8.470

10.170

3 MFt

36.660

28.960

25.400

5 MFt

61.100

48.260

42.330

krónika

Gázvezeték
k
és gázkészülé
szerelés

Adósságrendező hitel –
Szabad felhasználású hitelek

–
–
–
–

Felújításra korszerűsítésre támogatott hitelek!
Lakástakarék LTP ingyenes számlanyitással!
Használt lakások értékesítése!

Vállalkozói hitelek, Nemzeti Dohány,
jelzálog és lombard!
Fél szoc pol. használt lakásra állami
támogatott hitellel!

Alacs Rebeka
Bajusz Jázmin Dalma
Szabó Erik István
Makula Olivér

Gázkazánok
Vízmelegítők
Konvektorok
Tűzhelyek

2013. decemberben
20
elhunytak

karbantartása és javítása!
Gáz-Víz-Fűtés Szerelése

Rozgonyi Sándorné sz. Papp
M
Margit
it (2013
(2013. 11
11. 30
30.))
Almási Istvánné sz. Tamás
Mária (2013. 11. 30.)
Csecsődi Lajosné
sz. Kovács Sára
Róka Sándor

Németh József
Gázvezeték- és készülékszerelő mester
Tiszavasvári, Gyóni Géza u. 5.
06-30/356-5258

Tiszavasvári, Kossuth u. 11., az órás mellett.
Pócsikné Tel.: 70/229-7762,
pocsiknehitel@gmail.hu
10–15-óráig.
Időpont egyeztetéssel minden nap!

Makula Dávid
Balogh Sándor Dominik
Tóth Rikárdó Róbert
Rostás Viktória Alexa
Balogh Kristóf
Horváth Vivien
Horváth László Rikárdó
Maczkó Erna

Hunyadvári Józsefné
sz. Bunda Mária
Boros Gábor
Kabai Jakabné
sz. Csukerda Erzsébet
Balogh János
Nagy Ferencné
sz. Nádudvari Mária
Csóka Gyula

ANGEL & SPÉCI BT.

Mészáros Gabriella –
Benedek István László

Akkreditáltt Felnőttképzési Intézmény

tés,
Részletfize
e
Jogsihit l
ri
a Tiszavasvá
tnél!
ze
e
tk
Takarékszöve

Oktatók:
Dankó Ferenc elmélet, „B” gyakorlat
István Zoltán „B” gyakorlat
Kórik Sándor „B” gyakorlat
Nagy Sándor elmélet „T” gyakorlat
Iskolavezető: – Oleár László

Molnár Zoltán
Optometristalátszerész Tiszavasvári,
Bocskai u. 3.

T

1800Ft/fő
Inf.: 70/942 – 6330

Jelentkezési határidő:
február 10.

Gyakorlási lehetőség ahogy a vizsgán:
ÉRINTŐKÉPERNYŐS számítógépen
Jelentkezni, érdeklődni a helyszinen,
és az oktatóknál lehet

Az Év pedagógusa kitüntető díjjal
jutalmazott Pásztor Istvánné (Villás Erzsébet) óvodapedagógus – 40
év szolgálat után – búcsúzott a Tiszavasvári Fülemüle Természetvédő
Óvoda Cinege csoportjának karácsonyi ünnepségén. Megérdemelt
pihenéséhez kívánunk sok-sok nyugodt évet, jó egészségben!
Az óvoda szülői közösségének nevében: Pethéné Terebes Mónika

Jelentkezni:
Oleár Lászlónál
tel.: 06-30/928-4249

Nyílvántartási szám: 15-0196-05 Akkreditációs szám: AL-2868

Emelkedik az ápolási díj

Dr. Partizer Éva ügyvéd
●

Állatorvosi
rendelő nyílt
a Piac téren!
Rendelési idő:
hétfő 17–19 óra
szerda 17–19 óra
péntek 16–18 óra
Dr. Magyar Károly
György

06-70-570-0904
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●

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy 2013. december 1-től 2014.
január 15-ig szünetel az ügyfélfogadás.

●

●

●
●
●

Cégalapítás, módosítás, megszűntetés
Követelések érvényesítése, adósság
behajtás
Házassági bontóperekben jogi
képviselet ellátása
Ingatlan adásvétel, ajándékozás,
bérlet
Okiratszerkesztés
Jogi tanácsadás
Jogi képviselet

Tel.: 06-20/9616-783
2014. január 10.

zentúl szabad a munkavállalás a gyermek egyéves korától,
nincs semmi más megkötés, vagyis
gyed mellett és akár heti negyven
órában is lehet dolgozni.

Ha új gyerek született a családban, időben közel a testvérhez,
aki után gyedet vagy gyest
kapott valamelyik szülő, akkor
az eddig kapott gyed vagy gyes
elveszett. Mostantól már nem
kell lemondani egyik juttatásról sem, a korábbi ellátás nem
szűnik meg. Ez a hatálybalépés
előtt világra jött gyerekekre
is vonatkozik, ha a testvérük
január 1-je után születik. Az
egyetlen korlát, hogy a szülőknek a közös háztartásban élő
gyermekeik után legfeljebb két
gyest folyósíthatnak.
Az ikrek szülei egy évvel tovább, azaz legfeljebb a gyere-

kek hároméves koráig kapnak
gyedet.
Azok is jogosultak mostantól a
gyedre, akik a felsőoktatásban
tanulnak nappali tagozaton,
és megfelelnek az előírt feltételeknek, így magyar nyelvű
képzésben vettek részt a szülés
előtti két évben, és van legalább két félév aktív hallgatói jogviszonyuk. A hallgatói
jogviszony szünetelését, illetve
megszűnését követő egy éven
belül szülő nők is jogosultak
gyedre. Ennek összege – ha a
hallgató még nem dolgozott
korábban – a képzés formájától függően vagy a minimálbér,
vagy a garantált bérminimum
70 százaléka.

Akiket a kor megszépít
JÓ PIHENÉST ÓVÓ NÉNI!

Tanfolyamokat igény szerint indítunk
a Találkozások Házában!

OKJ-s tanfolyamok:
– Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
– Földmunka- rakodó- és szállítógépkezelő
– Targoncavezető

TANULJON
NYELVEKET
90 órás angol – német
kezdő nyelvtanfolyamok
indulnak 2014. áprilisában
a Találkozások Házában.
A teljes tanfolyam díja:

tel: 06-30/228-0693
tel: 06-20/949-5778
tel: 06-30/972-1972
tel: 06-30/218-2008
tel: 06-30/928-4249

ISTEN ÉLTESSE BÉLAY BÁCSI! Bélay Ernő János sz. Budapest 1918.12.25. an. Csegődi Juliánna Rozália Tiszavasvári,
Bajcsy-Zsilinszky u. 32. sz. alatti lakost, a Tiszavasvári és Vidéke ÁFÉSZ nyugalmazott dolgozóját köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Tiszavasvári Város Polgármestere, Jegyzője,
Anyakönyvvezetője. Sok boldogságot, további jó egészséget
kívánunk az ünnepeltnek.
PH.

Megérkezett a GYED-EXTRA
E

SZINTE INGYEN!

Járművezetőképző
tőképző
tanfolyamok: „B” és „T” kategória

Boldog Új Évet kíván

A tavalyi esztendő során 167
városlakótól kellett végső
búcsút venniük a hozzátartozóknak. Örvendetes tény
viszont, hogy 172 újszülött
kezdte meg tiszavasvári
honpolgáraként az életét.
Városunkban továbbra sem
erősödik a házasságkötési
hajlandóság, tavaly 25 esetben mondták ki a boldogító igent a párok. Sajnos
a 2013-as év válási arányszáma nem túl kedvező, 22
házasság ért véget hivatalos
formában is.

2013. szeptemberben
p
házasságot kötöttek

Egészségpénztári kártyák
elfogadása.
Szemvizsgálatra
S
zemvizsgálatra
időpontegyeztetés
időpontegyeztetés
a4
42/372-419-es
2/372-419-es
telefonszámon
te
elefonszámon

2013
számokban

Januártól több mint nettó ötezer forinttal, közel nettó 40
ezer forintra nő az emeltösszegű ápolási díj, és bevezetésre
kerül a kiemelt ápolási díj,
amely közel nettó 48 ezer forint.
●

Ápolási díjat a tartósan gondozásra szoruló súlyosan fo-

gyatékos vagy tartósan beteg
embereket otthon ellátó rokonok kaphatnak,
● emelt összegű ápolási díjat
azok, akiknek hozzátartozója
fokozott ápolást igényel,
● kiemelt ápolási díjat azok,
akik a legsúlyosabb egészségi
kategóriába tartozó családtagjukat gondozzák.

Nőnek a mini bérek
A minimálbér és a szakképzetteket megillető
garantált bérminimum is növekszik
2014-ben. Előbbi havi 98 ezer forintról bruttó 101 500 forintra, utóbbi 114 ezerről 118 ezer forintra.
Ez azt jelenti, hogy nettóban
havi 2000-2500 forinttal nő
a gyermektelen vagy egy
gyerekes minimálbért keresők jövedelme.

2014. január 10.

R

ohanó világunkban sajnos
egyre kevesebben érhetik
meg az úgynevezett szépkort,
amely a 90, 95 és 100 évet megéltek kiváltsága. Számtalanszor
láthatjuk újságokban, televízióban, interneten, hogy egy-egy idős
embert családján kívül hivatalból
is felköszöntenek. De vajon tudjuk-e mindez hogyan zajlik? A
részletekről Bundáné Badics Ildikó
jegyzőasszonnyal beszélgettünk.
– Milyen kritériumoknak kell
eleget tenniük azoknak a magas kort megélt idős embereknek, illetve családjaiknak,
akik szeretnék, hogy hivatalos formában is megemlékezzenek születésnapjukról?
– Mindenekelőtt fontos tudnivaló, hogy a szépkorúak jubileumi köszöntését egy kormányrendelet (255/2008. XI.21.)
szabályozza. Ilyenkor a Kormány a Magyar Köztársaság
nevében köszönti egy hosszú
élet munkája és eredményei
megbecsüléseként a 90., 95. és
100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat. Természetesen
a jubileumi köszöntés mellé
elismerő okirat és juttatás is
jár az ünnepeltnek.

– Mi a hivatalos ünneplés menete?
– A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, röviden KEKKH, a
szépkor betöltését megelőzően
legalább 60 nappal –a lakóhelyén- írásban megkeresi az
ünnepeltet, hogy igényt tart-e
személyes köszöntésre. Amenynyiben igennel nyilatkozik a
megküldött űrlapon, a lakóhely szerinti jegyző gondoskodik az előre leegyeztetett
időpontban történő személyes
köszöntésről. A KEKKH az űrlap beérkezését követő 5 napon
belül megküldi az adatokat a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, valamint a személyes köszöntés igénye esetén a jegyzőnek. Amennyiben az ünnepelt
nem kíván élni a személyes
köszöntés lehetőségével, akkor
részére az okiratot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság postai
úton küldi meg.
– Kitől és mikor kapja a jubileumi juttatást a szépkorú
ünnepelt?
– A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az
adatátvételt követő 15 napon
belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5

nappal, külön törzsszámon folyósítja.
– Kicsi ugyan a valószínűsége, de előfordulhat, hogy az
idős ember közvetlenül a szépkor betöltése előtt elhalálozik.
Ilyenkor mi a teendő?
– Ebben az esetben a KEKKH
elektronikus úton haladéktalanul értesíti a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságot és a jegyzőt. A
kiutalt jubileumi juttatást a
szépkorú személy halála miatt
nem kell visszafizetni, az a
személy veheti fel, aki a társadalombiztosítási nyugellátások
felvételére külön jogszabály
szerint jogosult.
– Tiszavasváriban tavaly menynyien részesültek személyes
köszöntésben?
– Városunkban 15 fő szépkorút
köszöntöttünk személyesen.
Megragadva a lehetőséget, önkormányzatunk nevében valamennyi szépkorú személynek
további jó egészséget kívánunk
ezúton is.
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Vasvári Hírmondó

oktatás, nevelés

Nagy-nagy tüzet raktak
A Hankó László Zeneiskola és
a Tiszavasvári Általános Iskola „kicsinyeinek” és az „emelt
szinten” éneket tanuló felsős
diákjainak kórusa „Valami
nagy-nagy tüzet kéne rakni”
címmel nagysikerű karácsonyi hangversenyt adott 2013.

december 19-én a Találkozások
Házában.
Köszönjük ezt a varázslatos
estét a Hankó László Zeneiskola tanárainak, a Tiszavasvári
Általános Iskola felkészítő tanárainak és minden fellépő
diáknak.

Szép volt, fiúk!
G

ratulálunk Czifra Ádámnak
és Czifra Leventének, mert
különdíjasok lettek egy nívós
budapesti szavalóversenyen.
Köszönjük, hogy nyertetek
nekünk egy remek előadást.
Köszönjük, hogy Budapestre
utazhattunk és a MikulásGyár
rendezvénysátrában
megnézhettük a Bogármese Tánc
Show-t. Köszönjük a varázslatos élményt, a Lázár Ervin
és Lázár Zsófia meséjéhez készült csodálatos muzsikát, különleges jelmezeket, vagány
koreográfiát. Köszönjük a Hősök terén tett vidám sétát, az
örömteli pillanatokat, a hosszú
utazáshoz nyújtott izgalmas,
önfeledt hangulatot. Köszönjük a Tiszavasvári Általános

Iskolának és a tankerületnek,
hogy biztosította számunka az
utazási lehetőséget.
A hálás 2. osztályos tanulók
nevében: Bacsóné Maros Edit
osztályfőnök

Ünnepeltük a Karácsonyt

December hónapban a Janikovszky Éva Emlékév tiszteletére szerveztük programjainkat. December 9-én került sor a
„Képes Olvasónapló - kötelező
olvasmányok gyerekszemmel”
rajzpályázat eredményhirdetésére. Ezúttal három korcsoportban 3-4. 5-6. 7-8. osztály diákok
számára hirdettünk rajzpályázatot, kötelező olvasmányhoz
kellett tetszőleges technikával
illusztrációt készíteni.
A kiállításmegnyitón közreműködtek a Tini-Tanoda növendékei, akik a Janikovszky
Emlékév alkalmából, erre az
alkalomra készített zenés műsorösszeállítást mutattak be
nagy sikerrel „Kire ütött ez a
gyerek…” címmel. Felkészítő
pedagógus: Krusóczkiné Barna
Mária.
Pályázati felhívásunkra változatos technikával készült,
szebbnél – szebb rajzok érkeztek, melyeket korcsoportokba
rendezve értékeltek a zsűri
tagjai, Rozman Béla tanár úr,
Molnárné Balla Gyöngyi tanárnő és a Városi Könyvtár
munkatársai.
Ismét tanúbizonyságot tettek
a gyerekek arról, hogy milyen képzelőerővel rendelkeznek, s ehhez milyen nagyszerű
kézügyesség párosul. Gondos
munkájuknak köszönhetően
olyan alkotások születtek, melyek nagy része megállná a helyét akár egy képeskönyvben
illusztrációként is.

Tiszavasvári Szociális – Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgáltató Központ (TISZEK)
2013. december 17-én az Idősek
Klubjának tagjai részére tartotta
meg kis vendégséggel egybekötött karácsonyi ünnepségét, pár
nappal később pedig a dolgozók
vehettek részt az évzáró ünnepségen.

A

A zsűri három korcsoportban
értékelte a rajzokat, figyelték a
technikát, a kidolgozottságot, a
témaválasztást, az összhatást,
s nem volt könnyű dolguk.
Ezért úgy döntöttek, hogy nem
lesznek 1.2.3. helyezettek, hanem az általuk legjobbnak ítélt
rajzokat kiemelt díjazással
könyvjutalomban részesítik.
Minden alkotónak, felkészítő
pedagógusnak, szülőnek ezúton is gratulálunk! A kiállítás megtekinthető 2014. január
15-ig nyitva tartási időben.
Emléklapban részesültek:
Jeles Dorina, Nagy Alexa,
Sereg Ramóna, Sütő Nikoletta
3. osztályos diákok,
Ábri Patrik, Gémes Gréta, Kerezsi
Eszter, Lakatos Anna, Tamás Ivett Éva

5. osztályos tanulók,
Vad Nóra 6. osztályos, Császár Vivien
7. osztályos tanuló.
Kiemelt díjazásban részesültek
3–4. osztályosok közül:
Lakatos Virág, Répánszki Mira,
Róka Gréta 3. osztályos diákok
Bajzáth Rupert, Nagy Eszter Edit,
Varga Bálint 4. osztály tanulók.
5–6. osztályosok között:
Burján Adrienn, Juhász Bence,
Kecskés Laura, Rostás Mária
5. osztályos tanulók
Botos Dániel, Gulyás Nikolett, Hogyán
Flóra, Kis Rita, Munkácsi Márta,
Szabó László 6. osztályos diákok.
7–8. osztályosok közül:
Erdődi Emese, Szabó Nikolett,
7. osztályos és Lakatos Enikő
8. osztályos tanulók.

Ő

Háromtagú zsűri előtt adhattak számot tudásukról a Szorgalmatosról, Tiszalökről és Tiszavasváriból érkező 5-6. osztályos diákok. A zsűri tagjai: Juhász Borbála, Nyitrai Istvánné
és Novák Anna voltak.
A délután főszereplője Janikovszky Éva és művei voltak,
aki szívügyének tekintette a
gyermekirodalom felkarolását
mind íróként, mind könyvkiadóként. Rendkívül művelt,
több nyelven beszélő, óriási
empátiával rendelkező emberként jól ismerte az emberi lélek legapróbb rezdüléseit. Írásai középpontjában a gyermek
– és felnőtt világ konfliktusai,
a barátság, az őszinteség, a játék áll. Műveinek témáját saját
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élményeiből, tapasztalataiból
merítette, melyekben magunkra és másokra ismerhetünk,
közben jókat nevetünk, s elgondolkodunk. Így történt ez
ezen a délutánon is.
A szoros versenyben a zsűri döntése értelmében a következő sorrend
alakult ki:
5. osztályosok közül:
I. helyezett
Lakatos Nikolett
Kossuth Lajos Általános Iskola
II. helyezett
Kovács Zsófia
Deák Ferenc Általános Iskola
III. helyezett
Schatz Adrienn
Kossuth Lajos Általános Iskola
6. osztályosok közül:
I. helyezett
Juhász Fanni
Kabay János Iskolai Egység
II. helyezett
Bartók Anikó
Kossuth Lajos Általános Iskola
III. helyezett
Balogh Vivien
Kabay János Iskolai Egység
Tasi Virág
Kabay János Iskolai Egység

A mi kis közösségünk, a 4. d
osztály pályázott az idén is.
Most csak az első feladat sikeres megvalósításán fáradoztunk. Egy egyszerű és könnyen
elkészíthető próba várt ránk.
Tanítónk segítségével a földre
szigetelőszalagból felragasztottuk a társasjáték alapját, majd
meghallgattuk a hozzá tartozó
izgalmas mesét.
A társasjáték szabályai szerint
eljátszottuk a játékot, melynek
során a vitaminokról, ásványi
anyagokról és az egészséges
életmódról szerzett ismereteinket erősítettük meg. Judit néni

FOTÓ: HTTP://WWW.TISZAVASVARI-ISKOLA.HU

sszel az Arcaida-Reklám Kft.
országos pályázatot hirdetett
„Feltárul a nagy VITAMIN KÓDEX
titka” címmel.

„Kire ütött ez a gyerek?” címmel
hangos és értőolvasási versenynek adott otthont könyvtárunk
december 10-én.

kultúra

Versengtek a képes olvasónaplók

Társasjáték a Marslakócskákkal

Kire ütött ez a gyerek?

Vasvári Hírmondó

lefotózott minket. A pályázat
teljesítéseként ezt a képet kellet beküldeni az osztályról. December 10-én nagy örömünkre,
minden tanuló, aki a fényké-

A Hankó László Zenei
Alapítvány felhívása
Az Alapítványt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Bíróság vette nyilvántartásba /60150/1995/.
Az Alapítvány célja:
● Zenei pályán továbbtanulók segítése
● Hátrányos helyzetű fiatalok kisegítése hangszerrel
● Tiszavasvári város zenei életének és zeneoktatásának
fejlesztése
● Hankó László Zeneiskola részére hangszervásárlás
● Zenetanulás népszerűsítése

Kortyoltuk a derűt
K

önyvtárunk vendége volt V.
Kulcsár Ildikó író, újságíró,
a Nők Lapja főmunkatársa, több
népszerű könyv szerzője, aki „Egy
korty derű” – re várta az érdeklődőket december 11-én.
„Nagyon komoly hiánycikk a
derű, a mosolyra való képesség, hogy észrevegyük azt is,
ami jelentéktelenül picikét, de
mégis szép. Ha elveszítjük azt
a képességünket, hogy észrevegyük az apró szépségeket,
nehéz elviselni a hétköznapokat” – árulta el hitvallásában
az írónő.
A nagy érdeklődés mellett zajló közönségtalálkozó keretében
ízelítőt kaphattunk írásaiból
Krusóczki Adelin, Zorgel Enikő és Vég Katalin tolmácsolásában, akik mosolyt és könnyeket egyaránt csaltak arcunkra.

Köszönjük az élményt, a szívet-lelket melengető gondolatokat, melyekkel szebbé varázsolták az estét szerzőként és
előadóként egyaránt.
Kulcsár Lászlóné

A Vasvári Pál Társaság felhívása
A Társaság célja:
Tömöríti a Vasvári Pállal, a Márciusi Ifjúsággal, az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc történetével foglalkozókat, az
emlékhelyek ápolóit, a honismerettel elkötelezett tanárokat,
pedagógusokat, szakköröket, munkatársakat, s mindazokat,
akik a társaság célkitűzéseivel egyetértenek.
● Konferenciákat, vitákat, felolvasó üléseket, előadásokat, ankétokat szervez. Anyagi lehetőségeihez mérten kiadványokat
jelentet meg a helytörténet és az 1848/49-es történelmi, társadalmi kérdések kutatása terén elért eredményekből.
● Felkutatja, kiépíti a kapcsolatokat mindazon szervekkel,
amelyek a társaság célkitűzéseivel egyetértenek, törekvéseit
támogatják.
●

Kérjük, támogassa Ön is adója 1%-ával,
hogy sokáig színvonalas kulturális rendezvényeket szervezhessünk Tiszavasváriban!

Hankó László Zenei Alapítvány
Adószám: 18795976-1-15

Vasvári Pál Társaság Adószám:
19205849-1-15
Köszönettel: A Vasvári Pál Társaság Elnöksége

2014. január 10.

A HIDEG, SZELES, zord idő ellenére december 6-án este megérkezett a város kisgyermekeihez a Mikulás, akit óvodások és a
Mandala Dalszínház köszöntött a Találkozások Háza terén.

1% felajánlás
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelem adójának
1 százalékával támogassa az „Őszikék” Idősek és Egyedülállók Egyesületét, hogy a munkában megfáradt, idős
emberek életét még szebbé, emlékezetesebbé tehessük.

Adószámunk: 18811063-1-15
2014. január 10.

F

ILHARMÓNIA

KELET-MAGYARORSZÁG KHT.
ifjúsági bérleti hangversenye

2014. február 4. 13.15

Találkozások Háza
The Heavy Brass Guys
Tuba Quartet
Nehéz Fiúk Tuba Kvartett
előadás

EGÉR–
Pályázati lehetőségek SZERELEM
A VÁROS ÓVODÁSAI és kisiskolásai a Bóbita együttessel közösen várták a Mikulást a Találkozások Házában.

Lesz még nyár

J

anuár 2-től megnyíltak azok a
pályázati lehetőségek, amelyeket magánszemélyek adhatnak be elektronikus formában az
Erzsébet-program keretében.
A nagycsaládosok, fogyatékossággal élők, illetve nyugdíjasok részére 4 szociális
üdülési pályázatot, míg gyermekek, fiatalok részére általános, és tematikus Erzsébet-táborokra, illetve tavaszi
és őszi kirándulásra 58 pályázatot hirdetett meg a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány.
A teljesség igénye nélkül néhány lehetőségre szeretnénk
felhívni a városban élők figyelmét.

Üdülési lehetőség nagycsaládosoknak

pen rajta volt megkapta a fluoreszkáló karkötőt és egy névre
szóló oklevelet.
Kiss Marcell, Ráduly Zsolt
Kis Hírnökök

Kérjük, támogassa Ön is adója 1%-ával,
hogy sokáig színvonalas lehessen
a zeneoktatás Tiszavasváriban!

Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma

December 23-án a bentlakásos
ellátottak részére két műsor
is készült. Délelőtt a mentálhigiénés munkatársak műsorát láthatták, ebéd után
pedig külsős vendégeket
fogadhattunk. Kovácsné
Nagy Julianna verssel
nyitotta meg az ünnepséget. Az ünnepi köszöntő után Katona Béla
tiszteletes úr mondta
el ünnepi gondolatait, majd a Tini
Tanoda műsora
szépítette meg a
lakók napját. A
legőszintébb közönség átélte az

előadott jelenetet, és vastapssal
jutalmazta az operett slágereket. Ezúton is köszönöm minden lakó nevében Krusóczkiné
Barna Mária felkészítő munkáját, részvételét.
A Családok Átmeneti Otthonában négy anya él tizenkét gyerekkel. A támogatóink által felajánlott ajándékokat közösen
adtuk át intézményünk lakói
számára, melyet ezúton is szeretnék megköszönni Dr. Fülöp
Erik Polgármester Úrnak,
Sipos Ibolya alpolgármester Asszonynak, Cselényi Juditnak, Kovácsné Nagy Juliannának,
Mészáros Lászlónénak,
Szabó Krisztiánnak,
Szabó Zoltánnénak.
Minden résztvevő
nevében
köszönöm
munkatársaimnak, hogy
hozzájárultak a
rendezvények
sikeréhez.
Nácsáné Dr.
Kalán Eszter

Az Erzsébet-program keretében szociális üdülésre pályázathatnak a nagycsaládosok,
abban az esetben, ha belföldi
illetőségűek és családjukban
az egy főre jutó rendszeres
havi jövedelem nem haladja
meg a 2014. január 1-én érvényes minimálbér összegét
(101.500.-Ft), továbbá három
vagy annál több – 20. életévüket a pályázat benyújtása
napján be nem töltött – gyermeket nevelnek saját háztartásukban, akik után családi
pótlékra jogosultak.
A pályázatot kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani. Egy család, csak
egy pályázatot adhat be.
Elnyert támogatás esetén akkor vehető igénybe a szolgáltatás, ha a pályázó és a közös
háztartásban élő házastársa/
élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke
után 5 000 Ft/fő, a pályázat
benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke után 2 500 Ft/
fő önerő befizetésre került.
Az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt
üdülő 3 év alatti gyermek
részére térítésmentes, de a
pályázati adatlapon kötelező
megadni a 3 év alatti gyermekre vonatkozó adatokat
is.
A pályázati adatlapon legalább azon 3 gyermeket szükséges szerepeltetni, akik az
üdülési támogatás felhaszná-

lásában ténylegesen részt kívánnak venni.
Az elnyert üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett,
elsősorban állami üdülőkben
vehetik igénybe a nyertes pályázók. Az igénybe vehető
üdülők listája megtalálható
a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon.

Fürdőbelépő nyugdíjasoknak
Kizárólag nyugdíjasaink számára pályázható meg az a lehetőség, amelynek keretében
gyógyfürdőkbe szóló belépőjegyekre igényelhetők támogatások az Erzsébet-program
keretében. Pályázatot nyújthatnak be azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét
betöltött személyek, akiknek
rendszeres havi teljes összegű ellátása nem haladja meg
a 147.000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek.
Fontos kritérium, hogy az a
pályázó, aki a nyugdíjasok
szociális üdülési pályázati
felhívására pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében
már nem részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
Elnyert támogatás esetén a
támogatott a 2.500,- Ft önerő befizetését követően válik
jogosulttá a www.erzsebetprogram.hu oldalon elérhető,
valamint a jelen pályázati
kiírásban rögzített fürdőhelyszínekre történő belépésre.
Az elnyert támogatás a postai úton kiküldésre kerülő
Erzsébet Kártya segítségével
vehető majd igénybe.

Szabadság…
A munka törvénykönyvének legfontosabb változása,
hogy január elsejétől az életkor szerinti pótszabadságot
lehet átvinni a következő
évre.
Korábban az összes szabadság (az alapszabadság, életkor után járó szabadság)
egyharmadát lehetett áttolni. A 25. életévtől jár először
pótszabadság,
két-három
évente nő a pótszabadsági
napok száma, amely maximum 10 nap lehet.

mesejáték
a TALÁN TEÁTRUM
előadásában

február 13-án
10 és 14 órától
TISZAVASVÁRIBAN a
Találkozások Házában.

Jegy: 700 Ft
A MAGYAR
KULTÚRA NAPJA
alkalmából
a Mandala Dalszínház:

Sarkadi – Szörényi – Bródy

Kőmíves
Kelemen
c. rockballadát

mutatja be
a Találkozások Háza
szervezésében.
Időpont: január 22. 14.00
Helyszín:
Tiszavasvári,Találkozások Háza
Belépő: 500Ft

TALÁLKOZZUNK
A KÖNYVTÁRBAN!

BABA-MAMA
KLUB
a tiszavasvári VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN
2014. január 15-én
(szerdán) 10 órától

„Mesék (B)irodalma
3 éven innen és túl…”
A foglalkozást tartja:
BAJZÁTH MÁRIA
meseterapeuta, mesepedagógus, a paloznaki Meseterápia Központ alapító
munkatársa
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Vasvári Hírmondó

oktatás, nevelés

Nagy-nagy tüzet raktak
A Hankó László Zeneiskola és
a Tiszavasvári Általános Iskola „kicsinyeinek” és az „emelt
szinten” éneket tanuló felsős
diákjainak kórusa „Valami
nagy-nagy tüzet kéne rakni”
címmel nagysikerű karácsonyi hangversenyt adott 2013.

december 19-én a Találkozások
Házában.
Köszönjük ezt a varázslatos
estét a Hankó László Zeneiskola tanárainak, a Tiszavasvári
Általános Iskola felkészítő tanárainak és minden fellépő
diáknak.

Szép volt, fiúk!
G

ratulálunk Czifra Ádámnak
és Czifra Leventének, mert
különdíjasok lettek egy nívós
budapesti szavalóversenyen.
Köszönjük, hogy nyertetek
nekünk egy remek előadást.
Köszönjük, hogy Budapestre
utazhattunk és a MikulásGyár
rendezvénysátrában
megnézhettük a Bogármese Tánc
Show-t. Köszönjük a varázslatos élményt, a Lázár Ervin
és Lázár Zsófia meséjéhez készült csodálatos muzsikát, különleges jelmezeket, vagány
koreográfiát. Köszönjük a Hősök terén tett vidám sétát, az
örömteli pillanatokat, a hosszú
utazáshoz nyújtott izgalmas,
önfeledt hangulatot. Köszönjük a Tiszavasvári Általános

Iskolának és a tankerületnek,
hogy biztosította számunka az
utazási lehetőséget.
A hálás 2. osztályos tanulók
nevében: Bacsóné Maros Edit
osztályfőnök

Ünnepeltük a Karácsonyt

December hónapban a Janikovszky Éva Emlékév tiszteletére szerveztük programjainkat. December 9-én került sor a
„Képes Olvasónapló - kötelező
olvasmányok gyerekszemmel”
rajzpályázat eredményhirdetésére. Ezúttal három korcsoportban 3-4. 5-6. 7-8. osztály diákok
számára hirdettünk rajzpályázatot, kötelező olvasmányhoz
kellett tetszőleges technikával
illusztrációt készíteni.
A kiállításmegnyitón közreműködtek a Tini-Tanoda növendékei, akik a Janikovszky
Emlékév alkalmából, erre az
alkalomra készített zenés műsorösszeállítást mutattak be
nagy sikerrel „Kire ütött ez a
gyerek…” címmel. Felkészítő
pedagógus: Krusóczkiné Barna
Mária.
Pályázati felhívásunkra változatos technikával készült,
szebbnél – szebb rajzok érkeztek, melyeket korcsoportokba
rendezve értékeltek a zsűri
tagjai, Rozman Béla tanár úr,
Molnárné Balla Gyöngyi tanárnő és a Városi Könyvtár
munkatársai.
Ismét tanúbizonyságot tettek
a gyerekek arról, hogy milyen képzelőerővel rendelkeznek, s ehhez milyen nagyszerű
kézügyesség párosul. Gondos
munkájuknak köszönhetően
olyan alkotások születtek, melyek nagy része megállná a helyét akár egy képeskönyvben
illusztrációként is.

Tiszavasvári Szociális – Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgáltató Központ (TISZEK)
2013. december 17-én az Idősek
Klubjának tagjai részére tartotta
meg kis vendégséggel egybekötött karácsonyi ünnepségét, pár
nappal később pedig a dolgozók
vehettek részt az évzáró ünnepségen.

A

A zsűri három korcsoportban
értékelte a rajzokat, figyelték a
technikát, a kidolgozottságot, a
témaválasztást, az összhatást,
s nem volt könnyű dolguk.
Ezért úgy döntöttek, hogy nem
lesznek 1.2.3. helyezettek, hanem az általuk legjobbnak ítélt
rajzokat kiemelt díjazással
könyvjutalomban részesítik.
Minden alkotónak, felkészítő
pedagógusnak, szülőnek ezúton is gratulálunk! A kiállítás megtekinthető 2014. január
15-ig nyitva tartási időben.
Emléklapban részesültek:
Jeles Dorina, Nagy Alexa,
Sereg Ramóna, Sütő Nikoletta
3. osztályos diákok,
Ábri Patrik, Gémes Gréta, Kerezsi
Eszter, Lakatos Anna, Tamás Ivett Éva

5. osztályos tanulók,
Vad Nóra 6. osztályos, Császár Vivien
7. osztályos tanuló.
Kiemelt díjazásban részesültek
3–4. osztályosok közül:
Lakatos Virág, Répánszki Mira,
Róka Gréta 3. osztályos diákok
Bajzáth Rupert, Nagy Eszter Edit,
Varga Bálint 4. osztály tanulók.
5–6. osztályosok között:
Burján Adrienn, Juhász Bence,
Kecskés Laura, Rostás Mária
5. osztályos tanulók
Botos Dániel, Gulyás Nikolett, Hogyán
Flóra, Kis Rita, Munkácsi Márta,
Szabó László 6. osztályos diákok.
7–8. osztályosok közül:
Erdődi Emese, Szabó Nikolett,
7. osztályos és Lakatos Enikő
8. osztályos tanulók.

Ő

Háromtagú zsűri előtt adhattak számot tudásukról a Szorgalmatosról, Tiszalökről és Tiszavasváriból érkező 5-6. osztályos diákok. A zsűri tagjai: Juhász Borbála, Nyitrai Istvánné
és Novák Anna voltak.
A délután főszereplője Janikovszky Éva és művei voltak,
aki szívügyének tekintette a
gyermekirodalom felkarolását
mind íróként, mind könyvkiadóként. Rendkívül művelt,
több nyelven beszélő, óriási
empátiával rendelkező emberként jól ismerte az emberi lélek legapróbb rezdüléseit. Írásai középpontjában a gyermek
– és felnőtt világ konfliktusai,
a barátság, az őszinteség, a játék áll. Műveinek témáját saját
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élményeiből, tapasztalataiból
merítette, melyekben magunkra és másokra ismerhetünk,
közben jókat nevetünk, s elgondolkodunk. Így történt ez
ezen a délutánon is.
A szoros versenyben a zsűri döntése értelmében a következő sorrend
alakult ki:
5. osztályosok közül:
I. helyezett
Lakatos Nikolett
Kossuth Lajos Általános Iskola
II. helyezett
Kovács Zsófia
Deák Ferenc Általános Iskola
III. helyezett
Schatz Adrienn
Kossuth Lajos Általános Iskola
6. osztályosok közül:
I. helyezett
Juhász Fanni
Kabay János Iskolai Egység
II. helyezett
Bartók Anikó
Kossuth Lajos Általános Iskola
III. helyezett
Balogh Vivien
Kabay János Iskolai Egység
Tasi Virág
Kabay János Iskolai Egység

A mi kis közösségünk, a 4. d
osztály pályázott az idén is.
Most csak az első feladat sikeres megvalósításán fáradoztunk. Egy egyszerű és könnyen
elkészíthető próba várt ránk.
Tanítónk segítségével a földre
szigetelőszalagból felragasztottuk a társasjáték alapját, majd
meghallgattuk a hozzá tartozó
izgalmas mesét.
A társasjáték szabályai szerint
eljátszottuk a játékot, melynek
során a vitaminokról, ásványi
anyagokról és az egészséges
életmódról szerzett ismereteinket erősítettük meg. Judit néni

FOTÓ: HTTP://WWW.TISZAVASVARI-ISKOLA.HU

sszel az Arcaida-Reklám Kft.
országos pályázatot hirdetett
„Feltárul a nagy VITAMIN KÓDEX
titka” címmel.

„Kire ütött ez a gyerek?” címmel
hangos és értőolvasási versenynek adott otthont könyvtárunk
december 10-én.

kultúra

Versengtek a képes olvasónaplók

Társasjáték a Marslakócskákkal

Kire ütött ez a gyerek?

Vasvári Hírmondó

lefotózott minket. A pályázat
teljesítéseként ezt a képet kellet beküldeni az osztályról. December 10-én nagy örömünkre,
minden tanuló, aki a fényké-

A Hankó László Zenei
Alapítvány felhívása
Az Alapítványt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Bíróság vette nyilvántartásba /60150/1995/.
Az Alapítvány célja:
● Zenei pályán továbbtanulók segítése
● Hátrányos helyzetű fiatalok kisegítése hangszerrel
● Tiszavasvári város zenei életének és zeneoktatásának
fejlesztése
● Hankó László Zeneiskola részére hangszervásárlás
● Zenetanulás népszerűsítése

Kortyoltuk a derűt
K

önyvtárunk vendége volt V.
Kulcsár Ildikó író, újságíró,
a Nők Lapja főmunkatársa, több
népszerű könyv szerzője, aki „Egy
korty derű” – re várta az érdeklődőket december 11-én.
„Nagyon komoly hiánycikk a
derű, a mosolyra való képesség, hogy észrevegyük azt is,
ami jelentéktelenül picikét, de
mégis szép. Ha elveszítjük azt
a képességünket, hogy észrevegyük az apró szépségeket,
nehéz elviselni a hétköznapokat” – árulta el hitvallásában
az írónő.
A nagy érdeklődés mellett zajló közönségtalálkozó keretében
ízelítőt kaphattunk írásaiból
Krusóczki Adelin, Zorgel Enikő és Vég Katalin tolmácsolásában, akik mosolyt és könnyeket egyaránt csaltak arcunkra.

Köszönjük az élményt, a szívet-lelket melengető gondolatokat, melyekkel szebbé varázsolták az estét szerzőként és
előadóként egyaránt.
Kulcsár Lászlóné

A Vasvári Pál Társaság felhívása
A Társaság célja:
Tömöríti a Vasvári Pállal, a Márciusi Ifjúsággal, az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc történetével foglalkozókat, az
emlékhelyek ápolóit, a honismerettel elkötelezett tanárokat,
pedagógusokat, szakköröket, munkatársakat, s mindazokat,
akik a társaság célkitűzéseivel egyetértenek.
● Konferenciákat, vitákat, felolvasó üléseket, előadásokat, ankétokat szervez. Anyagi lehetőségeihez mérten kiadványokat
jelentet meg a helytörténet és az 1848/49-es történelmi, társadalmi kérdések kutatása terén elért eredményekből.
● Felkutatja, kiépíti a kapcsolatokat mindazon szervekkel,
amelyek a társaság célkitűzéseivel egyetértenek, törekvéseit
támogatják.
●

Kérjük, támogassa Ön is adója 1%-ával,
hogy sokáig színvonalas kulturális rendezvényeket szervezhessünk Tiszavasváriban!

Hankó László Zenei Alapítvány
Adószám: 18795976-1-15

Vasvári Pál Társaság Adószám:
19205849-1-15
Köszönettel: A Vasvári Pál Társaság Elnöksége

2014. január 10.

A HIDEG, SZELES, zord idő ellenére december 6-án este megérkezett a város kisgyermekeihez a Mikulás, akit óvodások és a
Mandala Dalszínház köszöntött a Találkozások Háza terén.

1% felajánlás
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelem adójának
1 százalékával támogassa az „Őszikék” Idősek és Egyedülállók Egyesületét, hogy a munkában megfáradt, idős
emberek életét még szebbé, emlékezetesebbé tehessük.

Adószámunk: 18811063-1-15
2014. január 10.
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KELET-MAGYARORSZÁG KHT.
ifjúsági bérleti hangversenye

2014. február 4. 13.15

Találkozások Háza
The Heavy Brass Guys
Tuba Quartet
Nehéz Fiúk Tuba Kvartett
előadás

EGÉR–
Pályázati lehetőségek SZERELEM
A VÁROS ÓVODÁSAI és kisiskolásai a Bóbita együttessel közösen várták a Mikulást a Találkozások Házában.

Lesz még nyár

J

anuár 2-től megnyíltak azok a
pályázati lehetőségek, amelyeket magánszemélyek adhatnak be elektronikus formában az
Erzsébet-program keretében.
A nagycsaládosok, fogyatékossággal élők, illetve nyugdíjasok részére 4 szociális
üdülési pályázatot, míg gyermekek, fiatalok részére általános, és tematikus Erzsébet-táborokra, illetve tavaszi
és őszi kirándulásra 58 pályázatot hirdetett meg a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány.
A teljesség igénye nélkül néhány lehetőségre szeretnénk
felhívni a városban élők figyelmét.

Üdülési lehetőség nagycsaládosoknak

pen rajta volt megkapta a fluoreszkáló karkötőt és egy névre
szóló oklevelet.
Kiss Marcell, Ráduly Zsolt
Kis Hírnökök

Kérjük, támogassa Ön is adója 1%-ával,
hogy sokáig színvonalas lehessen
a zeneoktatás Tiszavasváriban!

Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma

December 23-án a bentlakásos
ellátottak részére két műsor
is készült. Délelőtt a mentálhigiénés munkatársak műsorát láthatták, ebéd után
pedig külsős vendégeket
fogadhattunk. Kovácsné
Nagy Julianna verssel
nyitotta meg az ünnepséget. Az ünnepi köszöntő után Katona Béla
tiszteletes úr mondta
el ünnepi gondolatait, majd a Tini
Tanoda műsora
szépítette meg a
lakók napját. A
legőszintébb közönség átélte az

előadott jelenetet, és vastapssal
jutalmazta az operett slágereket. Ezúton is köszönöm minden lakó nevében Krusóczkiné
Barna Mária felkészítő munkáját, részvételét.
A Családok Átmeneti Otthonában négy anya él tizenkét gyerekkel. A támogatóink által felajánlott ajándékokat közösen
adtuk át intézményünk lakói
számára, melyet ezúton is szeretnék megköszönni Dr. Fülöp
Erik Polgármester Úrnak,
Sipos Ibolya alpolgármester Asszonynak, Cselényi Juditnak, Kovácsné Nagy Juliannának,
Mészáros Lászlónénak,
Szabó Krisztiánnak,
Szabó Zoltánnénak.
Minden résztvevő
nevében
köszönöm
munkatársaimnak, hogy
hozzájárultak a
rendezvények
sikeréhez.
Nácsáné Dr.
Kalán Eszter

Az Erzsébet-program keretében szociális üdülésre pályázathatnak a nagycsaládosok,
abban az esetben, ha belföldi
illetőségűek és családjukban
az egy főre jutó rendszeres
havi jövedelem nem haladja
meg a 2014. január 1-én érvényes minimálbér összegét
(101.500.-Ft), továbbá három
vagy annál több – 20. életévüket a pályázat benyújtása
napján be nem töltött – gyermeket nevelnek saját háztartásukban, akik után családi
pótlékra jogosultak.
A pályázatot kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani. Egy család, csak
egy pályázatot adhat be.
Elnyert támogatás esetén akkor vehető igénybe a szolgáltatás, ha a pályázó és a közös
háztartásban élő házastársa/
élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke
után 5 000 Ft/fő, a pályázat
benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke után 2 500 Ft/
fő önerő befizetésre került.
Az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt
üdülő 3 év alatti gyermek
részére térítésmentes, de a
pályázati adatlapon kötelező
megadni a 3 év alatti gyermekre vonatkozó adatokat
is.
A pályázati adatlapon legalább azon 3 gyermeket szükséges szerepeltetni, akik az
üdülési támogatás felhaszná-

lásában ténylegesen részt kívánnak venni.
Az elnyert üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett,
elsősorban állami üdülőkben
vehetik igénybe a nyertes pályázók. Az igénybe vehető
üdülők listája megtalálható
a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon.

Fürdőbelépő nyugdíjasoknak
Kizárólag nyugdíjasaink számára pályázható meg az a lehetőség, amelynek keretében
gyógyfürdőkbe szóló belépőjegyekre igényelhetők támogatások az Erzsébet-program
keretében. Pályázatot nyújthatnak be azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét
betöltött személyek, akiknek
rendszeres havi teljes összegű ellátása nem haladja meg
a 147.000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek.
Fontos kritérium, hogy az a
pályázó, aki a nyugdíjasok
szociális üdülési pályázati
felhívására pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében
már nem részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
Elnyert támogatás esetén a
támogatott a 2.500,- Ft önerő befizetését követően válik
jogosulttá a www.erzsebetprogram.hu oldalon elérhető,
valamint a jelen pályázati
kiírásban rögzített fürdőhelyszínekre történő belépésre.
Az elnyert támogatás a postai úton kiküldésre kerülő
Erzsébet Kártya segítségével
vehető majd igénybe.

Szabadság…
A munka törvénykönyvének legfontosabb változása,
hogy január elsejétől az életkor szerinti pótszabadságot
lehet átvinni a következő
évre.
Korábban az összes szabadság (az alapszabadság, életkor után járó szabadság)
egyharmadát lehetett áttolni. A 25. életévtől jár először
pótszabadság,
két-három
évente nő a pótszabadsági
napok száma, amely maximum 10 nap lehet.

mesejáték
a TALÁN TEÁTRUM
előadásában

február 13-án
10 és 14 órától
TISZAVASVÁRIBAN a
Találkozások Házában.

Jegy: 700 Ft
A MAGYAR
KULTÚRA NAPJA
alkalmából
a Mandala Dalszínház:

Sarkadi – Szörényi – Bródy

Kőmíves
Kelemen
c. rockballadát

mutatja be
a Találkozások Háza
szervezésében.
Időpont: január 22. 14.00
Helyszín:
Tiszavasvári,Találkozások Háza
Belépő: 500Ft

TALÁLKOZZUNK
A KÖNYVTÁRBAN!

BABA-MAMA
KLUB
a tiszavasvári VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN
2014. január 15-én
(szerdán) 10 órától

„Mesék (B)irodalma
3 éven innen és túl…”
A foglalkozást tartja:
BAJZÁTH MÁRIA
meseterapeuta, mesepedagógus, a paloznaki Meseterápia Központ alapító
munkatársa
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mozaik
Kemény fából készült
brikett és pellet
legolcsóbban a gyártótól.
D+D Pressz Kft. Újfehértó.
Telefon: 06-20/9616956

IGAZOLVÁNYKÉP

KÉSZÍTÉS!
● Szemvizsgálat,

szemnyomásmérés,
szürke- és
zöldhályog kiszűrése.
● Kontaktlencse
alkalmassági vizsgálat.
● Monitorvédő szemüvegek dioptriás
elkészítése.
● Fényre sötétedő és
multifokális szemüvegek.

Vasvári Hírmondó
2013. dec
decemberben születtek

LAKOSSÁGI HITELEK!
Állami
támogatott
lakáshitelek,
használt
lakásvásárlásra

Összeg 10 évre

15 évre

20 évre

1 MFt

9.660

8.470

10.170

3 MFt

36.660

28.960

25.400

5 MFt

61.100

48.260

42.330

krónika

Gázvezeték
k
és gázkészülé
szerelés

Adósságrendező hitel –
Szabad felhasználású hitelek

–
–
–
–

Felújításra korszerűsítésre támogatott hitelek!
Lakástakarék LTP ingyenes számlanyitással!
Használt lakások értékesítése!

Vállalkozói hitelek, Nemzeti Dohány,
jelzálog és lombard!
Fél szoc pol. használt lakásra állami
támogatott hitellel!

Alacs Rebeka
Bajusz Jázmin Dalma
Szabó Erik István
Makula Olivér

Gázkazánok
Vízmelegítők
Konvektorok
Tűzhelyek

2013. decemberben
20
elhunytak

karbantartása és javítása!
Gáz-Víz-Fűtés Szerelése

Rozgonyi Sándorné sz. Papp
M
Margit
it (2013
(2013. 11
11. 30
30.))
Almási Istvánné sz. Tamás
Mária (2013. 11. 30.)
Csecsődi Lajosné
sz. Kovács Sára
Róka Sándor

Németh József
Gázvezeték- és készülékszerelő mester
Tiszavasvári, Gyóni Géza u. 5.
06-30/356-5258

Tiszavasvári, Kossuth u. 11., az órás mellett.
Pócsikné Tel.: 70/229-7762,
pocsiknehitel@gmail.hu
10–15-óráig.
Időpont egyeztetéssel minden nap!

Makula Dávid
Balogh Sándor Dominik
Tóth Rikárdó Róbert
Rostás Viktória Alexa
Balogh Kristóf
Horváth Vivien
Horváth László Rikárdó
Maczkó Erna

Hunyadvári Józsefné
sz. Bunda Mária
Boros Gábor
Kabai Jakabné
sz. Csukerda Erzsébet
Balogh János
Nagy Ferencné
sz. Nádudvari Mária
Csóka Gyula

ANGEL & SPÉCI BT.

Mészáros Gabriella –
Benedek István László

Akkreditáltt Felnőttképzési Intézmény

tés,
Részletfize
e
Jogsihit l
ri
a Tiszavasvá
tnél!
ze
e
tk
Takarékszöve

Oktatók:
Dankó Ferenc elmélet, „B” gyakorlat
István Zoltán „B” gyakorlat
Kórik Sándor „B” gyakorlat
Nagy Sándor elmélet „T” gyakorlat
Iskolavezető: – Oleár László

Molnár Zoltán
Optometristalátszerész Tiszavasvári,
Bocskai u. 3.

T

1800Ft/fő
Inf.: 70/942 – 6330

Jelentkezési határidő:
február 10.

Gyakorlási lehetőség ahogy a vizsgán:
ÉRINTŐKÉPERNYŐS számítógépen
Jelentkezni, érdeklődni a helyszinen,
és az oktatóknál lehet

Az Év pedagógusa kitüntető díjjal
jutalmazott Pásztor Istvánné (Villás Erzsébet) óvodapedagógus – 40
év szolgálat után – búcsúzott a Tiszavasvári Fülemüle Természetvédő
Óvoda Cinege csoportjának karácsonyi ünnepségén. Megérdemelt
pihenéséhez kívánunk sok-sok nyugodt évet, jó egészségben!
Az óvoda szülői közösségének nevében: Pethéné Terebes Mónika

Jelentkezni:
Oleár Lászlónál
tel.: 06-30/928-4249

Nyílvántartási szám: 15-0196-05 Akkreditációs szám: AL-2868

Emelkedik az ápolási díj

Dr. Partizer Éva ügyvéd
●

Állatorvosi
rendelő nyílt
a Piac téren!
Rendelési idő:
hétfő 17–19 óra
szerda 17–19 óra
péntek 16–18 óra
Dr. Magyar Károly
György

06-70-570-0904
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●

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy 2013. december 1-től 2014.
január 15-ig szünetel az ügyfélfogadás.

●

●

●
●
●

Cégalapítás, módosítás, megszűntetés
Követelések érvényesítése, adósság
behajtás
Házassági bontóperekben jogi
képviselet ellátása
Ingatlan adásvétel, ajándékozás,
bérlet
Okiratszerkesztés
Jogi tanácsadás
Jogi képviselet

Tel.: 06-20/9616-783
2014. január 10.

zentúl szabad a munkavállalás a gyermek egyéves korától,
nincs semmi más megkötés, vagyis
gyed mellett és akár heti negyven
órában is lehet dolgozni.

Ha új gyerek született a családban, időben közel a testvérhez,
aki után gyedet vagy gyest
kapott valamelyik szülő, akkor
az eddig kapott gyed vagy gyes
elveszett. Mostantól már nem
kell lemondani egyik juttatásról sem, a korábbi ellátás nem
szűnik meg. Ez a hatálybalépés
előtt világra jött gyerekekre
is vonatkozik, ha a testvérük
január 1-je után születik. Az
egyetlen korlát, hogy a szülőknek a közös háztartásban élő
gyermekeik után legfeljebb két
gyest folyósíthatnak.
Az ikrek szülei egy évvel tovább, azaz legfeljebb a gyere-

kek hároméves koráig kapnak
gyedet.
Azok is jogosultak mostantól a
gyedre, akik a felsőoktatásban
tanulnak nappali tagozaton,
és megfelelnek az előírt feltételeknek, így magyar nyelvű
képzésben vettek részt a szülés
előtti két évben, és van legalább két félév aktív hallgatói jogviszonyuk. A hallgatói
jogviszony szünetelését, illetve
megszűnését követő egy éven
belül szülő nők is jogosultak
gyedre. Ennek összege – ha a
hallgató még nem dolgozott
korábban – a képzés formájától függően vagy a minimálbér,
vagy a garantált bérminimum
70 százaléka.

Akiket a kor megszépít
JÓ PIHENÉST ÓVÓ NÉNI!

Tanfolyamokat igény szerint indítunk
a Találkozások Házában!

OKJ-s tanfolyamok:
– Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
– Földmunka- rakodó- és szállítógépkezelő
– Targoncavezető

TANULJON
NYELVEKET
90 órás angol – német
kezdő nyelvtanfolyamok
indulnak 2014. áprilisában
a Találkozások Házában.
A teljes tanfolyam díja:

tel: 06-30/228-0693
tel: 06-20/949-5778
tel: 06-30/972-1972
tel: 06-30/218-2008
tel: 06-30/928-4249

ISTEN ÉLTESSE BÉLAY BÁCSI! Bélay Ernő János sz. Budapest 1918.12.25. an. Csegődi Juliánna Rozália Tiszavasvári,
Bajcsy-Zsilinszky u. 32. sz. alatti lakost, a Tiszavasvári és Vidéke ÁFÉSZ nyugalmazott dolgozóját köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Tiszavasvári Város Polgármestere, Jegyzője,
Anyakönyvvezetője. Sok boldogságot, további jó egészséget
kívánunk az ünnepeltnek.
PH.

Megérkezett a GYED-EXTRA
E

SZINTE INGYEN!

Járművezetőképző
tőképző
tanfolyamok: „B” és „T” kategória

Boldog Új Évet kíván

A tavalyi esztendő során 167
városlakótól kellett végső
búcsút venniük a hozzátartozóknak. Örvendetes tény
viszont, hogy 172 újszülött
kezdte meg tiszavasvári
honpolgáraként az életét.
Városunkban továbbra sem
erősödik a házasságkötési
hajlandóság, tavaly 25 esetben mondták ki a boldogító igent a párok. Sajnos
a 2013-as év válási arányszáma nem túl kedvező, 22
házasság ért véget hivatalos
formában is.

2013. szeptemberben
p
házasságot kötöttek

Egészségpénztári kártyák
elfogadása.
Szemvizsgálatra
S
zemvizsgálatra
időpontegyeztetés
időpontegyeztetés
a4
42/372-419-es
2/372-419-es
telefonszámon
te
elefonszámon

2013
számokban

Januártól több mint nettó ötezer forinttal, közel nettó 40
ezer forintra nő az emeltösszegű ápolási díj, és bevezetésre
kerül a kiemelt ápolási díj,
amely közel nettó 48 ezer forint.
●

Ápolási díjat a tartósan gondozásra szoruló súlyosan fo-

gyatékos vagy tartósan beteg
embereket otthon ellátó rokonok kaphatnak,
● emelt összegű ápolási díjat
azok, akiknek hozzátartozója
fokozott ápolást igényel,
● kiemelt ápolási díjat azok,
akik a legsúlyosabb egészségi
kategóriába tartozó családtagjukat gondozzák.

Nőnek a mini bérek
A minimálbér és a szakképzetteket megillető
garantált bérminimum is növekszik
2014-ben. Előbbi havi 98 ezer forintról bruttó 101 500 forintra, utóbbi 114 ezerről 118 ezer forintra.
Ez azt jelenti, hogy nettóban
havi 2000-2500 forinttal nő
a gyermektelen vagy egy
gyerekes minimálbért keresők jövedelme.

2014. január 10.

R

ohanó világunkban sajnos
egyre kevesebben érhetik
meg az úgynevezett szépkort,
amely a 90, 95 és 100 évet megéltek kiváltsága. Számtalanszor
láthatjuk újságokban, televízióban, interneten, hogy egy-egy idős
embert családján kívül hivatalból
is felköszöntenek. De vajon tudjuk-e mindez hogyan zajlik? A
részletekről Bundáné Badics Ildikó
jegyzőasszonnyal beszélgettünk.
– Milyen kritériumoknak kell
eleget tenniük azoknak a magas kort megélt idős embereknek, illetve családjaiknak,
akik szeretnék, hogy hivatalos formában is megemlékezzenek születésnapjukról?
– Mindenekelőtt fontos tudnivaló, hogy a szépkorúak jubileumi köszöntését egy kormányrendelet (255/2008. XI.21.)
szabályozza. Ilyenkor a Kormány a Magyar Köztársaság
nevében köszönti egy hosszú
élet munkája és eredményei
megbecsüléseként a 90., 95. és
100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat. Természetesen
a jubileumi köszöntés mellé
elismerő okirat és juttatás is
jár az ünnepeltnek.

– Mi a hivatalos ünneplés menete?
– A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, röviden KEKKH, a
szépkor betöltését megelőzően
legalább 60 nappal –a lakóhelyén- írásban megkeresi az
ünnepeltet, hogy igényt tart-e
személyes köszöntésre. Amenynyiben igennel nyilatkozik a
megküldött űrlapon, a lakóhely szerinti jegyző gondoskodik az előre leegyeztetett
időpontban történő személyes
köszöntésről. A KEKKH az űrlap beérkezését követő 5 napon
belül megküldi az adatokat a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, valamint a személyes köszöntés igénye esetén a jegyzőnek. Amennyiben az ünnepelt
nem kíván élni a személyes
köszöntés lehetőségével, akkor
részére az okiratot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság postai
úton küldi meg.
– Kitől és mikor kapja a jubileumi juttatást a szépkorú
ünnepelt?
– A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az
adatátvételt követő 15 napon
belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5

nappal, külön törzsszámon folyósítja.
– Kicsi ugyan a valószínűsége, de előfordulhat, hogy az
idős ember közvetlenül a szépkor betöltése előtt elhalálozik.
Ilyenkor mi a teendő?
– Ebben az esetben a KEKKH
elektronikus úton haladéktalanul értesíti a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságot és a jegyzőt. A
kiutalt jubileumi juttatást a
szépkorú személy halála miatt
nem kell visszafizetni, az a
személy veheti fel, aki a társadalombiztosítási nyugellátások
felvételére külön jogszabály
szerint jogosult.
– Tiszavasváriban tavaly menynyien részesültek személyes
köszöntésben?
– Városunkban 15 fő szépkorút
köszöntöttünk személyesen.
Megragadva a lehetőséget, önkormányzatunk nevében valamennyi szépkorú személynek
további jó egészséget kívánunk
ezúton is.
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önkormányzati hírek
➜ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DECEMBERI DÖNTÉSEI

A

képviselő-testület a 2013.
december 18-án megtartott
rendes testületi ülésén az alábbi
döntéseket hozta:
– Módosításra került az önkormányzat költségvetési rendelete.
– Felülvizsgálta a testület a
temetői díjtételeket, melynek
eredményeképpen azok változatlanul hagyása mellett döntött.
– A szociális temetés bevezetése miatt szociális parcellát
jelölt ki a testület a városi temetőben.
– Megalkotásra került az önkormányzat 2014. évi költségvetése megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet. Kezdeményezte
a testület az önkormányzat és
az OTP Bank Nyrt. közötti folyószámla-hitelkeret szerződés
működési hitellé történő módosítását, majd döntött a 2014.
január 2. napjától biztosítandó
folyószámla-hitelkeret igénybe-

vételéről.
– Kinyilatkozta a testület, hogy
amennyiben a 2014. évi önkormányzatokat érintő hitelkonszolidáció a hatályos jogszabályokban megállapításra kerül,
abban részt kíván venni minden olyan hitelével, melyekre a
jogszabály lehetőséget biztosít.
– Döntés született arról, hogy
a Tiszavasvári Bölcsőde és a
TISZEK gazdasági, pénzügyi
számviteli feladatait 2014. február 1. napjától a Városi Kincstár fogja ellátni.
– Elfogadta a testület a Városi
Kincstár tájékoztatóját a 2013.
évi közfoglalkoztatási programok beszámolójáról.
– Határozat született az ÁROP1.A.5-2013. kódszámú, Tiszavasvári Város Önkormányzat szervezetfejlesztése című pályázat
keretében megvalósítandó szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás
tartalmának elfogadásáról.
– Módosításra került a Vasvári
Pál Múzeum alapító okirata.

Kedvezmény a családoknak
Az adórendszer 2014-es változásának egyik eleme mintegy 250
ezer családot érint, elsősorban
azokat, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek.
A családi adókedvezményt felváltja a családi kedvezmény,
mert a személyi jövedelemadó
mellett már az egyéni járulé-

kokból (nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékból) is levonható lesz a gyerek után járó
kedvezmény.
A járulékokra is kiterjesztett
családi kedvezményt először
abból a bérből lehet levonni,
amelyet január 10. után folyósítanak.

Bűn és bűnhődés
Január elsejétől új büntetőjogszabályok léptek hatályba. Önálló bűncselekménynek számít
ezentúl a bundázás (a sporteredmény tiltott befolyásolása), amely három, bizonyos
esetekben pedig öt évig terjedő
szabadságvesztéssel sújtható.
Újdonság, hogy a lakásmaffiás
ügyekben a sértett bizonyos
feltételek mellett ideiglenes intézkedésként kérheti a lakása
kiürítését, ha a feltételezett elkövetők laknak benne, vagy ők
engedték át másnak ingyenes
használatra.
Életellenes bűncselekményeknél a szakértői intézeteknek

Áramszünet
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. folyamatos
korszerűsítést hajt végre
hálózatán, ezért januárban
és februárban az alábbi
időpontokban kell hosszas
áramszünetre számítani Tiszavasváriban:
2014. 01. 20. 8 órától 15 óráig
2014. 01. 21. 8 órától 15 óráig
2014. 01. 27. 8 órától 16 óráig
2014. 01. 28. 8 órától 10 óráig
2014. 01. 28. 8 órától 16 óráig
2014. 01. 29. 8 órától 16 óráig
2014. 01. 29. 14 órától 16 óráig
2014. 02. 02. 8 órától 16 óráig
A részletekről olvashatnak
az E.on weblapján: www.
eon-tiszantul.com, vagy tájékozódhatnak az ügyfélszolgálaton.
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három hónapon belül meg kell
hozniuk állásfoglalásukat. Ez
az intézkedés a büntetőeljárások gyorsítását szolgálja. Szintén újdonság, hogy a szabálysértési eljárásokban bevezetik
a mediációt, vagyis az elkövető
és a sértett közti közvetítő,
békéltető, megegyezést célzó
eljárást.
Az is szabálysértésnek minősül 2014-től, ha valaki a kutyáját – a vadász- és a szarvasgomba-kereső kutya kivételével –
természeti, védett természeti
területen vagy vadászterületen
póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja.

Nyugdíjutalási
napok
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közleménye szerint 2014-ben a
következő napokon utalják
a nyugdíjakat:
Január 10. péntek
Február 12. szerda
Március 12. szerda
Április 11. péntek
Május 12. hétfő
Június 12. csütörtök
Július 11. péntek
Augusztus 12. kedd
Szeptember 12. péntek
Október 10. péntek
November 12. szerda
December 3. szerda

Vasvári Hírmondó

sport, szabadidő

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület hírei
Elfogadta a testület a gyári lakótelep víziközműveinek ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló szerződést.
– Döntés született a képviselő-testület 2014. évi üléstervéről. Határozott a testület arról,
hogy a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. szám alatti, 2448/10
hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található „B üzem” megnevezésű főépületet 2014. január
01. napjától 2014. december 31.
napjáig bérbe adja a NYÍRREHAB-TEX Kft. részére.
– Határozat született arról,
hogy a testületnek szándékában áll a tiszavasvári 0301/15
hrsz-ú jelenleg legelő művelési
ágú, 4 ha 2865 m2 nagyságú ingatlanból 3000 m2 nagyságút a
MÁ-FE Ipari és Kereskedelmi
Kft. részére értékesíteni.
– Hozzájárult a testület, hogy
a Tiszavasvári, Vasvári P. u.
6. II. lph. I/1. szám alatt lakó
jogcím nélküli lakáshasználó
a fenti cím alatti önkormányzati bérlakást – a kilakoltatási

moratórium időpontjáig - azaz
2014. április 30-ig használhassa,
valamint a hátraléka törlesztésére 10 havi részletfizetési lehetőséget biztosított részére.
– Szintén hozzájárulását adta a
testület, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő tiszavasvári
24 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Bethlen u. 2. sz. alatti,
Civil Közösségi Ház megnevezésű önkormányzati ingatlanra a Tiszavasvári Takarékszövetkezet által, a Tiszavasvári
Nagycsaládosok Egyesülete részére nyújtott 16 millió forint
támogatást megelőlegező hitel
fedezetéül jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre.
– A Kossuth u. 3. I/6. sz. alatti
üres önkormányzati bérlakás
hasznosítása miatt a testület
úgy döntött, hogy ezen bérlakás volt bérlő által felhalmozott
gázdíjhátralékát (220.425,-Ft),
megfizeti a gázszolgáltató részére, ezzel egyidejűleg engedményezési okirat aláírására
hatalmazta fel a polgármestert

annak érdekében, hogy a bérlő
helyett megfizetett hátralék behajtható legyen a volt bérlőtől.
– Zárt ülés keretében a testület
meghosszabbította a 252/2013.
(IX.30.) Kt. számú határozat
mellékletét képező tájékoztató
levélben a törvényességi felhívásra megjelölt határidőt 2013.
december 31. napjáról 2014.
március 15. napjára.
– A testület megtárgyalta a
Kormányhivatal
SZ-B-06/
03882-2/2013. számú törvényességi felhívását és úgy döntött,
hogy a felhívásában foglalt jelzéseket nem fogadja el.
– Utolsó napirendként határozat született a Kabay János
Vállalkozói Díj odaítéléséről.
Tájékoztatjuk a Lakosságot,
hogy a testületi ülésen meghozott döntéseket (határozatok,
rendeletek) a www.tiszavasvari.
hu weboldalon az Önkormányzat/adattár, rendelet, határozat
alcímen belül olvashatják.
Polgármesteri Hivatal

Hogyan tovább, Alkaloida?
– December 19-én, Harin Mehta
cégvezető és dr. Simon József
vezető jogtanácsos levélben értesített bennünket arról, hogy
az Alkaloida Vegyészeti Gyár
Zrt. tulajdonosa és igazgatóság
döntése értelmében a társaság
a teljes gyógyszer alapanyaggyártást, beleértve a morfint
és származékait 2014. január
1-ével kezdődően megszünteti.
Ettől függetlenül a gyógyszergyártás továbbra is folytatódni fog a gyárban, viszont a
hatóanyaggyártás leállítása jelentős veszteséget okozhat a
városnak.
– Nem voltak korábban
árulkodó jelek arra, hogy
ilyen veszély fenyegeti a városunkat?
– Teljesen váratlanul ért bennünket a hír, mert alig néhány
nappal korábban ezzel merőben ellentétes információkat
kaptunk a gyár vezetésétől.
Az akkori tájékoztatás szerint
semmilyen gazdasági probléma nem veszélyeztette az Alkaloida további működését.
– Mivel indokolták a megszüntetést a gyár vezetői?
– A levélben azt a magyarázatot kaptuk, hogy a döntés indoka nem más, mint a világpiacon kialakult versenyhelyzet,
amely miatt a társaság által
előállított termékek jövedelmezősége folyamatos veszteséget
okozott ZRT. számára. A tulajdonos, valamint az igazgatóság és a cég vezetése számos
intézkedést tett a veszteségek
felszámolására, de a piacon
kialakult értékesítési ár nem
fedezte a termékek előállítási
költségét, az csak jelentős veszteséggel került értékesítésre.
Sajnos az Alkaloida privatizációja a ’90-es években elkezdődött, és a 2000-es évek elején a
kisebbségi részvény tulajdonát
is eladta a Magyar Állam, így
100%-ig külföldi tulajdonba került a cég. A tulajdonos pedig
olyan döntést hoz a cégével

Változtak a szabályok
S
ok változást hozott az új esztendő, ezért kérek mindenkit,
hogy figyelmesen olvassa végig ezt
a tájékoztatót!

A legfontosabb változás, hogy
az állami horgászjegy érvényessége 2014. január 31-ig kitolódik.
Addig a napig nem lehet újat
kiváltani. Ennek megfelelően a
fogási naplót sem kell korábban
leadni! A leadási határidő 2014.
február 28. Ha ettől az időponttól korábban kívánják kiváltani
a 2014-es állami horgászjegyet,
akkor a horgászjegy kiváltásakor kell átadni a fogási naplót.
Aki nem adja le határidő előtt
a fogási naplóját az ezentúl kétszeres áron válthatja csak ki az
új állami horgászjegyet.
Fontos, hogy változott több halfaj
fajlagos tilalmi időszaka, kifogható mérete és a napi kifogható
mennyisége. Őshonos, fogható
halfajok fajlagos tilalmi ideje,
kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreáció
ációs célú halászatra vonatkozó
napi kifogható darabszáma. A
nem kedvezményes állami horgász
gászjeggyel rendelkező személy
nyil
nyilvántartott halgazdálkodási
vízte
vízterületen a fenti táblázat szerint napi darabszám-korlátozás
alá tartozó őshonos halfajokból
naponta fajonként 3 darabot,
összesen legfeljebb 5 darabot

csuka
balin
sügér
fogassüllő
kősüllő
garda
domolykó
jászkeszeg
szilvaorrú keszeg
paduc
márna
ponty
compó

fajlagos tilalmi
időszak
02. 01.–03. 31.
03. 01.–04. 30.
03. 01.–04. 30.
03. 01.–04. 30.
03. 01.–06. 30.
04. 15.–05. 31.
04. 15.–05. 31.
04. 15–05. 31.
04. 15.–05. 31.
04. 15.–05. 31.
04. 15.–05. 31.
05.02.–05. 31.
05. 02.–06. 15.

harcsa

05. 02.–06. 15.

sebes pisztráng
menyhal

10. 01.–03. 31.
–

magyar név

kapcsolatban, amilyet akar, beleszólási joga ebbe nincs senkinek.
– Milyen lépéseket tett Ön
személy szerint annak érdekében, hogy ne alakuljon ki
munka-erőpiaci válsághelyzet a városban?
– A tájékoztatást követően azonnal felvettem a kapcsolatot a
gyár vezetőségével, és kértem,
részletesen tájékoztassanak arról, hogy az alapanyaggyártás
megszüntetése várhatóan mikor következik be ténylegesen, a jelenleg készleten lévő
gyógyszeralapanyagok teljes
felhasználása mikorra valósul
meg és az alapanyaggyártás
megszüntetésének milyen kihatásai lesznek az Alkaloida
ZRT. jövőjére nézve?
– Milyen válaszokat kapott
a felvetett kérdéseire?
– Hivatalos információt lapzártáig nem kaptunk, ugyanis a
részletek kidolgozása folyamatban van. Információink szerint
az elkövetkezendő két hétben
a gyár vezetésének lesz a feladata a jövőbeni irányvonal
kidolgozása. Csak ezt követően
lesz módunk arra, hogy a részleteket konkretizáljuk.
– Mi lesz, ha a legrosszabb
verzió lép életbe, nevezetesen, ha végleg bezár az Al-

kaloida? Kell ettől egyáltalán tartanunk?
– A gyár vezetése a hatóanyaggyártást szüntette be január
1-ével, a gyógyszergyártás és a
csomagolás továbbra is megmarad, tehát nem fenyeget jelenleg
bennünket a gyár bezárása. Természetesen mi is minden lehetséges módon küzdünk az ellen,
hogy ez bekövetkezzen. Minden
követ megmozgatunk, ha kell,
állami beavatkozást kérünk a
katasztrófahelyzet elhárításához. A munka-erőpiaci helyzetkép már-már félelmet ébreszt
mindenkiben, hiszen a közelmúltban építette le több száz dolgozóját a tiszaújvárosi JABIL,
ahol nagyon sok tiszavasvári
dolgozott. Arról is hallottunk,
hogy a debreceni TEVÁ-ban is
nagy gondok vannak, és elbocsátások várhatóak. Még egy ilyen
nagy létszámot érintő munkaerőmozgást nem bír el a város,
valóban foglalkoztatási katasztrófa alakulhat ki, ezért nem
tétlenkedhetünk, megoldást kell
találnunk záros határidőn belül, hiszen emberi sorsok, egész
családok léte függ attól, hogyan
kezeljük a kialakult helyzetet.
Sokan látunk reményt, akár állami segítségnyújtásban, akár
új befektető idecsábításában.
Mindenesetre egy biztos: nagyon
kell küzdenünk, mert a város
léte egybeforrott a gyárral az elS.É.
múlt évszázadban.

2014. január 10.

Köszönet

foghat ki. A kifogott halat korábban kifogottal
kicserélni tilos!
A napi darabszám-korlátozással
nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 10 kg-ot
fogható ki. Fontos tudni, hogy
2014. január 1-jétől kezdődően,
a november 1. és március 15.
közötti időszakokban a vermelő
halállományok védelme érdekében szonár (halradar) használata a halfogási tevékenységhez
tilos! Nagyon fontos, hogy 2014.
január 1-től a menyhal mérethatára 25 cm-re emelkedett és
legfeljebb 3 db fogható ki.
Fejes László Ádám H.E. elnök

A 2014. évi díjak az alábbiak
szerint alakulnak:
Állami jegy
Horgászvizsga
Felnőtt tagsági díj
(MOHOSZ)
Ifi tagsági díj (MOHOSZ)
Felnőtt tagsági díj
(egyesületi)
Ifi tagsági díj (egyesületi)
70 év feletti (egyesületi)
Horgászigazolvány
Fogási napló
Vizsgakönyv (Amit a horgásznak tudni kell)
Részleges Gyermek Területi
Horgászengedély

kifogható halak
mérettartománya
legalább 40 cm
legalább 40 cm
minden
legalább 30 cm
legalább 25 cm
legalább 20 cm
legalább 25 cm
legalább 20 cm
legalább 20 cm
legalább 20 cm
legalább 40 cm
legalább 30 cm
legalább 25 cm
legalább 60 cm,
fajlagos tilalmi időszakban legalább 100 cm
legalább 22 cm
legalább 25 cm

Szeretettel várunk diákokat,
fiatalokat és életkortól függetlenül
minden érdeklődőt

2.000,3.500,1.500,700,2.000,1.000,100,470,200,800,2.000,-

naponta kifogható
darabszám
3 db
3 db
3 db
3 db

3 db
3 db
3 db
3 db
3 db
3 db

Ez úton szeretnénk köszönetet
mondani azoknak az egyesületi tagoknak, akik idejüket és
erejüket nem kímélve segítették az egyesületet a mindennapi feladatok elvégzésében és a
Kacsás tó környezetének megszépítésében, fejlesztésében is
aktívan részt vettek.
Köszönet illeti az anyagi segítséget, támogatást nyújtó cégeket is, melyek a következők
voltak 2013 évben:
● TiszaTeszt Méréstechnikai Kft.
● Erdős és Társa Kft.
● QUICK 2000 Kft.
● BU&SA Automatika BT.
● Tiszavasvári Város Önkormányzata
Fejes László Ádám H.E. elnök

A történelem és a Biblia
című előadás-sorozatra
2014. január 20. 18.00 (hétfő)
A zsidó-római háború és Jeruzsálem sorsa Dániel könyve 9.
fejezetében. Hogyan segít ez megérteni a mai Jeruzsálem körüli konfliktust?

2014. február 17. 18.00 (hétfő)
Az ókori és a középkori keresztények üldözése a Jelenések
könyve 2., 6. és 12. fejezetében. Mit köszönhet nekik a mai
nemzedék a lelkiismereti szabadság vonatkozásában?

2014. március 3. 18.00 (hétfő)
Az iszlám és az európai történelem a Jelenések könyve 9. fejezetében. A mohácsi vész és a magyarországi török uralom a
bibliai prófécia tükrében.

2014. április 7. 18.00 (hétfő)

MEGHÍVÓ
A 2014. FEBRUÁR 22-ÉN
TARTANDÓ ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE
Helyszín: Tiszavasvári Önkormányzat házasságkötő terme
(Tiszavasvári, Városháza tér 4.)
8.30 kezdettel (határozatképtelenség esetén 9.00 újra összehívásra kerül, mely időpontban a
jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes lesz).
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. A vezetőség beszámolója
a 2013-as évről.
2. Támogatási rendszer
változása.
3. Tájékoztató a Kacsás
horgásztó üzemeltetési
változásáról.
4. 2014 évi munkaterv
ismertetése.
5. Egyéb szervezeti
és működési kérdések
További friss információ az
egyesület honlapján (www.
tv-horgasz.info), valamint a
Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján kifüggesztve. A
közgyűlésen való részvétel nem
csak jog, hanem kötelesség is!
Fejes László Ádám H.E. elnök

Az emberi történelem végkifejlete Jézus nagy profetikus beszédében. (Máté ev.24. fej.) Megrendítően reális kép, de bátorító reménység.

Előadó: Dr. Vankó Zsuzsanna teológiai főiskolai tanár
Helyszín: Találkozások Háza - Tiszavasvári, Szabadság tér 1.
A belépés díjtalan! Az előadásokat beszélgetések követik, ahol
szabadon tehetnek fel kérdéseket a jelenlévők. A helyszínen
a témához kapcsolódó és egyéb bibliai tárgyú könyvek, CD-k
vásárolhatók.

Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk. A Tiszavasvári Önkormányzat közösségi oldalán folyamatosan
nyomon követhetik híreinket. Keressék bejegyzéseinket,
hogy első kézből, hiteles forrásból értesüljenek a városunkat érintő hírekről, információkról! Folyamatosan
olvashatják a Vasvári Hírmondóban megjelenő írásainkat, illetve azokat is, amelyek helyhiány miatt nem
fértek be aktuális havi lapszámunkba.

https://www.facebook.com/tiszavasvarionkormanyzat
Vasvári Hírmondó

ÖNHÖZ SZÓL, MAGÁÉRT BESZÉL

ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER

Allianz Hungária Zrt.

2014. január 10.

7
2014.01.08. 11:08:03

Vasvári Hírmondó

magazin

Bozótharcost fogtak

Köszönjük a fenyőfát!
A méteres városi fenyőfát idén Gombás László,
Hősök úti lakos ajánlotta fel, melynek kivágását és felállítását a
Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság végezte.
A mintegy hat méteres
fenyő szállítását a Hüse
Mihályné Bodnár Katalin vezette egyéni vál-

S

ajnálatos módon városunkat is elérték a bűnüg
ü
ió
k Az
A eddig
ddig
ügyii k
kuriózumok.
iis meglehetősen széles
sskálán mozgó bűnelkövetési
m
módok tovább bővültek a
k
közelmúltban, a „sláger”b
bűncselekmények hozzánk
iis begyűrűztek…

lalkozás ingyen biztosította. A fa díszbe öltöztetéséről a Találkozások
Háza munkatársai és
egy közmunkás gondoskodott. A szemet gyönyörködtető látványért
ezúton is köszönetünket
fejezzük ki valamennyi
közreműködőnek.
Polgármesteri Hivatal

É
Érdekesen
szerették volna az óévet elbúcsúztatni
n
a
azok az ismeretlen tettessek, akik december 30-án
az OTP-bank automatájáa
n
nak tartalmát akarták magukévá tenni. Az óévi bug
llipénz-szerző akció azonb
ban meglehetősen sokba
kerülhet nekik, ügyükben
k
ffolyik a nyomozás.
A garázdaság bűnébe
esett rögtön az új esztene
dő első napjának reggelén
d
három tiszavasvári férfi.
h
Közülük ketten bizonyáK
rra nem az újévi köszöntő
versikét szerették volna
v
elmondani az egyik helyi
e

FERGETEGES MŰSORRAL indították
FOTÓ: WWW.2TISZAVASVARI.HU

Vigyázat, jön a kanyar!
Az elmúlt időszakban
megszaporodtak a koccanásos balesetek és élesebb veszélyhelyzetek a
Bajcsy-Zsilinszky utca
– Hősök utca – Zrínyi
utca- Dózsa György utca
kereszteződéseiben. Közlekedési, vagy forgalomkorlátozási tábla egyelőre nem figyelmeztet
az éles kanyarra, ezért
szeretnénk felhívni a vá-

roslakók figyelmét, hogy
ezen a területen körültekintően közlekedjenek.
Mivel az érintett útvonalon három kereskedelmi
egység is üzemel, nagy
gyalogos,
kerékpáros
forgalomra is számítani
kell. Kérjük, a közlekedési és útviszonyok szem
előtt tartásával közlekedjenek, mert mindenkit
hazavárnak!

az új esztendőt a debreceni Step Tánccsoport tagjai, valamint
a Balássy Betty és
Varga Feri páros.

családnál, mert a kapu
és autórugdosó hívatlan
vendégek
dé k az ajtót
jtót nyii
tó fiatalembert köszöntés
helyett megütötték, a segítségére siető rokonnak
pedig szintén osztottak
a kéretlen pofonokból. A
nagy csődületet okozó vizit során a tömegből előkerülő rokon egy bozótvágó kés segítségével próbált nyomatékot szerezni
azon kívánságának, hogy
a támadók angolosan távozzanak. Mindezt azonban a kiérkező Készenléti Rendőrség, valamint a
helyi rendőrök sikeresen
megakadályozták. A bozótharcost játszó rokon,
valamint a két garázda
„vendég”, az őrizetbe vételt követően a rendőrség
vendégszeretetét élvezheti. Az intézkedés közben
előfordult esetleges sérülésekről nem szól a rendőrségi közlemény.

Mikulás-váró zenebölcsi műsora
D

ecember 2-án Hajdú
Ágota zenepedagógus
volt a Baba-Mama klub
vendége, aki a „Síppal,
dobbal…” című Mikulásváró zenebölcsi műsorával
várta a gyerekeket és
anyukákat.
A jó hangulatot fokozta,
hogy a foglalkozás végére megérkezett a Mikulás. Ebben az évben
is várjuk az érdeklődő
anyukákat foglalkozásinkra, legközelebb ja-

nuár 15-én 10 órakor,
amikor Bajzáth Mária
meseterapeuta, mesepedagógus, a paloznaki
Meseterápia Központ
alapító
munkatársa,
több felsőfokú intézmény oktatója, a magyarországi mesepedagógiai módszer egyik
megalkotója lesz az
előadónk. Hitvallása:
„Minden mese egy-egy
útravaló.” Számítunk az
érdeklődő óvodapedagógusok részvételére is.

Városi Közéleti Havilap

Vasvári Hírmondó
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Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg.
Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat.

Kedves Tiszavasváriak!

I

smét eltelt egy esztendő, egy
évvel újra öregebbek és remélhetőleg tapasztaltabbak lettünk.
Rendkívül mozgalmas időszakot hagytunk magunk mögött,
amelyre városvezetőként az elmúlt évek legsikeresebbjeként
tekinthetek. Egy megszokott
újévi-évértékelő beszédben a
politikusok általában számot
adnak az elmúlt időszakról,
igyekeznek kidomborítani a sikereket és palástolni, vagy teljesen elhallgatni a nehézségeket, kudarcokat. Talán furcsa
is, hogy szakítva ezen megszokásokkal, én nem kizárólag az
elmúlt esztendő eredményeit
szeretném értékelni, hanem
egyúttal az idei év legnagyobb
kihívásaira is szeretnék koncentrálni.
Számot vetve a múlttal, leszögezhetjük, hogy a 2013-as év
átalakuló közigazgatása jelentősen érintette településünket
is. A politikai csatározások ellenére sikerült otthont adnunk
az újonnan felállt Járási Hivatalnak és a Tankerületnek.
Az általános és középiskolák
fenntartása átkerült az államhoz, míg az önkormányzati intézmények sora bővült a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központtal, a Tiszavasvári
Városi Bölcsődével és a Vasvári Pál Múzeummal. Sikerült
konszolidálnunk a város költségvetési helyzetét, jelentősen
lefaragva abból az adósságállományból, melyet az év végén
átvett az állam. Voltak nyertes
pályázataink, megújult arcu-

lattal folytatta működését az
Ifjúsági Tábor, új üzemeltetője
lett a Városi Strandfürdőnek,
amely családias hangulatával,
kisebb-nagyobb fejlesztéseivel
rekordszámú látogatót vonzott
a tavalyi évben. Várakozásokon felül sikerült az Öhönforgató Fesztivál és a Zúzosléfőző
Verseny. Elkezdték a tereprendezést a biogáz üzem építéséhez és újabb üzemegységgel bővült a Járműszerelvényt
Gyártó Zrt. Megújult a Fülemüle Óvoda és megkezdődött a
belvíz-rekonstrukció.
Az ivóvíz szolgáltatást a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. vette át,
míg a szemétszállítást az idei
évtől a Kelet-Környezet Kft. az
Önkormányzattal közösen végzi. Mindnyájunk örömére szolgált, hogy végre elkezdődött
a térfigyelő kamerarendszer
kiépítése városunkban, amely
várhatóan jelentősen növeli
majd biztonságérzetünket, és
nagy segítség lesz a bűnüldözésben. Apró siker, de annál
látványosabb, hogy elkezdődött a központi orvosi rendelő
felújítása is a nyílászárók cseréjével, biztonságosabb, energiatakarékosabb és valamivel
szebb arculatot kölcsönözve az
épületnek. Együtt örülhettünk
a Városi Piac lefedését, illetve
a gyári lakótelepen játszótér
kialakítását szolgáló nyertes
pályázatoknak.
A számos fényes siker mellett
akadtak azonban nagy nehézségeink is. Voltak olyan elgondolásaink, amelyek füstbe
mentek, és voltak olyanok is,
melyek megvalósulása eltolódott későbbre. Ezt támasztja
alá például, hogy az előzetes
terveinktől eltérően, sajnos
nem sikerült adót csökkentenünk a tavalyi évben. Az idén
azonban, az elmúlt három év
rendkívül takarékos munkájának eredményeképpen biztos vagyok benne, hogy már
jóval kedvezőbben alakulnak
a pénzügyi lehetőségeink a korábbi évekhez képest, így az
adó mértékének csökkentésével javíthatjuk a tiszavasvári

magánszemélyek és vállalkozók megélhetését. Nem csak a
közvéleményt és a médiát érintette, hanem mindannyiunkat
megrázott az ősz folyamán kialakult fertőző májgyulladásos
megbetegedésekkel kapcsolatos történések sorozata. Sajnos
nem csak azon személyek betegedtek meg, akik nem tartották be az alapvető tisztálkodási
szabályokat, hanem a közintézményekben néhány tanulóra, dolgozóra is átterjedtek a
megbetegedések. Ma már szerencsére kijelenthetjük, hogy
lezajlott a járvány, minden 18
év alatti gyermek megkapta,
és a napokban megkapja a védettséget adó oltást. Azonban a
járvány elmúltával a probléma
gyökerét még nem szüntettük
meg. Éppen ezért számomra
a 2014. év legnagyobb feladata
és kihívása az évtizedek óta
megoldatlanként kezelt, halmozottan hátrányos helyzetű
problémák rendezése. Sokan
meggondolatlanságnak tarthatják majd a választások évében
hozzákezdeni azon problémához, melyet évtizedek óta sem
helyi, sem térségi, sem pedig
országos szinten nem mertek
rendezni. Én mégis azt hiszem,
hogy a 24. órában vagyunk, és
cselekednünk kell, mert a közös jövőnk, Tiszavasvári jövője
forog veszélyben. Joggal várhatjuk el mindannyian, hogy
mindenki tegyen a városunkért, beilleszkedjen társadalmunkba, és hasznos tagjává
váljon közösségünknek.
Tiszta szívemből hiszem, hogy
az idei évben is a megkezdett
úton kell tovább haladni, rendületlenül. Biztos vagyok abban, hogy számos nehézség és
akadály fogja utunkat keresztezni, de ezeket közös összefogással leküzdhetjük.
Ezen gondolatokkal köszönöm meg Városunk nevében a
sok-sok támogatást, áldozatvállalást, segítséget és bizalmat,
melyet Önöktől kaptunk, és
kívánok Sikerekben Gazdag,
Boldog Új Évet!
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Hogyan tovább,
Alkaloida?
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A

z első kósza hírek az internetes közösségi
portálon, a Facebookon láttak napvilágot arról,
hogy a sok vihart megélt, nagy múltú Alkaloida
Vegyészeti Gyár bezár.

A hír valóságtartalmáról a gyár
vezetői egyelőre nem kívántak nyilatkozni. A város polgármesterét,
dr. Fülöp Eriket arról kérdeztük,
valóban megtörténhet-e az, hogy a

térség egyik legnagyobb munkaerőt
foglalkoztató egységét a külföldi tulajdonos megszünteti?
Folytatás a 2. oldalon

Önhöz szól, magáért beszél
A
csillagjósok szerint 2014 a
változás éve. Az égen is a
kihívást, a választást, döntést
kicsikaró fényszögek jelzik:
semmit nem tehetünk már a régi
módon.

Talán ezért, talán azért, mert
már megérett rá, a Vasvári
Hírmondó is változik lassan,
de biztosan. Reményeink és
terveink szerint egy olyan
megújult sajtóorgánumot szeretnénk a városban élőkkel
közösen létrehozni, amely jól
hasznosítható információkat,
az emberséget visszatükröző,
jót és rosszat egyaránt megmutatni merő közéleti havilapként funkcionál az új esztendőben, abszolút párt-politikamentesen. A felgyorsult
tempójú világ megköveteli
tőlünk azt is, hogy napra, sőt
percre pontosak legyünk, ami
egy havilap esetében meglehetősen reménytelen vállalkozás. Éppen ezért, a Vasvári Hírmondó digitalizálódik, felveszi az élet ritmusát

és folyamatosan követhetővé
válik az internet segítségével. Ez természetszerűleg azt
is eredményezi majd, hogy
ami az írott változatból helyhiány miatt kiszorul, nem
felejtődik el, nem kerül kukába, hanem megjelenítjük
a világhálón. Önök nélkül
azonban mindez kivitelezhetetlen, hiszen egy adott közösség tagjai vagyunk. Ahhoz,
hogy sikereket érhessünk el,
nélkülözhetetlen a közös akarat, az összefogás, az együttgondolkodás önmagunkért és
egymásért egyaránt. Kérjük
Önöket, információikkal, észrevételeikkel, kérdéseikkel,
véleményeikkel járuljanak
hozzá a városi kommunikáció folyamatos fejlődéséhez.
Várjuk leveleiket, írásaikat,
fotóikat, videóikat, ötleteiket,
javaslataikat, építő jellegű
kritikáikat, vagy akár személyes jelenlétüket szerkesztőségünkben. A Vasvári Hírmondó 2014-ben Önhöz szól,
és magáért beszél!
A Szerk.

Megszűnt a jegypénztár
Idén már nem vásárolhatjuk
meg vonatjegyünket a tiszavasvári
„nagyállomáson”,
mert a MÁV megszüntette
jegypénztárát. Az utazóközönség számára ezentúl három
lehetőség marad:
● internetes, és/vagy otthon

nyomtatott jegyváltás,
fedélzeti jegykiadás (a vonatokon a jegyvizsgáló
munkatársaktól vásárolhatnak menetjegyet,
● egy nagyobb forgalmú jegypénztárban tudnak menetjegyet, bérletet váltani.
●

FOTÓ: WWW.VASUTÁLLOMASOK.HU

Helyreigazítás
A Vasvári Hírmondó 2013. decemberi számában megjelent,
„Nyertes pályázatok a LEADER-ben„ című cikkben a 4. pont
alatt a Nagycsaládosok Egyesülete nyertes pályázatáról tájékoztat. Ebben tévedésből az jelent meg, hogy „...– a játszótér
mellett a – lakótelepi sportpályák felújítása és a szóban forgó terület kamerarendszerének

kiépítése is megvalósítható”.
Sajnos ez az információ téves,
mert a sportpályák felújítása
nem része a pályázatnak. Mivel
az egyesület erre nem kapott
támogatást, így a legjobb szándék mellet sem lehet ebből a
pénzből erre a feladatra forrást
biztosítani, mert az nem lenne
elszámolható ezen pályázat keretén belül.
A hibáért szíves elnézésüket
kérjük!
A Szerk.

Újévi köszöntő
Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben!
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot!
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!
(Mentovics Éva)
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