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Városunkban évtizedek óta 
problémát jelent a cigány-

magyar együttélés, s az idő előre 
haladtával a szakadék egyre csak 
mélyül a két csoport között.

A politikai trendek jöttek és 
mentek, azonban minden egyes 
városvezetés igyekezett tologat-
ni maga előtt a problémahal-
mazt, ami természetes módon 
napjainkra óriási méretűvé 
duzzadt. Kutatások, szakma-
közi egyeztetések tömkelege, 
felmérések, jelentések tucatja 
született ugyan a témában, de 
megoldás egy sem. A város-
ban élők tűrőképessége végleg 
elfogyott, szaporodnak a rassz 
megnyilvánulások, s időnként 
joggal érzik úgy a magyar nem-
zetiségűek, hogy hátrányos 
megkülönböztetésben van ré-
szük a jelenleg még kisebb-
ségnek számító cigánysággal 
szemben. Félő, hogy amennyi-
ben ez a tendencia folytatódik, 
előbb-utóbb elszabadulnak az 
indulatok és visszafordíthatat-

lanná válik a jelenség. Éppen 
ezért, dr. Fülöp Erik polgár-
mester úgy véli, a cigány-ma-
gyar együttélés kérdése elér-
kezett a 24. órába. Nincs idő 
tovább várakozni, hozzá kell 
nyúlni a témához, tényleges 

cselekvés formájában, azonnali 
határidőkkel, számonkérhető-
séggel. A képviselő-testület elé 
beterjesztett és a képviselők ál-
tal elfogadott Cselekvési Terv-
ről kérdeztem a Polgármestert.

Részletek a 3. oldalon
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Helyreigazítás
Decemberi számunkban 
tévesen jelent meg a váro-
si fenyőt adományozó, a 
Hősök utcában lakó Gom-
bos László neve. Szíves el-
nézését kérjük a hibáért!

Kérjük, segítse adója 
1%-ával a Tiszavasvári 
Városért Alapítványt. 

Számlaszám: 
19207614-1-15

1%

Farsangi játszóház, boszor-
kány szépségverseny, zajos fel-
vonulás, kiszebáb égetés várta 
az érdeklődőket a Vasvári Pál 
Múzeum farsangi mulatságára 
február 22-én. A szomorkás, 
esős idő ellenére is sokan ellá-
togattak a Nyíri mezőség mú-
zeumába, hogy együtt űzzék 
el az idei telet. Az egész napos 
program moldvai és felcsíki 
tánctanítással, viselet bemuta-
tóval és táncházzal zárult.

Farsangi játszóház, boszor-
kány szépségverseny, zajos fel-
vonulás kiszebáb égetés várta

Máglyán Máglyán 
űzték elűzték el
a teleta telet

VVárosunkban évtizedek óta 
problémát jelent a cigány-

magyar együttélés, s az idő előre 
haladtával a szakadék egyre csak 
mélyül a két csoport között.

Készek vagyunk 
a cselekvésre

Már nem lehet jelentkezniMár nem lehet jelentkezni
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
honlapunkon és Facebook ol-
dalunkon megjelentetett szak-
mai képzésekre a továbbiakban 
nincs lehetőség jelentkezni. 
Elkészült az igényfelmérés, 
melynek eredményeképpen 
mintegy kétszázan szeretnék 
igénybe venni valamelyik tan-
folyami lehetőséget. 

A továbbiakban a munkaügyi 
kirendeltség dönt az elindít-
ható képzésekről, ezért kérjük 
Önöket, legyenek türelemmel, 
mert április előtt egészen biz-
tosan nem indulnak el a tan-
folyamok. 
Akik felvételt nyernek, azokat 
tájékoztatják az illetékes szer-
vek időben. 

HázasodnakHázasodnak
Az elmúlt évek országos 

tapasztalataival ellentétben, 
idén megnövekedett a házasság-
kötési kedv városunkban. 

Az ilyenkor jellemző uborka-
szezon általában májusig szo-
kott tartani, ezúttal azonban 
nem beszélhetünk ilyesmiről. 
Már az év első hónapjától kezd-
ve folyamatosan érkeznek a 

Városházára a boldogító igent 
mondó párok. Reméljük, ez a 
tendencia hamarosan a gyer-
mekáldásban is megmutatko-
zik. Az ifjú házasoknak pedig 
azt kívánjuk, ne feledkezzenek 
meg arról egyetlen pillanat-
ra sem, hogy a házasság is 
egy társasjáték, melynek olyan 
íratlan szabályai vannak, amit 
a párok maguk határozhatnak 
meg annak érdekében, hogy 
abban mindketten jól érezzék 
magunkat.

Gyermekek is élnek a lyukas falú tákolmányban

Nőnap alkalmából Gyurkovics 
Tibor sorainak segítségével 
tisztelettel köszöntjük a váro-
sunkban élő lányokat, hölgye-
ket, asszonyokat a legaprób-
baktól a legszebb-korúakig.

NŐNAPI
KÖSZÖN(t)Ő
Azt hittem, hogy a világ csudája vagyAzt hittem, hogy a világ csudája vagy
őrjöngés, álom, nyíló végtelen.őrjöngés, álom, nyíló végtelen.
Ma azt tudom, hogy ha nem vagy velem,Ma azt tudom, hogy ha nem vagy velem,
nem vagyok, nem játszom, nem létezem.nem vagyok, nem játszom, nem létezem.
Felhők fehérje a szemembe fagy…Felhők fehérje a szemembe fagy…
azt hittem, hogy a világ csudája vagy,azt hittem, hogy a világ csudája vagy,
de annál sokkal fontosabb…de annál sokkal fontosabb…

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szervének vezetője, Dr. 
Magyar Veronika megyei tisztifőorvos 
február 11-én arról tájékoztatta dr. 
Fülöp Erik polgármestert, hogy ugyan 
az utolsó megbetegedés óta még nem 
telt el 30 nap, de új megbetegedésről nem 
tudnak, tehát gyakorlatilag a Hepatitis A 
járvány elmúlt. Kérjük, hogy az alapvető higiéniai 
követelményeket a továbbiakban is igyekezzenek betartani, a gya-
kori kézmosás sok kellemetlenségtől védheti meg szervezetünket.

Elmúlt a Hepatitis A járványElmúlt a Hepatitis A járvány

V
Mobilizált múzeumMobilizált múzeum
Digitális kalandozásra invitál a 
Vasvári Pál Múzeum új mobil-
alkalmazása: az applikáció az 
50 éves múzeum történetét és 
kiállításait mutatja be, illetve 
tájékoztat a rendezvényekről, 
programokról. Az infokommu-
nikációs forradalom jó pár éve 
jelen van a hétköznapokban 
és hatása jelentősen átalakítot-
ta tájékozódási szokásainkat. 
Néhány évtizede még elkép-
zelhetetlen technikai eszközök 
állnak ma a rendelkezésünkre 
a mindennapi életben.
A múzeumba érkező látogatók 
ezentúl okos telefonjukon és a 

helyszínen díjmentesen kiköl-
csönözhető táblaszámítógépen 
is ismerkedhetnek a múzeum 
gyűjteményével és történeté-
vel. A zökkenőmentes szörfö-
zéshez a múzeum az intézmény 
területén ingyenes wifi-t bizto-
sít. A fejlesztés a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Prog-
ram (TIOP) 1.2.2.számú pályá-
zat részeként a „Tárgyaink, 
örökségünk” című projekt ke-
retében valósulhatott meg. Az 
applikáció márciustól ingye-
nesen letölthető Android al-
kalmazáshoz kapcsolódó mobil 
piacterekről.

Csöppnyi élet
A Magyar Vöröske-
reszt Tiszavasvári 

Területi Szervezete

2014. március 13-án
csütörtökön 9–14.30 óráig 
véradást szervez a Találko-

zások Házában.
Szeretettel várjuk minden ked-

ves régi és új véradónkat! Taj 
kártya, személyi igazolvány, 

lakcímkártya szükséges!

A 2013 őszén, immáron máso-
dik alkalommal meghirdetett 
Astellas Gyermekrajz Pályáza-
ton 383 gyermek vállalkozott 
arra, hogy a világ legkedve-
sebb doktor nénijével, illetve 
doktor bácsijával kapcsolatos 
kedvenc történetét megrajzol-
ja. Tiszavasváriból 12 gyermek 
(Bajzáth Rupert Márk, Balogh 
Mátyás Roland, Kiss Marcell, 
Ladányi Zsolt, Lakatos Virág 
Mária, Lévai Nikoletta, Lévai 
Levente, Róka Gréta, Rostás 
Lili, Sütő Nikoletta, Török Ba-
lázs, Veress Jázmin) műve  ke-
rült a döntős alkotások közé.
A 2013-as Astellas Gyermekrajz 

Pályázat közönségszavazásán a 
7-9 évesek korcsoportjában or-
szágos harmadik helyre Lévai 
Levente Imre „Oltás után is 
mosolyogva a doktor bácsival 
és testvéreimmel”c. alkotása 
került. 
A 10-12évesek korcsoportjában 
második lett Lévai Nikolet-
ta Bianka „Ying-Yang, avagy 
minden rosszban van valami 
jó”című munkája, a harmadik 
helyet pedig Kiss Marcell „Sze-
retettel is lehet gyógyítani”cí-
mű rajza szerezte meg.
A közönségszavazás az idei kö-
zönségdíjakról, a zsűri a pályá-
zat dobogósairól, valamint 

fődíjasairól döntött. Így kor-
csoportjában szintén a har-
madik hellyel büszkélkedhet 
a zsűri döntése szerint Kiss 
Marcell. Bajzáth Rupert kü-
löndíjas lett a zsűri döntése 
alapján. Rajzos történetén „ A 
harcos doktor”, dr. Kodak Ist-
ván gyermekorvos látható.
Mind a négy gyermek a Tisza-
vasvári Általános Iskola tanu-
lója, két fiú gyermekorvosu-
kat, dr. Nyáguly Istvánt raj-
zolta le, Nikoletta nyíregyházi 
gyermek pulmonológusát, dr. 
Galambos Teodórát örökítet-
te meg.
A gyerekek 2014. március 
7-én,a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban megrendezendő 
ünnepségen vehetik át megér-
demelt jutalmaikat, s büszkén 
képviselhetik városunkat. 

A 2013 őszén, immáron máso-
dik alkalommal meghirdetett 
Astellas Gyermekrajz Pályáza-
ton 383 gyermek vállalkozott

Pályázat közönségszavazásán a 
7-9 évesek korcsoportjában or-
szágos harmadik helyre Lévai 
Levente Imre Oltás után is

fődíjasairól döntött
csoportjában szinté
madik hellyel büs
a zsűri döntése sz
Marcell. Bajzáth R
löndíjas lett a zsű
alapján. Rajzos törté
harcos doktor”, dr. 
ván gyermekorvos l

Rajzos sikerekRajzos sikerek

Adás minden nap 18.00 órától
és másnap délelőtt 9.00 órától

ÉPÜL, SZÉPÜL A PIAC. Megkezdődött a városi Piac felújítása. A 
verőfényes tavaszi napsütésben serényen dolgoznak a munkások a tető-
szerkezetek lefedésén, hogy minél hamarabb befejeződhessen a Leader 
pályázat keretében megvalósításra kerülő projekt.

és szabadságharc Magyar-
ország újkori történetének 
egyik meghatározó 
eseményeként a nem-
zeti identitás egyik 
alapkövévé vált. Tár-
sadalmi reformjaival 
a polgári átalakulás 
megindítója, önvédel-
mi harcával a nemze-
ti mitológia része lett. 
„Magyarország nem 
volt, hanem lesz!” – mondotta 
a maihoz igencsak hasonló tör-
ténelmi helyzetben Széchenyi 

István. Ezért dolgozunk, ezért 
küzdünk ma is. Olyan küz-

delem ez, amely va-
lószínűleg soha nem 
fog véget érni, amely 
egyet jelent a Muhi 
csatamezővel, Mohács-
csal, 1848-al, 1956-al, és 
éppen ez az, ami csodá-
latos benne: élni aka-
rásunk, összefogásunk 
diadala, amely itt tart 

minket a Kárpát-medencében 
immár több mint ezer éve ma-
gyarként, emberként.

és szabadságharc Magyar-
ország újkori történetének 

István. Ezért dolgozunk, ezért 
küzdünk ma is. Olyan küz-

Az 1848–49-es forradalomAz 1848–49-es forradalom

BABARUHA 
BÖRZE
A TALÁLKOZÁSOK
HÁZÁBAN
Április 5-én (szombat)
9.00-3.00-ig. 
Asztalbérlés:
1500
Ft/db. 

Infó: 
520-000

70/942-63-30
Jelentkezési 

határidő: 
április 1. 
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Egyesületünk február 22-én 
megtartotta az éves közgyű-

lését, melyen 51 tag vett részt. 

A Vezetőség, a Gazdasági Ve-
zető, a Felügyelő Bizottság és 
a Fegyelmi Bizottság 2013. évi 
beszámolóját a tagság egyhan-
gúlag elfogadta. Döntés szüle-
tett a 2015. évi tagdíjakról és 
a támogatási rendszer változá-
sáról, mely már ebben az év-
ben érvénybe lép. A Közgyűlés 
határozott az évek óta nem 
működő alapítvány végleges 
megszüntetéséről.
A 2014. évi munkaterv is el-
fogadásra került, melynek a 
főbb pontjai:

 2014. április 26. Tavaszi mun- ●

kálatok a Kacsáson (Horgá-
szok Országos Környezetvé-
delmi napja keretében)
 2014. május 24. Egyesületi  ●

horgászverseny fenekezős 
és úszós kategóriákban, a 
nevezések számának függvé-
nyében.
 2014. június 28.  Egyesüle- ●

tünk fennállásának 60. év-
fordulójára játékos családi 
nappal készülünk. Az évfor-
duló alkalmával ünnepélyes 
táblaavatásra is sor kerül.

 Bentlakásos horgásztábor  ●

szervezéséről is döntött a 
Közgyűlés, melynek időpont-
ja még nincs eldöntve. Erre 
a hétre önkéntes segítőket 
kérünk, valamint felajánláso-
kat, melyek lehetnek anyagi 
illetve tárgyi ajándékok.
 Az őszi munkálatok időpont- ●

ja is később kerül kihirde-
tésre.

2014. évi díjak a Kacsáson:
 10 kg-os területi jegy 8 600 Ft ●

 5 kg-os területi jegy: 4 300 Ft  ●

(Csak 10 kg-os után váltható)
 Sportjegy: 1 300 Ft  ●

 15 alkalomra szóló sportbér- ●

let: 15 000 Ft  (kombinálható 
a területi engedéllyel)
 Éjszakai pótlék tagoknak:  ●

500 Ft
 Éjszakai pótlék nem tagok- ●

nak: 750 Ft

Tervezett nyitás: március 7.
További részletekről tájéko-
zódhat az Egyesület honlapján 
(tv-horgasz.info), a városi TV 
képújságján, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal földszinti 
folyosóján.

Fejes László Ádám 
elnök

Tisztelt Horgásztársak!Tisztelt Horgásztársak!

A Képviselő-testület február 
13-án rendkívüli ülést tartott, 
ahol az alábbiakról döntöttek:

–  A Varázsceruza Óvoda épü-
letének energetikai felújí-
tása érdekében pályázatot 
nyújt be az önkormányzat. 
A beruházás összköltsége 
37 499 290 Ft, az igényelt tá-
mogatás (80%) 29 999 432 Ft, 
az önkormányzati saját erő 
(20%) 7.499.858,-Ft. Az Ön-
kormányzat vállalja, hogy 
az építési költségekre for-
dítható összeg 5%-át, azaz 
1 499 972 Ft-ot a közfoglal-
koztatottak alkalmazására 
fordítja.

–  A képviselő-testület megálla-
pította, hogy a Városi Kincs-
tár gazdasági vezetőjére vo-
natkozó pályázat kiírása nem 
tartozik a hatáskörébe, ezért 
a gazdasági vezetői pályázati 
kiírásról szóló 17/2014. (I.30.) 
Kt. számú határozatot hatá-
lyon kívül helyezi.

–  A képviselő-testület hozzá-
járult ahhoz, hogy a Tisza-
vasvári Sportegyesület a 
látvány-csapatsportok támo-
gatásának adókedvezménye 

sporttelep felújítási program 
(továbbiakban: TAO prog-
ram) keretében, nyertes pá-
lyázat esetén a tiszavasvári 
2438 helyrajzi számon nyil-
vántartott, természetben Ti-
szavasvári Fehértói u. 2/B. 
címen található sporttelep 
ingatlanon sportfejlesztési 
tárgyi eszköz felújítást meg-
valósítson.

A Képviselő-testület február 
20-án tartotta soros ülését. 
A plénum elfogadta:

–  a 2013. évi költségvetés mó-
dosítását,

–  a 2014. évi költségvetést,
–  a Cselekvési tervet a roma 

emberek társadalmi beillesz-
kedésének elősegítésére,

–  a Magiszter Alapítványi Óvo-
da, Általános Iskola, Közép-
iskola és Szakiskola tiszavas-
vári óvodájának 2014. évi költ-
ségvetését, és 2013. évi költ-
ségvetésének beszámolóját,

–  Férőhelybővítés és komp-
lex fejlesztés a Tiszavasvári 
Fülemüle Óvodában a mi-
nőségi nevelés érdekében 
ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat 
támogatást megelőlegező 

1-2-13-4400-0232-8 számú hitel-
szerződésének módosítását,

–  a Férőhelybővítés és komp-
lex fejlesztés a Tiszavas-
vári Fülemüle Óvodában a 
minőség nevelés érdeké-
ben ÉAOP-4.1.1/A/11 pályá-
zat támogatást megelőlegező 
1-2-13-4400-0232-8 számú, és a 
saját erő biztosítására szolgá-
ló 1-2-13-4400-0230-6 számú hi-
telszerződésének módosítását,

–  az egészségügyi feladatok ki-
szervezésének megvizsgálását,

–  a Tiszavasvári Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának kiegészí-
tését,

–  a Tiszavasvári Önkormány-
zati Tűzoltóság 2013. évben 
végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót,

–  a Tiszavasvári Sportegyesület 
2013. évi szakmai és gazdál-
kodási tevékenységének ala-
kulásáról szóló beszámolót,

–  a Vasvári Hírmondó 2013. évi 
tevékenységének és gazdál-
kodásának alakulásáról szóló 
beszámolót,

–  a Férőhelybővítés és komp-
lex fejlesztés a Tiszavasvári 
Fülemüle Óvodában a mi-

nőségi nevelés érdekében 
ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat 
támogatást megelőlegező 
1-2-13-4400-0232-8 számú hitel-
szerződésének módosítását,

–  a Hajdúkerületi és Bihari Ví-
ziközmű Szolgáltató Zártkörű 
Részvénytársasággal kötött 
bérleti üzemeltetési szerző-
dés módosítását,

–  a Tiszavasvári Városi Kincs-
tár és a Tiszavasvári Szociá-
lis-, Gyermekjóléti és Egész-
ségügyi Szolgáltató Központ 
közötti együttműködési meg-
állapodást,

–  a Dr. Bodnár Zoltán házior-
vossal kötött feladatellátási 
szerződés módosítását,

–  a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtásra vonatkozó fel-
adatellátási szerződést,

–  az Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből ere-
dő fizetési kötelezettségeit,

–  a közterületek elnevezésé-
nek, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló 
kezdeményezésről és ház-
szám-megállapítás szabályai-
ról szóló rendeletet,

–  a hirdetmények és plakátok 
közterületen történő elhelye-

zéséről szóló önkormányzati 
rendeletet.

Határoztak 

–  a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. 
alatti irodák Vasvári Pál Mú-
zeum által történő hasznosítá-
sának felülvizsgálatáról,

–  a Tiszavasvári, Garami u. 
1/a. sz. alatti önkormányzati 
ingatlan értékesítéséről szóló 
határozat módosításáról,

–  Dné O. K-nal a tiszavasvári 
0358/19 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlan értékesítésére köten-
dő adásvételi szerződés jóvá-
hagyásáról,

–  a gyermekek és fiatalok kö-
zösségeinek és ifjúsági civil 
szervezetek tagjainak, vala-
mint az ifjúsággal foglalkozó 
szakemberek képzéseinek tá-
mogatása című, IFJ-GY-14-C 
azonosító számú pályázat ön-
erejének biztosításáról.

–  Zárt ülés keretében döntöttek 
az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Opel Combo értékesí-
téséről, egy önkormányzati se-
gély elutasítása ellen benyúj-
tott fellebbezésről, valamint 
a szavazat számláló bizottság 
tagjainak megválasztásáról.

sport, szabadidőönkormányzati hírek
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DE EZ NEM AZ, AMIRE GONDOLSZ! 
EZT BIZTOS „MEGEMLEGETED”, ÉS 

MINDEN ÉVBEN VISSZAJÖSSZ MAJD!

A Tiszavasvári Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya idén 
első ízben szeretné megszervezni – a későbbiekben pedig ha-
gyománnyá tenni – Nyári Kézilabda Táborát azoknak a fiata-

loknak, akik a sportág iránt érdeklődnek.
Szeretnénk, ha a nyári szünidő egy részét hasznosan töltenétek 
el egy olyan közösségben, ahol igazán jól érzitek magatokat!
A táborba elsősorban az 1998 – 2004 között született lányok 

és fiúk jelentkezését várjuk. 
Az sem baj, ha kezdő vagy, de szeretnél megismerkedni ezzel 

a csodálatos sportággal, mi segítünk!

A tábor helye: Gólyahír Gyermek- és Ifjúsági Tábor Tisza-
vasvári

A tábor ideje: előreláthatólag 2014. július 7 – 11. (hétfőtől 
péntekig 5 nap, 4 éjszaka)

A tábor költsége: 15 000 Ft, mely tartalmazza a napi két 
edzést, 4 éjszaka szállást, napi háromszori étkezést, strand-

belépőt és szabadidős programokat 

Azt, hogy komolyan gondoljuk, mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy sikerült megnyerni a táborvezetésre Kovács Mi-

hály utánpótlás edzőt, aki jelenleg a FTC-PLER együttesénél 
dolgozik, és Törökné Csapó Erikát, ő most a DSC-SI csapatá-

nál technikai igazgató, szakosztályvezető, edző.

SZTÁRVENDÉGet is várunk, de hogy ki lesz ő, az legyen 
meglepetés!

Táborvezetők: Kovács Mihály (183-szoros válogatott, magyar 
bajnok, kupagyőztes, világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Év 

Játékosa cím birtokosa) 
Törökné Csapó Erika (128-szoros válogatott, 2-szeres EHF-ku-

pa győztes, KEK döntős)

Gyere el, és szerezz egy olyan nyári élményt, amely 
rabul ejt a kézilabda semmihez sem hasonlító világában!

Ha kérdésed van, vagy előzetesen szeretnél jelentkezni 
(letölthető jelentkezési lap 

a www.tiszavasvarikezilabda.eoldal.hu internetcímen hama-
rosan) az alábbi elérhetőségeken teheted meg: 

Dancs Miklós 06-30/566-2098, mareno@t-email.hu

HA NYÁR, AKKOR SZÜNIDŐ!
HA SZÜNIDŐ, AKKOR TÁBOR! 

HA TÁBOR, AKKOR SPORT!
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Tíz szavazókörben voksolhatunk
Az előző választásokhoz képest némileg változnak a szavazó-
körök elérhetőségei. Voksainkat az alábbi helyszíneken ad-
hatjuk le április 6-án:
 1. számú szavazókör: Vasvári Pál u. 97/a. – Vasvári Pál Iskolai Egység
2. számú szavazókör: Vasvári Pál u. 97/a. – Vasvári Pál Iskolai Egység
 3. számú szavazókör: Báthori u. 6. – Városi Kincstár
4. számú szavazókör: Egység u. 6. – Egység úti Óvoda
 5. számú szavazókör: Ifjúság u. 4. – Kabay János Iskolai Egység
6. számú szavazókör: Ifjúság u. 4. – Kabay János Iskolai Egység
 7. számú szavazókör: Városháza tér 4. – Képviselő-testületi ülésterem
8. számú szavazókör: Kossuth u. 76. – Magiszter Alapítványi Iskola
 9. számú szavazókör: Vörös Hadsereg u. 10. – Városi Bölcsőde
10. számú szavazókör: Gépállomás u. 3. – Hímző üzem

Kérdezzük Önöket
Mint arról a 2013. novem-
beri lapszámunkban beszá-
moltunk, a „Tiszavasvári 
Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése” című, 
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0015 
jelű pályázatunk közel 22 
millió Ft összegű támoga-
tásban részesült. A projekt 
részeként átfogó felmérést 
és elemzést szeretnénk ké-
szíteni az önkormányzati te-
vékenységekkel és közszol-
gáltatásokkal kapcsolatos 
elégedettségről és felmerülő 
igényekről. A kérdőíves fel-
mérésre március hónapban 
kerül sor a Polgármeste-
ri Hivatal munkatársainak 
közreműködésével, 1200 fő 
megkérdezésével. Kérjük, 
hogy a személyes megkere-
sés során válaszaikkal segít-
sék dolgozóink munkáját.

VVasvári asvári HHírmondóírmondó VVasvári asvári HHírmondóírmondó

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FEBRUÁRI DÖNTÉSEI ➜

A 2014. évi helyhatósági válasz-
tásokat követően az alábbi 

utcák esetében kerül sor névvál-
toztatásra:

Április 4., Élmunkás, Fürst Sán-
dor, Gorkij, Hámán Kató, Kun 
Béla, Lenin, Partizán, Rajk László, 
Ságvári Endre, Sallai Imre, Tolbu-
chin, Úttörő, Vörös Csillag, Vörös 
Hadsereg, Zalka Máté, Zsdanov. 

A képviselő-testületi döntést az 
ide vonatkozó törvény indokol-
ja, mely szerint közterület, illet-
ve közintézmény nem viselheti 
olyan személy nevét, aki a XX. 
századi önkényuralmi politikai 

rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásá-
ban részt vett, továbbá nem 
viselhet olyan kifejezést, vagy 
szervezeti nevet, amely a XX. 
századi önkényuralmi politikai 
rendszerre közvetlenül utal.
A névváltoztatás közel 1200 
lakót érint városunkban. Az 
érintett lakosok lakcím iga-
zolványában a régi megneve-
zés helyett az új közterületnév 
átvezetése szükséges, amelyet 
illetékmentesen kérhetnek 
majd. 
A hiteles tulajdonilap-másola-
tokhoz szintén ingyen juthat-
nak hozzá azok, akiknél válto-
zik az utcanév. 

Változnak az utcanevek

Az érvényben lévő helyi ren-
delet szerint a házszám-táblát 
az ingatlan utcafronti k e r í -
tésére, házfalára, az 
utcáról jól látható 
módon kell az in-
gatlan használó-
jának, kezelőjé-
nek, ennek hiá-
nyában tulaj-
donosának 
elhelyezni. 
Kérjük Önö-
ket, segítsék elő 
egy kis odafigyeléssel 
azok munkáját, akik a közterü-
leteken teljesítenek szolgálatot. 
A városban nagyon sok helyen 
a lakóingatlanok nem rendel-

keznek házszám-jelzéssel, így 
sok esetben csak nagyon ne-
hezen azonosíthatók be a tu-
lajdonosok, címzettek. Kérjük, 

hogy a legolcsóbb mó-
don tegyenek ki 

a ház falára 
vagy a pos-
taládára ház-

szám-felira-
tokat (pl. zsír-

krétával írják 
rá a számokat a 

postaládára, vagy 
ecsettel fessék fel 

a falra), ezzel is 
segítve a gördüléke-

nyebb munkavégzést. Segítsé-
güket előre is köszönjük!

Hiányzó házszám-táblák

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület hírei

Egyirányúsították
A képviselő-testület támogat-
ta azon lakossági kezdeménye-
zést, miszerint a Révai József 
utcának a Hősök és Kárpát 
utcák közötti szakasza a Hősök 
utca irányában egyirányúsí-
tásra kerüljön. Február végén 
a közúti jelzőtáblák kihelye-
zésre kerültek, így új forgalom-
irányítási rend lépett életbe 
ezen az útszakaszon. Kérjük, 
ne emlékezetből közlekedje-
nek a városban, figyeljék a 
kresz-táblákat is! 

Számunkra a 2. félév nem is in-
dulhatott volna jobban, hiszen 
egy csodálatos téli kikapcso-
lódással készülhettünk fel az 
előttünk álló újabb akadályok 
legyőzésére, ugyanis 2014. ja-
nuár 17-22. között lehetőségünk 
nyílt részt venni a Váci Mi-
hály Gimnázium által minden 
évben Arnoldstein és Tarvi-
sio pályáin megrendezett sí-
táborban. Mindketten nagyon 
izgatottak voltunk, és már alig 
vártuk, hogy végre élőben is 
megpillantsuk azokat a remek 
sípályákat, amelyekről annyi-
szor hallottunk a korábbi tábo-
rozóktól.
Nos, az igazat megvallva, a táj 
valóban ámulatba ejtő volt és 
a szállás, amely egy hatalmas 
tó partján feküdt, olyan volt, 
mintha egy régebbi korba csöp-
pentünk volna vissza. Nagyon 
otthonos, barátságos és külön-
leges hatással bírt. Habár az 
idő nem volt mindig kegyes 
hozzánk – ugyanis az első 2 nap 
eléggé borús volt az ég -, végül 
mégis minden jóra fordult, és 
csodás időben síelhettünk.
Miután visszatértünk a pályák-
ról, akkor sem unatkoztunk, 
hiszen a remek társaság gon-
doskodott róla, hogy minden 
perc izgalmas legyen. A tábor 
kiváló alkalom volt arra, hogy 
új embereket ismerjünk meg és 
új batárságokat kössünk, vagy 
megerősítsük a régieket. Min-
denkinek csak ajánlani tudjuk, 
hogy legalább egyszer látogas-
son el ebbe a táborba, hiszen 
életre szóló élményekkel gazda-
godhat és még az sem baj, ha 
sosem volt síléc a lábán, hiszen 
ilyen remek oktatókkal egy bá-
mulatos környezetben gyerekjá-
ték elsajátítani a síelés alapjait 
és gond nélkül lehet élvezni e 
csodálatos téli sportot. Egy biz-
tos: mi jövőre is ott leszünk! 

Fábri Anna és Deák Anita – 12/A

Február 15-én a Tiszavasvári 
SE-QUICK 2000 Kft. kézilabda 

csapata várta szurkolóit első hazai 
mérkőzésére, ahol Kazincbarciká-
val mérték össze erejüket.

Az őszi fordulóban fiaink 34-30 
arányban kikaptak a barci-
kaiaktól, de ezúttal a hazai pá-
lya előnye nekünk kedvezett.  
Nem voltak ilyen szerencsések 
a vasvári fiúk a második for-
dulóban, ahol Mátészalkával 
mérkőztek meg és sajnos két 
ponttal alulmaradtak. Lapzár-
tánk idején, március 1-én a 
Miskolci VSC csapatával vív-

tak nagyszerű mérkőzést hazai 
pályán kéziseink. A mérkőzés 
legjobbja, Kiss Krisztián gyö-
nyörű góllal állította be a 34:23 
arányú végeredményt.
A tavaszi fordulók az alábbiak 
szerint alakulnak:

2014. február 15. 18:00 15. ford. 

Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. – 
Kazincbarcikai KSE 
EREDMÉNY: 31-27

2014. február 22. 16:00 12. ford. 

Mátészalkai MTK – Tiszavasvári 
SE-QUICK 2000 Kft. 
EREDMÉNY: 26-24

2014. március 1. 18:00 13. ford. 

Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. – 
Miskolc VSI 
EREDMÉNY: 34-23

2014. március 8. 16:00 14. ford. 

Hajdúböszörményi TE – Tiszavasvári 
SE-QUICK 2000 Kft. 

2014. március 16. 17:00 18. ford. 

Kisvárda KC SE – Tiszavasvári SE-QU-
ICK 2000 Kft. 

2014. március 22. 15:00 16. ford. 

Nyíregyházi Főiskola-Nyírsuli – Tisza-
vasvári SE-QUICK 2000 Kft. 

2014. március 29. 18:00 17. ford. 

Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. – 
Debreceni EAC 

2014. április 12. 18:00 20. ford. 

Demecseri VKSE – Tiszavasvári 
SE-QUICK 2000 Kft. 

2014. április 26. 18:00 19. ford. 

Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. – 
VKK Nyírbátor 

2014. május 10. 17:00 21. ford. 

Berettyó MSE – Tiszavasvári SE-QU-
ICK 2000 Kft. 

2014. május 17. 18:00 22. ford. 

Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. – 
Fehérgyarmati VSE

Februári nyitány 

SÖPRIK A KÉMÉNYT 
A Kéményseprőipari Kft. 
munkatársai idén is két ütem-
ben végzik Tiszavasváriban 
a kémények ellenőrzését, 
tisztítását. Az első ütem 
január 13-tól április 30-ig tart. 
A második fázis május 12-től 
augusztus 22-ig esedékes. 
Kérjük, segítsék a szakem-
berek munkáját azzal, hogy 
lehetővé teszik számukra a 
kémények felülvizsgálatát.

EBOLTÁS
Az ebek veszettség elleni köte-

lező oltásának időpontjai 
Tiszavasváriban és Szorgalma-
toson.

Április 12. 08.00-11.00. Piac tér, – Dr. Magyar Károly
Április 12. 08.00-11.00 Vöröshadsereg u. – Kabay J. u. – Dr. Kokas 
Gyula
Április 13. 08.00-11.00 Petőfi u.-Sopron u. kereszteződés – Dr. 
Magyar Károly
Április 13. 08.00-11.00 Madách – Széles u. kereszteződés – Dr. 
Kokas Gyula
Április 25. 07.00-09.00. Józsefháza, – Dr. Magyar Károly
Április 25. 10.00-11.00 Dankótanya, – Dr. Magyar Károly
Április 26. 08.00-11.00 Szilágyi u.-Víz u. kereszteződés (magtár) 
– Dr. Magyar Károly
Április 26. 11.30-13.00 Deák F.-Vasvári Pál u. kereszteződés – Dr. 
Magyar Károly
Április 27. 08.00-11.00 Szorgalmatos, Iskola parkolója
Pótoltás.
Május 10. 08.00-11.00  Tiszavasvári Piac tér, 
Május 10. 08.00-11.00  Vöröshadsereg u. – Kabay J. u.
Május 11. 08.00-11.00 Szorgalmatos, Iskola parkolója

Oltás ára várhatóan 3000 Ft kutyánként, végleges ár az 
áprilisi számban!

A helyszínen chipezés is megoldható.

Minden hónap első csütörtö-
kén 17.00-18.00 órakor 

képviselői fogadó órát tart 
a Vasvári Pál teremben

Cselényi Judit
Kovácsné Nagy Julianna

Mészáros Lászlóné
Szabó Krisztián
Szabó Zoltánné

FOGADÓ ÓRÁK

munkra a 2. félév nem is in-Szám

Hó-mentes sítábor
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Készek vagyunk a cselekvésre
–  Miért döntött úgy a városve-

zetés, hogy most kezdi meg a 
tényleges cselekvést? A közel-
gő választások indokolják az 
időpontválasztást, vagy valami 
más?

– Nem a helyhatósági választá-
sok közelsége indokolja, hogy 
lépnünk kell ezen a területen, 
hisz ha jobban belegondolunk, 
ez egy kétélű fegyver. A kö-
zelmúltban lezajlott sajnálatos 
egészségügyi megbetegedés-so-
rozat körül kirobbant hisztéria 
kapcsán úgy véltük, a város 
lakosságának tűrőképessége a 
végéhez közeledik, nem hagy-
hatjuk, hogy az indulatok ka-
tasztrofális méreteket öltsenek. 
Készek vagyunk a cselekvésre.
–  Egyes képviselők kifogásol-

ták, hogy a cselekvési terv 
nem elég részletes, nem 
szól a város minden egyes 
szegregátumáról és, hogy nem 
látták az előterjesztést szociál-
politikusok. 

– A beterjesztett anyag egy ala-
pot ad ahhoz a nagyszabású 
tervhez, amelynek megvalósítá-
sa ránk vár. Természetesen, ami 
a Széles és Keskeny úton élőkre 
vonatkozik, érinti a bűdi és jó-
zsefházi cigányság társadalmi 
beilleszkedésének elősegítését 
is. A Cselekvési Tervben való-
ban a majorosi problémák van-
nak előtérben, de ezt mindössze 
az indokolja, hogy a Hepatitis és 
vérhas megbetegedések onnan 
indultak el és valójában ezek 
voltak a kiváltó okai annak, 
hogy azonnal kezdjünk tenni 
a rossz tendenciák ellen. Való 
igaz, nem látták a tervezetet 
szociálpolitikusok, de úgy gon-
dolom, már annyiféle kutatásra, 
felmérésre adtunk ki szakértői 
díjat, hogy ezúttal nem volt erre 
szükség. Ráadásul a Cselekvési 
Tervet a Szociális és Humán 
Bizottság több alkalommal is 
megtárgyalta, legutóbbi ülésén 
pedig elfogadásra javasolta, de 
az egyik nemmel szavazó kép-
viselő –aki tagja a bizottságnak- 
egyéb elfoglaltsága miatt nem 
volt jelen azon az ülésen. 
–  Az említett Cselekvési Terv 

egy kiindulási alap, amelyet 
továbbfejlesztenek, pontosí-
tanak, a problémákhoz igazí-
tanak?

– Igen. A Cselekvési Tervben 
meghatároztuk a kiinduló ál-
lapotokat, konkretizáltunk né-
hány azonnali hatállyal elvég-
zendő feladatot, hozzárendeltük 
a felelősöket, akiket számon le-
het kérni az elvégzett munkával 
kapcsolatban. Természetesen a 
tényleges munka során újabb 
és újabb megoldásra váró hely-
zetekkel, problémákkal fogunk 
találkozni, amelyeket beépítünk 
a Cselekvési Tervbe. Úgy gon-
dolom, most az a legfontosabb, 
hogy kezdjünk el végre dolgoz-
ni ténylegesen és ne a sok elvi 
állásfoglalás mögé bújjunk.
–  Melyek a legsürgetőbb felada-

tok?
– Ez a kérdéskör rendkívül 
összetett, szociális, kulturális, 
társadalmi, demográfiai, mun-
kaerő-piaci, oktatási, közbizton-
sági és társadalmi együttélé-
si, együttműködési területeket 
egyaránt érint. A rendszervál-
tást követően a sorozatosan el-

hibázott szociális támogatási 
rendszer hatására a cigányság 
életfeltételei megváltoztak és a 
túlzott gyermekvállalás döntő 
mértékben a szociális támogatá-
sokra történő támaszkodás irá-
nyába vitte el a gondolkodás-
módjukat. 
–  Konkretizálná az első lépése-

ket?
– A házszámozással kapcsolatos 
hiányosságokat rendezni kell 
mielőbb, mert a fentebb említett 
problémák részletes feltárását, 
területi lokalizációját megnehe-
zítik az ezen a téren tapasz-
talható visszásságok. Érvény-
telenítenünk kell a fiktív lak-
címeket, hiszen köztudott, hogy 
vannak olyan esetek is, amikor 
papírforma szerint 200-an élnek 
egy adott lakcímen. A lakhatási 
körülmények kapcsán is intéz-
kednünk kell, mert a járványok 
épp ennek elégtelensége miatt 
ölthettek ilyen méreteket. Ezen-
túl a Széles úton és a hozzá ha-
sonló lakókörnyezetekben meg-
követeljük az ingatlanhatárok 
kijelölését jól látható módon. A 
szemétszállításban tapasztalha-
tó anomáliákat is megszüntet-
jük oly módon, hogy módosítjuk 
a szociális rendeletet. Ennek ér-
telmében –ahol a törvény meg-
engedi- az ellátások, támogatá-
sok kifizetésének feltételeként 
előírjuk az érvényes hulladék-
szállítási szerződés meglétét. 
Felmérjük az engedély nélkül 
épített „vályogházak” mérté-
két, intézkedünk az ezekben a 
házakban lakó gyermekek biz-
tonságba helyezéséről, hosszabb 
távon pedig felszámoljuk ezeket 
az építményeket. Szeretnénk a 
bűnügyileg fertőzött területekre 
térfigyelő kamerákat telepíteni, 
lépéseket tervezünk a közrend, 
közbiztonság, köztisztaság ja-
vítása érdekében, illetve meg-
vizsgáljuk, van-e városunkban 
uzsora-bűncselekmény. Nagy 
hangsúlyt kívánunk fektetni a 
nem kívánt terhességek meg-
előzésére, a védőnők felvilágo-
sító, ismeretterjesztő munkájá-
ra még nagyobb szükség van, 
mint korábban, hiszen ha ala-
posan megvizsgáljuk a születési 
arányszámokat, elmondhatjuk, 
hogy 2003 óta kivétel nélkül 
minden évben 50% fölött volt a 
halmozottan hátrányos helyze-
tű családba született gyermekek 
száma. Nem beszéltünk még a 
rágcsálóírtás fontosságáról, az 
utak, járdák rendbetételéről, a 
kóbor ebek befogásának szük-
ségességéről. Ezek mind-mind 
ránk váró feladatok, amelye-
ket folyamatosan meg kell ol-
danunk annak érdekében, hogy 
elősegíthessük a cigányság tár-
sadalmi beilleszkedését.
–  Ezek szükséges és jól meg-

határozott célok, de mit sem 
érnek, ha nem járnak szem-
léletváltozással úgy a cigány, 
mint a magyar nemzetiségek 
részéről. 

– Természetesen a szemlélet-
váltás elérése nélkül ez a Cse-
lekvési Terv csak olyan lenne, 
mint a gyógyszer, a tűneteket 
csillapítaná, de magát a beteg-
séget nem gyógyítaná meg. Ah-
hoz, hogy az emberek fejében 
is rend legyen, hosszú időre 
van szükség, nem egy-két év 
alatt mehetnek végbe a pozitív 

irányú változások, ezzel tisztá-
ban vagyunk. A cigányságnak 
tudomásul kell vennie, hogy az 
alapvető együttélési normákat 
nekik is épp úgy be kell tar-
tani, mint bárki másnak, aki 
a városunkban él. Dolgozniuk 
kell, normális, emberhez méltó 
életkörülményeket kell maguk 
körül teremteniük, tisztán kell 
tartaniuk lakókörnyezetüket, 
önmagukat. Ezekhez a célki-
tűzésekhez segítséget adunk, 
cserébe azonban teljesítendő el-
várásaink vannak. A feneketlen 
kút kiapadt, itt az ideje annak, 
hogy a Tiszavasváriban és Jó-
zsefházán élő cigány családok 
tagjai is részt vegyenek saját 
maguk fejlesztésében, ne min-
dig csak a segítséget várják el.
–  A segélyezési rendszer 

anomáliáit mindannyian jól 
ismerjük. A társadalmi normák 
betartásához sok esetben 
szükséges az is, hogy munká-
ból és az érte kapott fizetésből 
éljenek meg az emberek. Ezen 
a téren milyenek a lehetősé-
gek?

– A munkanélküliség országos 
probléma, nem helyi specializá-
ció. Bár a közvélemény szerint 
a cigány emberek nem akarnak 
dolgozni, de ez csak általánosí-
tás és sok esetben nem is igaz. 
A Keskeny út mögött találha-
tó szántó terület egy részét – 
mintegy 8 hektár – egyenlő 
nagyságú területekre osztjuk 
és haszonbérleti szerződés meg-
kötésével kiosztjuk azok között, 
akik vállalják a területek meg-
művelését. Emellett mezőgazda-
sági szakemberek bevonásával 
képzéseket, felvilágosító prog-
ramokat szervezünk a vállalko-
zó kedvű családok számára. A 
közmunkaprogramban tovább-
ra is lehetőség nyílik foglalkoz-
tatásra, ezen a téren kedvezőek 
a kilátásaink.
–  Nem fél attól, hogy ezekkel az 

intézkedésekkel tűzfészekbe 
nyúlnak? Számít a jogvédők 
rohamára?

– Ez nem tűzfészek, sokkal 
inkább egy időzített bomba. 
Bizonyára lesznek olyanok, 
akik az alapvető emberi jogok-
ra hivatkozva megpróbálnak 
majd hátráltatni bennünket, 
de felkészültünk erre is. Az 
érted haragszom, nem ellened 
elvét követve úgy gondolom, 
nekünk kötelességünk segí-
teni is a társadalomnak azt 
rétegét, amelyet évtizedeken 
át szándékosan tartottak poli-
tikai irányzatok tudatlanság-
ban, nyomorban. Azt azonban 
mi sem tehetjük meg, hogy a 
cigányság társadalmi beillesz-
kedését a magyarság rovásá-
ra vigyük véghez a települé-
sünkön. Segítünk, de egyben 
elvárásokat is támasztunk 
velük szemben. Széles társa-
dalmi összefogásra van szük-
ség ahhoz, hogy ezen a téren 
eredményeket érhessünk el. 
Nehéz feladat, kockázatos vál-
lalkozás, amit mindenképpen 
meg kell tennünk, mert gyer-
mekeink és unokáink számára 
egy olyan várost szeretnénk 
örökül hagyni, ahonnan nem 
kell elmenekülniük pusztán 
azért, mert az egyes népcso-
portok képtelenek a normális 
emberi együttélésre. S.É.

A Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete várja ebben az 
évben is az adó 1%-okat. 
A befolyt összegből kulturális programjainkat, foglalkozásainkat, 
gyermekeink táborozását, úszásoktatását támogatjuk. Köszönjük 
szépen! Adószámunk: 18807503-1-15

1% felajánlás

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

ANGEL & SPÉCI BT.
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

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

Járművezetőképző
tanfolyamok: „B” és „T” kategória

Oktatók:
Dankó Ferenc elmélet, „B” gyakorlat  tel: 06-30/228-0693 
István Zoltán „B” gyakorlat  tel: 06-20/949-5778 
Kórik Sándor „B” gyakorlat  tel: 06-30/972-1972 
Nagy Sándor elmélet „T” gyakorlat  tel: 06-30/218-2008 
Iskolavezető: – Oleár László  tel: 06-30/928-4249 

Gyakorlási lehetőség ahogy a vizsgán: 
ÉRINTŐKÉPERNYŐS számítógépen

Jelentkezni, érdeklődni a helyszinen, 
és az oktatóknál lehet

A következő tanfolyam indítása: 
2014. március 12. (szerda) 16,00 óra

Találkozások Háza

t Felnőttképzési Intézmény

tőképzőp

Részletfizetés, 

Jogsihitel

a Tiszavasvári 

Takarékszövetkezetnél!

Jelentkezni:
Oleár Lászlónál

tel.: 06-30/928-4249 

T

Tiszavasvári, Kossuth u. 11., az órás mellett. 
Pócsikné Tel.: 70/229-7762, 

pocsiknehitel@gmail.hu
10–15-óráig.

Időpont egyeztetéssel minden nap!

Lakótelepi, háromszobás, fel-
újított lakás, kertes házra cseré-
lendő értékegyeztetéssel. Telefon: 
06-42/275-572.

Tiszavasváriban a Krúdy Gyula 
utcában első emeleti lakás eladó. 
Érdeklődni 17 óra után lehet a 
06-30/621-52-38-as telefonszámon.

Apróhirdetés

Rézműves Milán
(2014. 01. 30.)

Polonkai Gábor Regő
Mészáros Nóra Ágnes

Rostás József
Polyák Noémi

Szabó Amina Melissza
Kóti Jázmin

Rézműves Nándor Dávid
Lakatos Alexandra

Rézmüves Virág
Vadász Jáde Lili
Rézmüves Lizbett

2014. februárban születtek 

Rézműves Milán
(2014. 01. 30.)

Polonkai Gábor Regő
Mészáros Nóra Ágnes

g
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Kórik Gábor
Kónya József

Papp Miklósné 
szül. Szilágyi Margit

Oláh Péterné 
szül. Seres Julianna

Gazdag Lajos
István József

Gál Jenő Gyula 
Péter Károlyné 

szül. Alföldi Zsófia 
Tógyer Zsolt

Lakatos Istvánné
szül. Varga Gyöngyike

Magyar János
Tamás Károlyné 

szül. Tamás Ilona

2014. februárban
elhunytak 

Kórik Gábor

2014. februárban házasságot kötöttek ffff

Szögi Erika – Dudás József
Szászi Judit – Pethe Attila István

Az idő sem gyógyítja fájó sebeinket, mert Te 
igazán szerettél bennünket. Hiába borult Rád 
a temető csendje, szívünkben élni fogsz mind-
örökre. Szerető feleség voltál, drága édes-
anya, nagymama. Egész családod nem feled 
el soha. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk 
élni, Nélküled.” 
Fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára 

Kóka Ernőné 
tragikus elvesztésének 1. évfordulóján.

IM MEMORIAM

Gyémántot érő házasság
Hatvan esztendővel ezelőtt fo-
gadott egymásnak örök hűsé-
get Bódor Sándor és Csordás 
Etelka, akik még ma is rajongó 
szeretettel viseltetnek egymás 
iránt. Házasságukból két le-
ánygyermek született, Katalin 
és Gyöngyi. A Gyémánt lako-
dalmasok ismét megújították 
házassági fogadalmukat és az 
anyakönyvvezető előtt újból 
megerősítették szándékukat, 
miszer in t 
életük vé-
géig egy 
p á r k é n t 
k í v ánnak 
haladni az 
élet útján. 
Etelka néni 
megosztotta 
velünk az 
jó házas-
ság titkát 
is: „Sűrűn 
kell simo-
gatnunk a 
Szeretőnk 
hátát, mert 

a férfiember olyan, mint a 
cica. Mi is történik akkor, ha 
megsimogatjuk a cicánk há-
tát? – kérdezte pajzán mosoly 
kíséretében a 80 esztendős Eta 
néni…” Nos, mi már tudjuk a 
választ, de ezúttal nem lőjük le 
a poént, mindenki saját maga 
adja meg a feletet erre a hun-
cut bölcseletre. Egyet azonban 
elárulunk: Eta néni nem a do-
rombolásra gondolt…

Dr. Magyar Károly 
György

06-70-570-0904

Állatorvosi 
rendelő nyílt 
a Piac téren!

Rendelési idő:
hétfő 17–19 óra
szerda 17–19 óra
péntek 16–18 óra
Eboltás a rendelő-
ben és háznál is!

Allianz Hungária Zrt.

ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER

Gázvezeték 

és gázkészülék 

szerelés

– Gázkazánok
– Vízmelegítők
– Konvektorok
– Tűzhelyek
karbantartása és javítása!
Gáz-Víz-Fűtés Szerelése

Németh József
Gázvezeték- és készülékszerelő mester

Tiszavasvári, Gyóni Géza u. 5.
06-30/356-5258

Dr. Partizer Éva ügyvéd

Tel.: 06-20/9616-783

 Cégalapítás, módosítás, megszűntetés ●

 Követelések érvényesítése, adósság  ●

behajtás
 Házassági bontóperekben jogi  ●

képviselet ellátása
 Ingatlan adásvétel, ajándékozás,  ●

bérlet
Okiratszerkesztés ●

Jogi tanácsadás ●

Jogi képviselet ●

„TALÁLKOZZUNK 
A KÖNYVTÁRBAN!”

BABA-MAMA KLUB
a tiszavasvári

VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
2014. április 9-én (szerda) 

10 órától
„ANYÁNAK LENNI!”

Előadó:
NAGYNÉ LAKATOS ÉVA

pszichológus
Minden gyermek Baba-
Mama Klub egységcso-
magot kap ajándékba! 

„TALÁLKOZZUNK
A KÖNYVTÁRBAN!”

BABA-MAMA KLUB a tiszavasvári
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

2014. március 12-én (szerda) 10 órától
„Nem lehet elég korán kezdeni…”

A könyvek 
szeretetére nevelés 
kisgyermekkorban  
– könyvkiállítás –

Minden gyermek képes 
lapozót, könyvet kap 

ajándékba!

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
Helyszín: Tiszavasvári, Találkozások Háza

Időpont: 2014. március 17. 9.00
Amennyiben látásjavító eszközt visel, 
kérjük, hozza magával a vizsgálatra.

A vizsgálat után szakemberek 
értékelik az eredményeket
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kultúraoktatás, nevelés

2014. március 10. 52014. március 10.4
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Gratulálunk!
Lévai Andrea, tiszavasvári 
pedagógus és édesanya a 
„Szülők a művészeti tehet-
ségekért” elismerő oklevelet 
és tárgyjutalmat februárban 
vehette át a Vécsey-Vásár-
helyi Kamara Néptánc- és 
Népdaléneklési Versenyen, 
Nyíregyházán. A díjat olyan 
szülők kaphatták meg, akik 
támogatásukkal, segítő tevé-
kenységükkel huzamosabb 
ideje hozzájárulnak a tehet-
ségek kibontakoztatásához. 
Andrea évek óta kiemelt 
gonddal, szeretettel figyeli 
és segíti mind saját, mind 
mások gyermekeit erős ol-
dalaik megismerésében és 
felszínre hozásában.

Az Önkormányzat eredmé-
nyesen pályázott élelmiszer-

segély csomagokra, és így, mint 
adományozott szervezet négy 
napon át élelmiszer-csomagokat 
oszthattak a rászorulóknak a 
város több pontján.

A Magyar Élelmiszerbanktól 
kapott adományokat a Polgár-
mesteri Hivatal és a Városi 
Kincstár munkatársai adták át 
annak a 2000 főnek, akik anya-
gi és szociális helyzetük miatt 
bekerülhettek a jogosultak kö-
rébe. Az EU Élelmiszersegély 
Program keretében Tiszavas-
váriban idén 6300 kg liszt, 2100 
kg durum szarvacska tészta, 
275 kg konzerv melegszend-
vics-krém, 1920 kg kristálycu-
kor és 201 liter étolaj került a 
legszegényebb háztartásokba. 
A képviselő-testület február 

20-i ülésén felkérte a Polgár-
mestert, hogy amennyiben a 
következő uniós pályázati cik-
lus keretében, a már kialakult 

gyakorlatnak megfelelő aján-
lat/szerződés tervezet érkezik 
az Önkormányzat részére, ak-
kor a szerződést kösse meg. 

Élelmiszereket osztottak

Kukabanya, komposztmanó…
A Magiszter Alapítványi Óvoda 

közössége az IPR-13-B-0033 
kódszámú pályázat keretében 
meghirdette a „Takarékosan, sze-
lektíven” elnevezésű programot.

Az óvónőket, dajka néniket, 
szülőket, gyerekeket egyaránt 
aktív részvételre ösztönözte 
ez a két hetes projekt. Ahogy 
gyűltek a műanyag palackok, 
úgy ugráltak a smileyk a gye-
rekek perselyébe. Játék … és 
mégsem CSAK játék. Az óvoda 
dolgozói tudatosan tervezték a 
tevékenységeket, ami segített 
a környezetvédelem fontosságát 
gyermek-közelivé tenni. Mese, 
kifestő, bábjáték, szemét ékszer, 
kupak halacska készítés, sze-
lektív kukákhoz séta, az össze-
gyűjtött palackok összelapítása, 
elhelyezése – megannyi játék… 
és mégsem CSAK játék!
Az óvó nénik is versenyeztek, 

nekik plakátkészítés volt a fel-
adatuk.  Ugye finom volt a győz-
tesnek járó répatorta? Minden 
résztvevő gyermek hazavihette 
a perselyét, és jutalomból még 
egy pöttyös labdát is. Akik - a 
szüleikkel együtt-  a legszor-
galmasabban gyűjtögettek, ün-
nepségen vehettek részt, termé-
szetesen  a szüleikkel együtt! A 
Mezei virág tánccsoport műsora 
után boldogan vehették át a ki-
csik a fejlesztő játékokat, amit 
szintén pályázati forrásból tud-
tunk számukra megvásárolni.
Köszönet a zsűri tagjainak, és az 
iskola dolgozóinak a rendezvény 
lebonyolításában végzett segít-
ségért! Nemcsak a jutalomban 
részesülő gyerekek voltak ennek 
a projektnek a győztesei, hanem 
mindannyian, „mert tiszta kör-
nyezettel mindenki nyer”!

Máté Ibolya
Munkacsoport vezető

BÉRELHETŐ 
Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Tiszavasvá-
ri Szociális-, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgáltató 
Központ Tiszavasvári, Hősök 
u. 38. szám alatti telephelyén 
lévő 45 m2 alapterületű helyi-
séget, a hozzá tartozó tálaló 
helyiséggel bérbe adja 12 700 
Ft/alkalom áron. A helyiség 
hétköznapokon 16.00 órától, 
valamint hétvégén bérelhető. 
Érdeklődni az intézmény ve-
zetőjénél az alábbi címen és 
telefonszámokon lehet:
Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál út 87.

szeszk@gmail.com
42/520-002; 06-30/677-21-18

Balázsi Csilla 
(7. sz választó körzet) 

fogadó órát tart minden 
hónap 3. hetének kedd-
jén 15.00-17.00 óráig a 

Tiszavasváriért Közéleti 
Egyesületben. 

Balázsi Csilla

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Tiszavasvári Cukorbete-

gek Klubja 2014. február 12-én 
megtartotta soron következő 
klubfoglalkozását.

A foglalkozást Csertiné Pi-
roska és Bényei József klub-
vezetők tartották. Helyszíne 
a Városi Könyvtár emeleti 
terme volt.
Témáink között szerepelt: 
–  a mofetta (széndioxid gyógy-

gáz) hatása az érszűkületre,
–  a helyes étkezés szabályai,
–  gyógyszerkölcsönhatások,
–  a támogató Nyíregyházi 

Cukorbetegklub tájékozta-
tójának ismertetése.

A jó hangulatú foglalkozást 
cukorméréssel és ételtájé-
koztatóval zártuk.
A legközelebbi foglalkozá-
sunk 2014. március 12-én 
lesz, melyre szeretettel vár-
juk az érdeklődőket. Téma: 
A lábfej neuropátiás (hang-
villával való) vizsgálata.

Dr Litkei Lászlóné

KlubéletKlubélet
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Tiszavasváriban a hátrányos 
helyzetű roma tanulók 

számára működik egy Tanoda, 
amely segíti őket a továbbtanu-
lásban.

A karácsonyi összejövetel 
után, február 14-én újabb al-
kalom adódott az ünneplés-
re, nevezetesen a farsangi vi-
gasságra. A pedagógusoknak 
köszönhetően a gyerekeknek 
folyamatosan lehetőségük van 

megismerni az ünnep igazi 
fogalmát, szokásrendszerét. 
Ezúttal is különböző kreatív 
feladatokat találtak ki nekik. 
Az egymással versengő csa-
patok plakátokat készítettek, 
arcot festettek, tetováltak, kör-
möt festettek, tortát díszítettek 
és táncversenyben mérték ösz-
sze tudásukat. Reméljük, ezek 
a jó hangulatú programok a 
jövőben is megvalósulhatnak.

Nagy Dóra Julianna mentor

Varázsvilág farsangVarázsvilág farsang

Kérjük, adójuk 1%-át fordítsák Tiszavas-
vári védelmére! A város tűzvédelmében 
és viharkárjainak elhárításában nagy 

szerepet játszik a Tiszavasvári Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, hiszen a káresetek felszámolásában hatásosan 
kiegészíti a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 
munkáját. A csapat védő- és szakfelszereléseinek be-
szerzését, a technika korszerűsítését pályázatok útján 
tudjuk megoldani, melyhez az önrészt – más bevételi 
forrás híján – csak az adók 1%-ából fedezhetjük. A 
befolyt összeget általában védőfelszerelések és szakfel-
szerelések beszerzésére költjük, de előfordult már, hogy 
az elöregedett IFA gépjárműfecskendő felújítását végez-
hettük el ebből a pénzből. Ezért nagyon nagy segítség 
nekünk az adózáskor felajánlott támogatás, és kérjük 
Önöket, hogy ha lehetőségük van rá, akkor segítsenek 
nekünk a felajánlások útján!
A Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 

19210104-1-15

1%1%
A Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása 2014. 
januárjában zárta a „Munkaerőpiaci szolgáltatásfejlesztés – A 
Tiszatér Társulás kapacitásainak megerősítése” c. TÁMOP 
projektet, melynek célja Társulásunk fejlesztése, szolgálta-
tói kapacitásaink megerősítése volt. A szervezetfejlesztés és 
a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirá-
nyítási rendszer bevezetése által felkészültünk a választott 
szolgáltatások nyújtására. A folyamatot az OFA referencia-
vizsgálata fogja zárni, melyen reményeink szerint pozitívan 
szereplünk, s akkor megkapjuk a jogot az alábbi szolgáltatá-
sok tényleges nyújtására: 

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, ●

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás, ●

Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás. ●

Tanácsadásainkat az alábbi elérhetőségeken tudják 
igénybe venni:
Tiszatér Társulás ügyfélszolgálati irodája,
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 1. emelet. Tel: 42/275-138
e-mail: tiszater@tiszater.hu web: www.tiszater.hu

Nácsa Balázs ügyvezető igazgató

Készen a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokra 

Az óvoda felvételi körzete: Ti-
szavasvári Város közigazgatási 
területe. 
A beíratáshoz szükséges do-
kumentumok: 

–  a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító, 

–  a gyermek nevére kiállított 
lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány, 

–  a szülő (törvényes képvise-
lő) nevére kiállított személyi 
azonosító és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolvány,

–  a gyermek esetleges tartós 
betegségét igazoló dokumen-
tumok,

–  a gyermek TAJ kártyája
Az óvoda a sajátos nevelési 
igényű gyermekek közül – a 
szakértői bizottság szakértői vé-
leménye alapján – mozgásszer-
vi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogya-
tékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figye-
lem- vagy magatartásszabályo-
zási zavarral) küzdő gyermekek 
óvodai ellátását biztosítja.
Az értesítést a felvételi eljárás 
eredményéről az óvodavezető 

2014. május 27-ig írásban meg-
küldi a szülőnek, illetve a tör-
vényes képviselőnek. 
A szülő a döntés kézhezvételtől 
számított tizenöt napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordul-
hat Tiszavasvári Város Jegy-
zőjéhez. A kérelmet írásban, 
az óvoda vezetőjénél kell be-
nyújtani. A jegyző a másodfokú 
eljárás során a kérelmet eluta-
síthatja, a döntést megváltoztat-
hatja, vagy megsemmisítheti, és 
a nevelési intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja. 
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 24. § (3) bekez-
dése alapján a gyermek abban 
az évben, amelyben az ötödik 
életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától napi négy órát 
köteles óvodai nevelésben részt 
venni! 
A szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló 2012. évi II. törvény 
247. § a) pontja alapján az a szü-
lő vagy törvényes képviselő, aki 
a szülői felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló gyermeket kellő 
időben az óvodába nem íratja 
be, szabálysértést követ el. 

Tiszavasvári Önkormányzat

Hirdetmény óvodai jelentkezésre
Az egyesített óvodai intézménybe

A 2014/2015-ös nevelési évre
ÓVODAI BEIRATÁS

IDŐPONTJA: 2014. április 23. (szerda) 8-16 óra között
 2014. április 24. (csütörtök) 8-16 óra között
 2014. április 25. (péntek) 8-16 óra között
HELYSZÍNE: Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Természetvédő Óvoda
 (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.)

Plusz egy millió a civileknek
Az idei költségvetés tárgyalása 

kapcsán Balázsi Csilla képvi-
selő indítványozta, hogy az önkor-
mányzat nyújtson a tervezettnél 
nagyobb mértékű anyagi támoga-
tást a városban tevékenykedő civil 
szervezeteknek. 

A képviselői indítványt a testü-
let elfogadta, melynek értelmé-
ben egy millió forintot különí-
tenek el a céltartalékból. 
A civil társadalom mindany-
nyiunk számára megteremti a 
hasznos szervezeti működés ke-
reteit.  Az ebben a szférában 
működő szerveztek olyan hiány-
pótló tevékenységet végeznek, 
melyet az állami és gazdasági 
szektor nem tud kielégíteni: tá-
mogatják a közintézményeket, 
szolidaritást gyakorolnak, anya-
gi és lelki segítséget nyújta-
nak a rászorulók részére, teret 
adnak az azonos érdeklődésű 
személyek találkozására, közös 
programok szervezésére, ezáltal 
növelve a közösségi aktivitást, a 
személyes találkozások és kap-
csolatok ápolásának lehetősé-
gét, melyre napjainkban nagy 
szükség van.
A nonprofit szervezetek szak-
mailag felkészült, az adott ügy 
érdekében elkötelezett szemé-
lyekből állnak. A szervezetek 
vezetőinek azonban nem csu-
pán a szakmai, mindennapi fel-
adatok minőségi szintű elvégzé-

sére kell törekedniük, meg kell 
felelniük a jogszabályi és 
adminisztrációs kötelezettsé-
geknek is, ami sok esetben 
nehezíti munkájukat. A minél 
jobb eredmények elérése érde-
kében nélkülözhetetlen, hogy 
a városi civil szektor és az 
önkormányzat között jól műkö-
dő, kétoldalú kapcsolat legyen. 
Mint azt a testületi döntés is 
jól példázza, városunkban az 
önszerveződések támogatására 
is odafigyelnek. Reményeink 
szerint az önkormányzat által 
nyújtott anyagi segítség nemes 
célok megvalósításában lesz 
segítségére a támogatottaknak. 
Eredményeikről lapunk hasáb-
jaink is szívesen beszámolunk 
majd, ha megtisztelnek ben-
nünket azzal, hogy megosztják 
velünk sikereiket. 

A jó házasság öröklődhet
A Házasság világnapját febru-
ár második vasárnapján ün-
nepeljük. Ez az ünnep Ameri-
kából indult útjára 1981-ben, 
házaspárok kezdeményezésére. 
Később II. János Pál Pápa is ál-
dását adta erre a napra, mely-
nek célja felhívni a társadalom 
figyelmét arra, hogy léteznek 
még jó, boldog és tartós há-
zasságok. Hazánkban hetedik 
alkalommal került megrende-
zésre a házasság hete a ke-
resztény egyházak, illetve civil 
szervezetek széles körű össze-
fogásával. 
A Nagycsaládosok Országos 
Szervezete évek óta szervez 
rendezvényeket a világnap al-
kalmából, melybe idén a Tisza-
vasvári Nagycsaládosok Egye-
sülete is bekapcsolódott. Le-
gelőször egyesületünk elnöke, 
Tóthné Nácsa Irén és családja 
képviselt bennünket Pécsett, 
majd három többgyermekes 
család utazott Budapestre feb-
ruár 15-én a Kárpát-medencei 
családtalálkozóra, melyet a 
Házasság hete programsorozat 
keretében szerveztek meg a 
Parlamentben. Az MTVA-val 
együttműködésben rendezett 
találkozón a Kárpát-medence 
különböző részeiről érkezett – 
jórészt többgyermekes – csalá-
dok az Országház díszlépcső-
jén énekelték el a Himnuszt, 
majd egy igazi flas mob-nak 
lehettek részesei: a Kőrösfői 
kertek alatt című népdalt el-
énekelve népzenészek és nép-

táncosok kíséretében vonultak 
be a Felsőházi ülésterembe, 
ahol egész délelőtt előadásokat, 
beszámolókat hallgathattak, 
és részt vehettek a parlamenti 
idegenvezetésen. A legkisebbe-
ket kézműves foglalkozásokkal 
várták az Országház folyosóin, 
a társalgókban népzenei elő-
adásokon, táncházakban vehet-
tek részt. A tiszavasváriak a 
délutánt a Nemzeti Múzeum 
falai között töltötték, az állandó 
kiállításokat tekinthették meg. 
Másnap városunkban, a Civil 
Házban rendeztük meg Házas-
ság világnapi ünnepségünket. 
Nagy megtiszteltetésben volt 
részünk, mert a NOE elnö-
ke, Székely Hajnalka is jelen 
volt rendezvényünkön, melyet 
a nyíregyházi Kölcsey Televí-
zió rögzített, így szerepeltünk 
a megyei híradásokban. Idén 
többgenerációs családokat is 
ünnepelhettünk, Szűcs Imre 
bácsit és feleségét, Juliska né-
nit köszöntöttük, akik 68 éve 
élnek együtt boldog házasság-
ban, s az ő gyermekeik is nagy-
családosok. Megünnepeltük 
egyik gyermekük, Szűcs Imre 
és felesége, Katika 40. házas-
sági évfordulóját és az ő legna-
gyobbik lányuk, Kertész Ági és 
férje, Sándor 17. házassági év-
fordulóját. Ezúton is köszönjük 
a gyerekeknek a színvonalas 
műsort, az önkéntesek segítsé-
gét a program szervezésében 
és lebonyolításában.

Lévai Andrea

2014. március 10.

Sipos 
Ibolya 
képviselői 

fogadó 
órát tart 
minden 
hónap 

első csü-
törtökén 17–18 óráig, a 

Vasvári Pál teremben.

Fogadó óraFogadó óra

2014. március 10.

Dr. Fülöp Erik polgármester
minden hónap első hétfőjén 

09.00–12.00 óráig

Sipos Ibolya alpolgármester
minden páros héten 

H.–K.–SZ.: 8.00-10.00 óráig
minden páratlan héten 

H.–K.–SZ.: 14.00–16.00 óráig

Bundáné Badics Ildikó jegyző
minden páros naptári hét

szerdáján 
08.00 órától 12.00 óráig

Fogadó órákFogadó órák

Csodálták Korniss bírót
Hatalmas érdeklődés mellett, 

különleges előadás várta az 
érdeklődőket a Vasvári Pál Múze-
um  Baráti Köre Szabadegyetemi 
előadására.

A Korniss család Tiszabüdön 
címmel Komiszár Dénes hely-
történész tartott előadást 2014. 
február 13-án  a Vasvári Pál 
Múzeum Kálvin úti épülete 
melletti kiállítójában. 
Korniss Ferenc, a független ma-
gyar bíró a tiszaeszlári vérvád 
vagy egyszerűen tiszaeszlári 
per eljáró bírója, a Nyíregyhá-
zán lezajlott per és az ahhoz 
kapcsolódó politikai és közéle-
ti viták kapcsán vált ismertté. 
Az előadáson elhangzott töb-
bek között, hogy ő volt a meg-
vesztegethetetlen úr, aki 4000 
hold földdel, tehát valóban tel-
jes függetlenséggel rendelkezett. 
Világlapok, – többek között a 
New York Times tudósítása sze-

rint is – olyan pártatlansággal, 
nagyvonalúsággal vezette a tár-
gyalást, hogy egész Európa és 
az Egyesült Államok csodálattal 
adózott Korniss Ferencnek. 
A Tiszabüd község (ma Ti-
szavasvári) öthatodát birtokló 
büdi Dogály János és Kons-
tantin 1792-ben nyertek címe-
res nemesi levelet I. Ferenc 
királytól. Ők építtették a XIX. 
század elején azt a földszintes 
tiszabüdi kúriát, amely nőági 
öröklés útján az erdélyi szár-
mazású Korniss család bir-
tokába került. A klasszicista 
kúriát Korniss Ferenc  bíró a 
XX. század elején megnagyob-
bíttatta, homlokzatait neoba-
rokk stílusban átépíttette és 
palafedésű, magas manzárdte-
tővel látta el. A köztiszteletben 
álló bíró hosszú éveken át élt 
a görög katolikus településen. 
Az épület jelenleg szociális ott-
honként működik. 

Minden író varázsló Berg Judit, a kortárs gyer-
mekirodalom egyik legis-

mertebb képviselője látoga-
tott el könyvtárunkba február 
25-én. 

A közvetlen hangvételű kö-
zönségtalálkozón a gyerekek 
hamar feloldódtak, s bátran 
tették fel kérdéseiket az író-
nőnek. Megtudtuk, hogy Judit 
négy gyermekes családanya, 
gyerekeinek köszönheti, hogy 
író lett. Ráébredt arra, hogy 
a meseírás a neki való foglal-
kozás. 
Gyermekei ihlették a meséket, 
néha történeteket, meséket, 
szereplőket rendeltek, máskor 
ötleteket adtak. Judit hisz ab-

ban, hogy „minden író varázs-
ló!”, s a közönségtalálkozón is 
sikerült „elvarázsolnia” a gye-
rekeket. Eddig több mint húsz 
könyve jelent meg, a legkiseb-
beknek szóló „Maszat” sorozat-
tól a kalandregényekig. 
A meséken, regényeken kívül 
oktatási segédleteket ír, me-
lyet a pedagógusok jól tudnak 
hasznosítani a mindennapi 
munkában, hiszen Judit ere-
deti foglalkozása magyar-angol 
szakos tanár. 
Meséit, regényeit német, szerb 
és orosz nyelvre is lefordítot-
ták. Programjaink a „Könyv-
molyképző vagy korszerű Tu-
dástár” projekt keretében va-
lósul meg.

Kulcsár Lászlóné

Mesterien 
olvastak
Február elején hangos olva-
sási versenyt rendeztünk a 
Tiszavasvári Általános Is-
kola 4. osztályos tanulóinak 
részvételével. A továbbjutó 
5 tanuló képviselte iskolán-
kat február 18-án, a szin-
tén helyben megrendezett 
területi „Olvasás mestere” 
versenyen.
A helyi forduló továbbjutói:

Balogh Győző  4.b
Duli Nikolett  4.d
Kakócz Kristóf  4.c
Szabó Mira  4.c
Veress Péter  4.a

Az „Olvasás mesterei”:
Balogh Győző Tiszavasvári 
Általános Iskola 4.b
Duli Nikolett Tiszavasvári 
Általános Iskola 4.d
Paulusz Beatrix Kossuth 
Lajos Általános Iskola Ti-
szalök

„SZERETEM A KÖNYVTÁRAM VI.!”
„HOGYAN LEHETNÉNK 

BOLDOGABBAK?”
Előadó:

Dr. BAGDY EMŐKE
pszichológus

a tiszavasvári Városi 
Könyvtárban 

2014. április 10. 
(csütörtök) 17 óra

A programra a belépés díj-
talan! Bővebb információ: 

42/372-441
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Gratulálunk!
Lévai Andrea, tiszavasvári 
pedagógus és édesanya a 
„Szülők a művészeti tehet-
ségekért” elismerő oklevelet 
és tárgyjutalmat februárban 
vehette át a Vécsey-Vásár-
helyi Kamara Néptánc- és 
Népdaléneklési Versenyen, 
Nyíregyházán. A díjat olyan 
szülők kaphatták meg, akik 
támogatásukkal, segítő tevé-
kenységükkel huzamosabb 
ideje hozzájárulnak a tehet-
ségek kibontakoztatásához. 
Andrea évek óta kiemelt 
gonddal, szeretettel figyeli 
és segíti mind saját, mind 
mások gyermekeit erős ol-
dalaik megismerésében és 
felszínre hozásában.

Az Önkormányzat eredmé-
nyesen pályázott élelmiszer-

segély csomagokra, és így, mint 
adományozott szervezet négy 
napon át élelmiszer-csomagokat 
oszthattak a rászorulóknak a 
város több pontján.

A Magyar Élelmiszerbanktól 
kapott adományokat a Polgár-
mesteri Hivatal és a Városi 
Kincstár munkatársai adták át 
annak a 2000 főnek, akik anya-
gi és szociális helyzetük miatt 
bekerülhettek a jogosultak kö-
rébe. Az EU Élelmiszersegély 
Program keretében Tiszavas-
váriban idén 6300 kg liszt, 2100 
kg durum szarvacska tészta, 
275 kg konzerv melegszend-
vics-krém, 1920 kg kristálycu-
kor és 201 liter étolaj került a 
legszegényebb háztartásokba. 
A képviselő-testület február 

20-i ülésén felkérte a Polgár-
mestert, hogy amennyiben a 
következő uniós pályázati cik-
lus keretében, a már kialakult 

gyakorlatnak megfelelő aján-
lat/szerződés tervezet érkezik 
az Önkormányzat részére, ak-
kor a szerződést kösse meg. 

Élelmiszereket osztottak

Kukabanya, komposztmanó…
A Magiszter Alapítványi Óvoda 

közössége az IPR-13-B-0033 
kódszámú pályázat keretében 
meghirdette a „Takarékosan, sze-
lektíven” elnevezésű programot.

Az óvónőket, dajka néniket, 
szülőket, gyerekeket egyaránt 
aktív részvételre ösztönözte 
ez a két hetes projekt. Ahogy 
gyűltek a műanyag palackok, 
úgy ugráltak a smileyk a gye-
rekek perselyébe. Játék … és 
mégsem CSAK játék. Az óvoda 
dolgozói tudatosan tervezték a 
tevékenységeket, ami segített 
a környezetvédelem fontosságát 
gyermek-közelivé tenni. Mese, 
kifestő, bábjáték, szemét ékszer, 
kupak halacska készítés, sze-
lektív kukákhoz séta, az össze-
gyűjtött palackok összelapítása, 
elhelyezése – megannyi játék… 
és mégsem CSAK játék!
Az óvó nénik is versenyeztek, 

nekik plakátkészítés volt a fel-
adatuk.  Ugye finom volt a győz-
tesnek járó répatorta? Minden 
résztvevő gyermek hazavihette 
a perselyét, és jutalomból még 
egy pöttyös labdát is. Akik - a 
szüleikkel együtt-  a legszor-
galmasabban gyűjtögettek, ün-
nepségen vehettek részt, termé-
szetesen  a szüleikkel együtt! A 
Mezei virág tánccsoport műsora 
után boldogan vehették át a ki-
csik a fejlesztő játékokat, amit 
szintén pályázati forrásból tud-
tunk számukra megvásárolni.
Köszönet a zsűri tagjainak, és az 
iskola dolgozóinak a rendezvény 
lebonyolításában végzett segít-
ségért! Nemcsak a jutalomban 
részesülő gyerekek voltak ennek 
a projektnek a győztesei, hanem 
mindannyian, „mert tiszta kör-
nyezettel mindenki nyer”!

Máté Ibolya
Munkacsoport vezető

BÉRELHETŐ 
Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Tiszavasvá-
ri Szociális-, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgáltató 
Központ Tiszavasvári, Hősök 
u. 38. szám alatti telephelyén 
lévő 45 m2 alapterületű helyi-
séget, a hozzá tartozó tálaló 
helyiséggel bérbe adja 12 700 
Ft/alkalom áron. A helyiség 
hétköznapokon 16.00 órától, 
valamint hétvégén bérelhető. 
Érdeklődni az intézmény ve-
zetőjénél az alábbi címen és 
telefonszámokon lehet:
Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál út 87.

szeszk@gmail.com
42/520-002; 06-30/677-21-18

Balázsi Csilla 
(7. sz választó körzet) 

fogadó órát tart minden 
hónap 3. hetének kedd-
jén 15.00-17.00 óráig a 

Tiszavasváriért Közéleti 
Egyesületben. 

Balázsi Csilla

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Tiszavasvári Cukorbete-

gek Klubja 2014. február 12-én 
megtartotta soron következő 
klubfoglalkozását.

A foglalkozást Csertiné Pi-
roska és Bényei József klub-
vezetők tartották. Helyszíne 
a Városi Könyvtár emeleti 
terme volt.
Témáink között szerepelt: 
–  a mofetta (széndioxid gyógy-

gáz) hatása az érszűkületre,
–  a helyes étkezés szabályai,
–  gyógyszerkölcsönhatások,
–  a támogató Nyíregyházi 

Cukorbetegklub tájékozta-
tójának ismertetése.

A jó hangulatú foglalkozást 
cukorméréssel és ételtájé-
koztatóval zártuk.
A legközelebbi foglalkozá-
sunk 2014. március 12-én 
lesz, melyre szeretettel vár-
juk az érdeklődőket. Téma: 
A lábfej neuropátiás (hang-
villával való) vizsgálata.

Dr Litkei Lászlóné

KlubéletKlubélet
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Tiszavasváriban a hátrányos 
helyzetű roma tanulók 

számára működik egy Tanoda, 
amely segíti őket a továbbtanu-
lásban.

A karácsonyi összejövetel 
után, február 14-én újabb al-
kalom adódott az ünneplés-
re, nevezetesen a farsangi vi-
gasságra. A pedagógusoknak 
köszönhetően a gyerekeknek 
folyamatosan lehetőségük van 

megismerni az ünnep igazi 
fogalmát, szokásrendszerét. 
Ezúttal is különböző kreatív 
feladatokat találtak ki nekik. 
Az egymással versengő csa-
patok plakátokat készítettek, 
arcot festettek, tetováltak, kör-
möt festettek, tortát díszítettek 
és táncversenyben mérték ösz-
sze tudásukat. Reméljük, ezek 
a jó hangulatú programok a 
jövőben is megvalósulhatnak.

Nagy Dóra Julianna mentor

Varázsvilág farsangVarázsvilág farsang

Kérjük, adójuk 1%-át fordítsák Tiszavas-
vári védelmére! A város tűzvédelmében 
és viharkárjainak elhárításában nagy 

szerepet játszik a Tiszavasvári Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, hiszen a káresetek felszámolásában hatásosan 
kiegészíti a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 
munkáját. A csapat védő- és szakfelszereléseinek be-
szerzését, a technika korszerűsítését pályázatok útján 
tudjuk megoldani, melyhez az önrészt – más bevételi 
forrás híján – csak az adók 1%-ából fedezhetjük. A 
befolyt összeget általában védőfelszerelések és szakfel-
szerelések beszerzésére költjük, de előfordult már, hogy 
az elöregedett IFA gépjárműfecskendő felújítását végez-
hettük el ebből a pénzből. Ezért nagyon nagy segítség 
nekünk az adózáskor felajánlott támogatás, és kérjük 
Önöket, hogy ha lehetőségük van rá, akkor segítsenek 
nekünk a felajánlások útján!
A Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 

19210104-1-15

1%1%
A Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása 2014. 
januárjában zárta a „Munkaerőpiaci szolgáltatásfejlesztés – A 
Tiszatér Társulás kapacitásainak megerősítése” c. TÁMOP 
projektet, melynek célja Társulásunk fejlesztése, szolgálta-
tói kapacitásaink megerősítése volt. A szervezetfejlesztés és 
a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirá-
nyítási rendszer bevezetése által felkészültünk a választott 
szolgáltatások nyújtására. A folyamatot az OFA referencia-
vizsgálata fogja zárni, melyen reményeink szerint pozitívan 
szereplünk, s akkor megkapjuk a jogot az alábbi szolgáltatá-
sok tényleges nyújtására: 

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, ●

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás, ●

Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás. ●

Tanácsadásainkat az alábbi elérhetőségeken tudják 
igénybe venni:
Tiszatér Társulás ügyfélszolgálati irodája,
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 1. emelet. Tel: 42/275-138
e-mail: tiszater@tiszater.hu web: www.tiszater.hu

Nácsa Balázs ügyvezető igazgató

Készen a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokra 

Az óvoda felvételi körzete: Ti-
szavasvári Város közigazgatási 
területe. 
A beíratáshoz szükséges do-
kumentumok: 

–  a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító, 

–  a gyermek nevére kiállított 
lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány, 

–  a szülő (törvényes képvise-
lő) nevére kiállított személyi 
azonosító és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolvány,

–  a gyermek esetleges tartós 
betegségét igazoló dokumen-
tumok,

–  a gyermek TAJ kártyája
Az óvoda a sajátos nevelési 
igényű gyermekek közül – a 
szakértői bizottság szakértői vé-
leménye alapján – mozgásszer-
vi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogya-
tékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figye-
lem- vagy magatartásszabályo-
zási zavarral) küzdő gyermekek 
óvodai ellátását biztosítja.
Az értesítést a felvételi eljárás 
eredményéről az óvodavezető 

2014. május 27-ig írásban meg-
küldi a szülőnek, illetve a tör-
vényes képviselőnek. 
A szülő a döntés kézhezvételtől 
számított tizenöt napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordul-
hat Tiszavasvári Város Jegy-
zőjéhez. A kérelmet írásban, 
az óvoda vezetőjénél kell be-
nyújtani. A jegyző a másodfokú 
eljárás során a kérelmet eluta-
síthatja, a döntést megváltoztat-
hatja, vagy megsemmisítheti, és 
a nevelési intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja. 
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 24. § (3) bekez-
dése alapján a gyermek abban 
az évben, amelyben az ötödik 
életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától napi négy órát 
köteles óvodai nevelésben részt 
venni! 
A szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló 2012. évi II. törvény 
247. § a) pontja alapján az a szü-
lő vagy törvényes képviselő, aki 
a szülői felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló gyermeket kellő 
időben az óvodába nem íratja 
be, szabálysértést követ el. 

Tiszavasvári Önkormányzat

Hirdetmény óvodai jelentkezésre
Az egyesített óvodai intézménybe

A 2014/2015-ös nevelési évre
ÓVODAI BEIRATÁS

IDŐPONTJA: 2014. április 23. (szerda) 8-16 óra között
 2014. április 24. (csütörtök) 8-16 óra között
 2014. április 25. (péntek) 8-16 óra között
HELYSZÍNE: Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Természetvédő Óvoda
 (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.)

Plusz egy millió a civileknek
Az idei költségvetés tárgyalása 

kapcsán Balázsi Csilla képvi-
selő indítványozta, hogy az önkor-
mányzat nyújtson a tervezettnél 
nagyobb mértékű anyagi támoga-
tást a városban tevékenykedő civil 
szervezeteknek. 

A képviselői indítványt a testü-
let elfogadta, melynek értelmé-
ben egy millió forintot különí-
tenek el a céltartalékból. 
A civil társadalom mindany-
nyiunk számára megteremti a 
hasznos szervezeti működés ke-
reteit.  Az ebben a szférában 
működő szerveztek olyan hiány-
pótló tevékenységet végeznek, 
melyet az állami és gazdasági 
szektor nem tud kielégíteni: tá-
mogatják a közintézményeket, 
szolidaritást gyakorolnak, anya-
gi és lelki segítséget nyújta-
nak a rászorulók részére, teret 
adnak az azonos érdeklődésű 
személyek találkozására, közös 
programok szervezésére, ezáltal 
növelve a közösségi aktivitást, a 
személyes találkozások és kap-
csolatok ápolásának lehetősé-
gét, melyre napjainkban nagy 
szükség van.
A nonprofit szervezetek szak-
mailag felkészült, az adott ügy 
érdekében elkötelezett szemé-
lyekből állnak. A szervezetek 
vezetőinek azonban nem csu-
pán a szakmai, mindennapi fel-
adatok minőségi szintű elvégzé-

sére kell törekedniük, meg kell 
felelniük a jogszabályi és 
adminisztrációs kötelezettsé-
geknek is, ami sok esetben 
nehezíti munkájukat. A minél 
jobb eredmények elérése érde-
kében nélkülözhetetlen, hogy 
a városi civil szektor és az 
önkormányzat között jól műkö-
dő, kétoldalú kapcsolat legyen. 
Mint azt a testületi döntés is 
jól példázza, városunkban az 
önszerveződések támogatására 
is odafigyelnek. Reményeink 
szerint az önkormányzat által 
nyújtott anyagi segítség nemes 
célok megvalósításában lesz 
segítségére a támogatottaknak. 
Eredményeikről lapunk hasáb-
jaink is szívesen beszámolunk 
majd, ha megtisztelnek ben-
nünket azzal, hogy megosztják 
velünk sikereiket. 

A jó házasság öröklődhet
A Házasság világnapját febru-
ár második vasárnapján ün-
nepeljük. Ez az ünnep Ameri-
kából indult útjára 1981-ben, 
házaspárok kezdeményezésére. 
Később II. János Pál Pápa is ál-
dását adta erre a napra, mely-
nek célja felhívni a társadalom 
figyelmét arra, hogy léteznek 
még jó, boldog és tartós há-
zasságok. Hazánkban hetedik 
alkalommal került megrende-
zésre a házasság hete a ke-
resztény egyházak, illetve civil 
szervezetek széles körű össze-
fogásával. 
A Nagycsaládosok Országos 
Szervezete évek óta szervez 
rendezvényeket a világnap al-
kalmából, melybe idén a Tisza-
vasvári Nagycsaládosok Egye-
sülete is bekapcsolódott. Le-
gelőször egyesületünk elnöke, 
Tóthné Nácsa Irén és családja 
képviselt bennünket Pécsett, 
majd három többgyermekes 
család utazott Budapestre feb-
ruár 15-én a Kárpát-medencei 
családtalálkozóra, melyet a 
Házasság hete programsorozat 
keretében szerveztek meg a 
Parlamentben. Az MTVA-val 
együttműködésben rendezett 
találkozón a Kárpát-medence 
különböző részeiről érkezett – 
jórészt többgyermekes – csalá-
dok az Országház díszlépcső-
jén énekelték el a Himnuszt, 
majd egy igazi flas mob-nak 
lehettek részesei: a Kőrösfői 
kertek alatt című népdalt el-
énekelve népzenészek és nép-

táncosok kíséretében vonultak 
be a Felsőházi ülésterembe, 
ahol egész délelőtt előadásokat, 
beszámolókat hallgathattak, 
és részt vehettek a parlamenti 
idegenvezetésen. A legkisebbe-
ket kézműves foglalkozásokkal 
várták az Országház folyosóin, 
a társalgókban népzenei elő-
adásokon, táncházakban vehet-
tek részt. A tiszavasváriak a 
délutánt a Nemzeti Múzeum 
falai között töltötték, az állandó 
kiállításokat tekinthették meg. 
Másnap városunkban, a Civil 
Házban rendeztük meg Házas-
ság világnapi ünnepségünket. 
Nagy megtiszteltetésben volt 
részünk, mert a NOE elnö-
ke, Székely Hajnalka is jelen 
volt rendezvényünkön, melyet 
a nyíregyházi Kölcsey Televí-
zió rögzített, így szerepeltünk 
a megyei híradásokban. Idén 
többgenerációs családokat is 
ünnepelhettünk, Szűcs Imre 
bácsit és feleségét, Juliska né-
nit köszöntöttük, akik 68 éve 
élnek együtt boldog házasság-
ban, s az ő gyermekeik is nagy-
családosok. Megünnepeltük 
egyik gyermekük, Szűcs Imre 
és felesége, Katika 40. házas-
sági évfordulóját és az ő legna-
gyobbik lányuk, Kertész Ági és 
férje, Sándor 17. házassági év-
fordulóját. Ezúton is köszönjük 
a gyerekeknek a színvonalas 
műsort, az önkéntesek segítsé-
gét a program szervezésében 
és lebonyolításában.

Lévai Andrea

2014. március 10.

Sipos 
Ibolya 
képviselői 

fogadó 
órát tart 
minden 
hónap 

első csü-
törtökén 17–18 óráig, a 

Vasvári Pál teremben.

Fogadó óraFogadó óra

2014. március 10.

Dr. Fülöp Erik polgármester
minden hónap első hétfőjén 

09.00–12.00 óráig

Sipos Ibolya alpolgármester
minden páros héten 

H.–K.–SZ.: 8.00-10.00 óráig
minden páratlan héten 

H.–K.–SZ.: 14.00–16.00 óráig

Bundáné Badics Ildikó jegyző
minden páros naptári hét

szerdáján 
08.00 órától 12.00 óráig

Fogadó órákFogadó órák

Csodálták Korniss bírót
Hatalmas érdeklődés mellett, 

különleges előadás várta az 
érdeklődőket a Vasvári Pál Múze-
um  Baráti Köre Szabadegyetemi 
előadására.

A Korniss család Tiszabüdön 
címmel Komiszár Dénes hely-
történész tartott előadást 2014. 
február 13-án  a Vasvári Pál 
Múzeum Kálvin úti épülete 
melletti kiállítójában. 
Korniss Ferenc, a független ma-
gyar bíró a tiszaeszlári vérvád 
vagy egyszerűen tiszaeszlári 
per eljáró bírója, a Nyíregyhá-
zán lezajlott per és az ahhoz 
kapcsolódó politikai és közéle-
ti viták kapcsán vált ismertté. 
Az előadáson elhangzott töb-
bek között, hogy ő volt a meg-
vesztegethetetlen úr, aki 4000 
hold földdel, tehát valóban tel-
jes függetlenséggel rendelkezett. 
Világlapok, – többek között a 
New York Times tudósítása sze-

rint is – olyan pártatlansággal, 
nagyvonalúsággal vezette a tár-
gyalást, hogy egész Európa és 
az Egyesült Államok csodálattal 
adózott Korniss Ferencnek. 
A Tiszabüd község (ma Ti-
szavasvári) öthatodát birtokló 
büdi Dogály János és Kons-
tantin 1792-ben nyertek címe-
res nemesi levelet I. Ferenc 
királytól. Ők építtették a XIX. 
század elején azt a földszintes 
tiszabüdi kúriát, amely nőági 
öröklés útján az erdélyi szár-
mazású Korniss család bir-
tokába került. A klasszicista 
kúriát Korniss Ferenc  bíró a 
XX. század elején megnagyob-
bíttatta, homlokzatait neoba-
rokk stílusban átépíttette és 
palafedésű, magas manzárdte-
tővel látta el. A köztiszteletben 
álló bíró hosszú éveken át élt 
a görög katolikus településen. 
Az épület jelenleg szociális ott-
honként működik. 

Minden író varázsló Berg Judit, a kortárs gyer-
mekirodalom egyik legis-

mertebb képviselője látoga-
tott el könyvtárunkba február 
25-én. 

A közvetlen hangvételű kö-
zönségtalálkozón a gyerekek 
hamar feloldódtak, s bátran 
tették fel kérdéseiket az író-
nőnek. Megtudtuk, hogy Judit 
négy gyermekes családanya, 
gyerekeinek köszönheti, hogy 
író lett. Ráébredt arra, hogy 
a meseírás a neki való foglal-
kozás. 
Gyermekei ihlették a meséket, 
néha történeteket, meséket, 
szereplőket rendeltek, máskor 
ötleteket adtak. Judit hisz ab-

ban, hogy „minden író varázs-
ló!”, s a közönségtalálkozón is 
sikerült „elvarázsolnia” a gye-
rekeket. Eddig több mint húsz 
könyve jelent meg, a legkiseb-
beknek szóló „Maszat” sorozat-
tól a kalandregényekig. 
A meséken, regényeken kívül 
oktatási segédleteket ír, me-
lyet a pedagógusok jól tudnak 
hasznosítani a mindennapi 
munkában, hiszen Judit ere-
deti foglalkozása magyar-angol 
szakos tanár. 
Meséit, regényeit német, szerb 
és orosz nyelvre is lefordítot-
ták. Programjaink a „Könyv-
molyképző vagy korszerű Tu-
dástár” projekt keretében va-
lósul meg.

Kulcsár Lászlóné

Mesterien 
olvastak
Február elején hangos olva-
sási versenyt rendeztünk a 
Tiszavasvári Általános Is-
kola 4. osztályos tanulóinak 
részvételével. A továbbjutó 
5 tanuló képviselte iskolán-
kat február 18-án, a szin-
tén helyben megrendezett 
területi „Olvasás mestere” 
versenyen.
A helyi forduló továbbjutói:

Balogh Győző  4.b
Duli Nikolett  4.d
Kakócz Kristóf  4.c
Szabó Mira  4.c
Veress Péter  4.a

Az „Olvasás mesterei”:
Balogh Győző Tiszavasvári 
Általános Iskola 4.b
Duli Nikolett Tiszavasvári 
Általános Iskola 4.d
Paulusz Beatrix Kossuth 
Lajos Általános Iskola Ti-
szalök

„SZERETEM A KÖNYVTÁRAM VI.!”
„HOGYAN LEHETNÉNK 

BOLDOGABBAK?”
Előadó:

Dr. BAGDY EMŐKE
pszichológus

a tiszavasvári Városi 
Könyvtárban 

2014. április 10. 
(csütörtök) 17 óra

A programra a belépés díj-
talan! Bővebb információ: 

42/372-441
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Készek vagyunk a cselekvésre
–  Miért döntött úgy a városve-

zetés, hogy most kezdi meg a 
tényleges cselekvést? A közel-
gő választások indokolják az 
időpontválasztást, vagy valami 
más?

– Nem a helyhatósági választá-
sok közelsége indokolja, hogy 
lépnünk kell ezen a területen, 
hisz ha jobban belegondolunk, 
ez egy kétélű fegyver. A kö-
zelmúltban lezajlott sajnálatos 
egészségügyi megbetegedés-so-
rozat körül kirobbant hisztéria 
kapcsán úgy véltük, a város 
lakosságának tűrőképessége a 
végéhez közeledik, nem hagy-
hatjuk, hogy az indulatok ka-
tasztrofális méreteket öltsenek. 
Készek vagyunk a cselekvésre.
–  Egyes képviselők kifogásol-

ták, hogy a cselekvési terv 
nem elég részletes, nem 
szól a város minden egyes 
szegregátumáról és, hogy nem 
látták az előterjesztést szociál-
politikusok. 

– A beterjesztett anyag egy ala-
pot ad ahhoz a nagyszabású 
tervhez, amelynek megvalósítá-
sa ránk vár. Természetesen, ami 
a Széles és Keskeny úton élőkre 
vonatkozik, érinti a bűdi és jó-
zsefházi cigányság társadalmi 
beilleszkedésének elősegítését 
is. A Cselekvési Tervben való-
ban a majorosi problémák van-
nak előtérben, de ezt mindössze 
az indokolja, hogy a Hepatitis és 
vérhas megbetegedések onnan 
indultak el és valójában ezek 
voltak a kiváltó okai annak, 
hogy azonnal kezdjünk tenni 
a rossz tendenciák ellen. Való 
igaz, nem látták a tervezetet 
szociálpolitikusok, de úgy gon-
dolom, már annyiféle kutatásra, 
felmérésre adtunk ki szakértői 
díjat, hogy ezúttal nem volt erre 
szükség. Ráadásul a Cselekvési 
Tervet a Szociális és Humán 
Bizottság több alkalommal is 
megtárgyalta, legutóbbi ülésén 
pedig elfogadásra javasolta, de 
az egyik nemmel szavazó kép-
viselő –aki tagja a bizottságnak- 
egyéb elfoglaltsága miatt nem 
volt jelen azon az ülésen. 
–  Az említett Cselekvési Terv 

egy kiindulási alap, amelyet 
továbbfejlesztenek, pontosí-
tanak, a problémákhoz igazí-
tanak?

– Igen. A Cselekvési Tervben 
meghatároztuk a kiinduló ál-
lapotokat, konkretizáltunk né-
hány azonnali hatállyal elvég-
zendő feladatot, hozzárendeltük 
a felelősöket, akiket számon le-
het kérni az elvégzett munkával 
kapcsolatban. Természetesen a 
tényleges munka során újabb 
és újabb megoldásra váró hely-
zetekkel, problémákkal fogunk 
találkozni, amelyeket beépítünk 
a Cselekvési Tervbe. Úgy gon-
dolom, most az a legfontosabb, 
hogy kezdjünk el végre dolgoz-
ni ténylegesen és ne a sok elvi 
állásfoglalás mögé bújjunk.
–  Melyek a legsürgetőbb felada-

tok?
– Ez a kérdéskör rendkívül 
összetett, szociális, kulturális, 
társadalmi, demográfiai, mun-
kaerő-piaci, oktatási, közbizton-
sági és társadalmi együttélé-
si, együttműködési területeket 
egyaránt érint. A rendszervál-
tást követően a sorozatosan el-

hibázott szociális támogatási 
rendszer hatására a cigányság 
életfeltételei megváltoztak és a 
túlzott gyermekvállalás döntő 
mértékben a szociális támogatá-
sokra történő támaszkodás irá-
nyába vitte el a gondolkodás-
módjukat. 
–  Konkretizálná az első lépése-

ket?
– A házszámozással kapcsolatos 
hiányosságokat rendezni kell 
mielőbb, mert a fentebb említett 
problémák részletes feltárását, 
területi lokalizációját megnehe-
zítik az ezen a téren tapasz-
talható visszásságok. Érvény-
telenítenünk kell a fiktív lak-
címeket, hiszen köztudott, hogy 
vannak olyan esetek is, amikor 
papírforma szerint 200-an élnek 
egy adott lakcímen. A lakhatási 
körülmények kapcsán is intéz-
kednünk kell, mert a járványok 
épp ennek elégtelensége miatt 
ölthettek ilyen méreteket. Ezen-
túl a Széles úton és a hozzá ha-
sonló lakókörnyezetekben meg-
követeljük az ingatlanhatárok 
kijelölését jól látható módon. A 
szemétszállításban tapasztalha-
tó anomáliákat is megszüntet-
jük oly módon, hogy módosítjuk 
a szociális rendeletet. Ennek ér-
telmében –ahol a törvény meg-
engedi- az ellátások, támogatá-
sok kifizetésének feltételeként 
előírjuk az érvényes hulladék-
szállítási szerződés meglétét. 
Felmérjük az engedély nélkül 
épített „vályogházak” mérté-
két, intézkedünk az ezekben a 
házakban lakó gyermekek biz-
tonságba helyezéséről, hosszabb 
távon pedig felszámoljuk ezeket 
az építményeket. Szeretnénk a 
bűnügyileg fertőzött területekre 
térfigyelő kamerákat telepíteni, 
lépéseket tervezünk a közrend, 
közbiztonság, köztisztaság ja-
vítása érdekében, illetve meg-
vizsgáljuk, van-e városunkban 
uzsora-bűncselekmény. Nagy 
hangsúlyt kívánunk fektetni a 
nem kívánt terhességek meg-
előzésére, a védőnők felvilágo-
sító, ismeretterjesztő munkájá-
ra még nagyobb szükség van, 
mint korábban, hiszen ha ala-
posan megvizsgáljuk a születési 
arányszámokat, elmondhatjuk, 
hogy 2003 óta kivétel nélkül 
minden évben 50% fölött volt a 
halmozottan hátrányos helyze-
tű családba született gyermekek 
száma. Nem beszéltünk még a 
rágcsálóírtás fontosságáról, az 
utak, járdák rendbetételéről, a 
kóbor ebek befogásának szük-
ségességéről. Ezek mind-mind 
ránk váró feladatok, amelye-
ket folyamatosan meg kell ol-
danunk annak érdekében, hogy 
elősegíthessük a cigányság tár-
sadalmi beilleszkedését.
–  Ezek szükséges és jól meg-

határozott célok, de mit sem 
érnek, ha nem járnak szem-
léletváltozással úgy a cigány, 
mint a magyar nemzetiségek 
részéről. 

– Természetesen a szemlélet-
váltás elérése nélkül ez a Cse-
lekvési Terv csak olyan lenne, 
mint a gyógyszer, a tűneteket 
csillapítaná, de magát a beteg-
séget nem gyógyítaná meg. Ah-
hoz, hogy az emberek fejében 
is rend legyen, hosszú időre 
van szükség, nem egy-két év 
alatt mehetnek végbe a pozitív 

irányú változások, ezzel tisztá-
ban vagyunk. A cigányságnak 
tudomásul kell vennie, hogy az 
alapvető együttélési normákat 
nekik is épp úgy be kell tar-
tani, mint bárki másnak, aki 
a városunkban él. Dolgozniuk 
kell, normális, emberhez méltó 
életkörülményeket kell maguk 
körül teremteniük, tisztán kell 
tartaniuk lakókörnyezetüket, 
önmagukat. Ezekhez a célki-
tűzésekhez segítséget adunk, 
cserébe azonban teljesítendő el-
várásaink vannak. A feneketlen 
kút kiapadt, itt az ideje annak, 
hogy a Tiszavasváriban és Jó-
zsefházán élő cigány családok 
tagjai is részt vegyenek saját 
maguk fejlesztésében, ne min-
dig csak a segítséget várják el.
–  A segélyezési rendszer 

anomáliáit mindannyian jól 
ismerjük. A társadalmi normák 
betartásához sok esetben 
szükséges az is, hogy munká-
ból és az érte kapott fizetésből 
éljenek meg az emberek. Ezen 
a téren milyenek a lehetősé-
gek?

– A munkanélküliség országos 
probléma, nem helyi specializá-
ció. Bár a közvélemény szerint 
a cigány emberek nem akarnak 
dolgozni, de ez csak általánosí-
tás és sok esetben nem is igaz. 
A Keskeny út mögött találha-
tó szántó terület egy részét – 
mintegy 8 hektár – egyenlő 
nagyságú területekre osztjuk 
és haszonbérleti szerződés meg-
kötésével kiosztjuk azok között, 
akik vállalják a területek meg-
művelését. Emellett mezőgazda-
sági szakemberek bevonásával 
képzéseket, felvilágosító prog-
ramokat szervezünk a vállalko-
zó kedvű családok számára. A 
közmunkaprogramban tovább-
ra is lehetőség nyílik foglalkoz-
tatásra, ezen a téren kedvezőek 
a kilátásaink.
–  Nem fél attól, hogy ezekkel az 

intézkedésekkel tűzfészekbe 
nyúlnak? Számít a jogvédők 
rohamára?

– Ez nem tűzfészek, sokkal 
inkább egy időzített bomba. 
Bizonyára lesznek olyanok, 
akik az alapvető emberi jogok-
ra hivatkozva megpróbálnak 
majd hátráltatni bennünket, 
de felkészültünk erre is. Az 
érted haragszom, nem ellened 
elvét követve úgy gondolom, 
nekünk kötelességünk segí-
teni is a társadalomnak azt 
rétegét, amelyet évtizedeken 
át szándékosan tartottak poli-
tikai irányzatok tudatlanság-
ban, nyomorban. Azt azonban 
mi sem tehetjük meg, hogy a 
cigányság társadalmi beillesz-
kedését a magyarság rovásá-
ra vigyük véghez a települé-
sünkön. Segítünk, de egyben 
elvárásokat is támasztunk 
velük szemben. Széles társa-
dalmi összefogásra van szük-
ség ahhoz, hogy ezen a téren 
eredményeket érhessünk el. 
Nehéz feladat, kockázatos vál-
lalkozás, amit mindenképpen 
meg kell tennünk, mert gyer-
mekeink és unokáink számára 
egy olyan várost szeretnénk 
örökül hagyni, ahonnan nem 
kell elmenekülniük pusztán 
azért, mert az egyes népcso-
portok képtelenek a normális 
emberi együttélésre. S.É.

A Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete várja ebben az 
évben is az adó 1%-okat. 
A befolyt összegből kulturális programjainkat, foglalkozásainkat, 
gyermekeink táborozását, úszásoktatását támogatjuk. Köszönjük 
szépen! Adószámunk: 18807503-1-15

1% felajánlás

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

ANGEL & SPÉCI BT.
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

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

Járművezetőképző
tanfolyamok: „B” és „T” kategória

Oktatók:
Dankó Ferenc elmélet, „B” gyakorlat  tel: 06-30/228-0693 
István Zoltán „B” gyakorlat  tel: 06-20/949-5778 
Kórik Sándor „B” gyakorlat  tel: 06-30/972-1972 
Nagy Sándor elmélet „T” gyakorlat  tel: 06-30/218-2008 
Iskolavezető: – Oleár László  tel: 06-30/928-4249 

Gyakorlási lehetőség ahogy a vizsgán: 
ÉRINTŐKÉPERNYŐS számítógépen

Jelentkezni, érdeklődni a helyszinen, 
és az oktatóknál lehet

A következő tanfolyam indítása: 
2014. március 12. (szerda) 16,00 óra

Találkozások Háza

t Felnőttképzési Intézmény

tőképzőp

Részletfizetés, 

Jogsihitel

a Tiszavasvári 

Takarékszövetkezetnél!

Jelentkezni:
Oleár Lászlónál

tel.: 06-30/928-4249 

T

Tiszavasvári, Kossuth u. 11., az órás mellett. 
Pócsikné Tel.: 70/229-7762, 

pocsiknehitel@gmail.hu
10–15-óráig.

Időpont egyeztetéssel minden nap!

Lakótelepi, háromszobás, fel-
újított lakás, kertes házra cseré-
lendő értékegyeztetéssel. Telefon: 
06-42/275-572.

Tiszavasváriban a Krúdy Gyula 
utcában első emeleti lakás eladó. 
Érdeklődni 17 óra után lehet a 
06-30/621-52-38-as telefonszámon.

Apróhirdetés

Rézműves Milán
(2014. 01. 30.)

Polonkai Gábor Regő
Mészáros Nóra Ágnes

Rostás József
Polyák Noémi

Szabó Amina Melissza
Kóti Jázmin

Rézműves Nándor Dávid
Lakatos Alexandra

Rézmüves Virág
Vadász Jáde Lili
Rézmüves Lizbett

2014. februárban születtek 

Rézműves Milán
(2014. 01. 30.)

Polonkai Gábor Regő
Mészáros Nóra Ágnes

g

S
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Kórik Gábor
Kónya József

Papp Miklósné 
szül. Szilágyi Margit

Oláh Péterné 
szül. Seres Julianna

Gazdag Lajos
István József

Gál Jenő Gyula 
Péter Károlyné 

szül. Alföldi Zsófia 
Tógyer Zsolt

Lakatos Istvánné
szül. Varga Gyöngyike

Magyar János
Tamás Károlyné 

szül. Tamás Ilona

2014. februárban
elhunytak 

Kórik Gábor

2014. februárban házasságot kötöttek ffff

Szögi Erika – Dudás József
Szászi Judit – Pethe Attila István

Az idő sem gyógyítja fájó sebeinket, mert Te 
igazán szerettél bennünket. Hiába borult Rád 
a temető csendje, szívünkben élni fogsz mind-
örökre. Szerető feleség voltál, drága édes-
anya, nagymama. Egész családod nem feled 
el soha. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk 
élni, Nélküled.” 
Fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára 

Kóka Ernőné 
tragikus elvesztésének 1. évfordulóján.

IM MEMORIAM

Gyémántot érő házasság
Hatvan esztendővel ezelőtt fo-
gadott egymásnak örök hűsé-
get Bódor Sándor és Csordás 
Etelka, akik még ma is rajongó 
szeretettel viseltetnek egymás 
iránt. Házasságukból két le-
ánygyermek született, Katalin 
és Gyöngyi. A Gyémánt lako-
dalmasok ismét megújították 
házassági fogadalmukat és az 
anyakönyvvezető előtt újból 
megerősítették szándékukat, 
miszer in t 
életük vé-
géig egy 
p á r k é n t 
k í v ánnak 
haladni az 
élet útján. 
Etelka néni 
megosztotta 
velünk az 
jó házas-
ság titkát 
is: „Sűrűn 
kell simo-
gatnunk a 
Szeretőnk 
hátát, mert 

a férfiember olyan, mint a 
cica. Mi is történik akkor, ha 
megsimogatjuk a cicánk há-
tát? – kérdezte pajzán mosoly 
kíséretében a 80 esztendős Eta 
néni…” Nos, mi már tudjuk a 
választ, de ezúttal nem lőjük le 
a poént, mindenki saját maga 
adja meg a feletet erre a hun-
cut bölcseletre. Egyet azonban 
elárulunk: Eta néni nem a do-
rombolásra gondolt…

Dr. Magyar Károly 
György

06-70-570-0904

Állatorvosi 
rendelő nyílt 
a Piac téren!

Rendelési idő:
hétfő 17–19 óra
szerda 17–19 óra
péntek 16–18 óra
Eboltás a rendelő-
ben és háznál is!

Allianz Hungária Zrt.

ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER

Gázvezeték 

és gázkészülék 

szerelés

– Gázkazánok
– Vízmelegítők
– Konvektorok
– Tűzhelyek
karbantartása és javítása!
Gáz-Víz-Fűtés Szerelése

Németh József
Gázvezeték- és készülékszerelő mester

Tiszavasvári, Gyóni Géza u. 5.
06-30/356-5258

Dr. Partizer Éva ügyvéd

Tel.: 06-20/9616-783

 Cégalapítás, módosítás, megszűntetés ●

 Követelések érvényesítése, adósság  ●

behajtás
 Házassági bontóperekben jogi  ●

képviselet ellátása
 Ingatlan adásvétel, ajándékozás,  ●

bérlet
Okiratszerkesztés ●

Jogi tanácsadás ●

Jogi képviselet ●

„TALÁLKOZZUNK 
A KÖNYVTÁRBAN!”

BABA-MAMA KLUB
a tiszavasvári

VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
2014. április 9-én (szerda) 

10 órától
„ANYÁNAK LENNI!”

Előadó:
NAGYNÉ LAKATOS ÉVA

pszichológus
Minden gyermek Baba-
Mama Klub egységcso-
magot kap ajándékba! 

„TALÁLKOZZUNK
A KÖNYVTÁRBAN!”

BABA-MAMA KLUB a tiszavasvári
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

2014. március 12-én (szerda) 10 órától
„Nem lehet elég korán kezdeni…”

A könyvek 
szeretetére nevelés 
kisgyermekkorban  
– könyvkiállítás –

Minden gyermek képes 
lapozót, könyvet kap 

ajándékba!

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
Helyszín: Tiszavasvári, Találkozások Háza

Időpont: 2014. március 17. 9.00
Amennyiben látásjavító eszközt visel, 
kérjük, hozza magával a vizsgálatra.

A vizsgálat után szakemberek 
értékelik az eredményeket
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Egyesületünk február 22-én 
megtartotta az éves közgyű-

lését, melyen 51 tag vett részt. 

A Vezetőség, a Gazdasági Ve-
zető, a Felügyelő Bizottság és 
a Fegyelmi Bizottság 2013. évi 
beszámolóját a tagság egyhan-
gúlag elfogadta. Döntés szüle-
tett a 2015. évi tagdíjakról és 
a támogatási rendszer változá-
sáról, mely már ebben az év-
ben érvénybe lép. A Közgyűlés 
határozott az évek óta nem 
működő alapítvány végleges 
megszüntetéséről.
A 2014. évi munkaterv is el-
fogadásra került, melynek a 
főbb pontjai:

 2014. április 26. Tavaszi mun- ●

kálatok a Kacsáson (Horgá-
szok Országos Környezetvé-
delmi napja keretében)
 2014. május 24. Egyesületi  ●

horgászverseny fenekezős 
és úszós kategóriákban, a 
nevezések számának függvé-
nyében.
 2014. június 28.  Egyesüle- ●

tünk fennállásának 60. év-
fordulójára játékos családi 
nappal készülünk. Az évfor-
duló alkalmával ünnepélyes 
táblaavatásra is sor kerül.

 Bentlakásos horgásztábor  ●

szervezéséről is döntött a 
Közgyűlés, melynek időpont-
ja még nincs eldöntve. Erre 
a hétre önkéntes segítőket 
kérünk, valamint felajánláso-
kat, melyek lehetnek anyagi 
illetve tárgyi ajándékok.
 Az őszi munkálatok időpont- ●

ja is később kerül kihirde-
tésre.

2014. évi díjak a Kacsáson:
 10 kg-os területi jegy 8 600 Ft ●

 5 kg-os területi jegy: 4 300 Ft  ●

(Csak 10 kg-os után váltható)
 Sportjegy: 1 300 Ft  ●

 15 alkalomra szóló sportbér- ●

let: 15 000 Ft  (kombinálható 
a területi engedéllyel)
 Éjszakai pótlék tagoknak:  ●

500 Ft
 Éjszakai pótlék nem tagok- ●

nak: 750 Ft

Tervezett nyitás: március 7.
További részletekről tájéko-
zódhat az Egyesület honlapján 
(tv-horgasz.info), a városi TV 
képújságján, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal földszinti 
folyosóján.

Fejes László Ádám 
elnök

Tisztelt Horgásztársak!Tisztelt Horgásztársak!

A Képviselő-testület február 
13-án rendkívüli ülést tartott, 
ahol az alábbiakról döntöttek:

–  A Varázsceruza Óvoda épü-
letének energetikai felújí-
tása érdekében pályázatot 
nyújt be az önkormányzat. 
A beruházás összköltsége 
37 499 290 Ft, az igényelt tá-
mogatás (80%) 29 999 432 Ft, 
az önkormányzati saját erő 
(20%) 7.499.858,-Ft. Az Ön-
kormányzat vállalja, hogy 
az építési költségekre for-
dítható összeg 5%-át, azaz 
1 499 972 Ft-ot a közfoglal-
koztatottak alkalmazására 
fordítja.

–  A képviselő-testület megálla-
pította, hogy a Városi Kincs-
tár gazdasági vezetőjére vo-
natkozó pályázat kiírása nem 
tartozik a hatáskörébe, ezért 
a gazdasági vezetői pályázati 
kiírásról szóló 17/2014. (I.30.) 
Kt. számú határozatot hatá-
lyon kívül helyezi.

–  A képviselő-testület hozzá-
járult ahhoz, hogy a Tisza-
vasvári Sportegyesület a 
látvány-csapatsportok támo-
gatásának adókedvezménye 

sporttelep felújítási program 
(továbbiakban: TAO prog-
ram) keretében, nyertes pá-
lyázat esetén a tiszavasvári 
2438 helyrajzi számon nyil-
vántartott, természetben Ti-
szavasvári Fehértói u. 2/B. 
címen található sporttelep 
ingatlanon sportfejlesztési 
tárgyi eszköz felújítást meg-
valósítson.

A Képviselő-testület február 
20-án tartotta soros ülését. 
A plénum elfogadta:

–  a 2013. évi költségvetés mó-
dosítását,

–  a 2014. évi költségvetést,
–  a Cselekvési tervet a roma 

emberek társadalmi beillesz-
kedésének elősegítésére,

–  a Magiszter Alapítványi Óvo-
da, Általános Iskola, Közép-
iskola és Szakiskola tiszavas-
vári óvodájának 2014. évi költ-
ségvetését, és 2013. évi költ-
ségvetésének beszámolóját,

–  Férőhelybővítés és komp-
lex fejlesztés a Tiszavasvári 
Fülemüle Óvodában a mi-
nőségi nevelés érdekében 
ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat 
támogatást megelőlegező 

1-2-13-4400-0232-8 számú hitel-
szerződésének módosítását,

–  a Férőhelybővítés és komp-
lex fejlesztés a Tiszavas-
vári Fülemüle Óvodában a 
minőség nevelés érdeké-
ben ÉAOP-4.1.1/A/11 pályá-
zat támogatást megelőlegező 
1-2-13-4400-0232-8 számú, és a 
saját erő biztosítására szolgá-
ló 1-2-13-4400-0230-6 számú hi-
telszerződésének módosítását,

–  az egészségügyi feladatok ki-
szervezésének megvizsgálását,

–  a Tiszavasvári Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának kiegészí-
tését,

–  a Tiszavasvári Önkormány-
zati Tűzoltóság 2013. évben 
végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót,

–  a Tiszavasvári Sportegyesület 
2013. évi szakmai és gazdál-
kodási tevékenységének ala-
kulásáról szóló beszámolót,

–  a Vasvári Hírmondó 2013. évi 
tevékenységének és gazdál-
kodásának alakulásáról szóló 
beszámolót,

–  a Férőhelybővítés és komp-
lex fejlesztés a Tiszavasvári 
Fülemüle Óvodában a mi-

nőségi nevelés érdekében 
ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat 
támogatást megelőlegező 
1-2-13-4400-0232-8 számú hitel-
szerződésének módosítását,

–  a Hajdúkerületi és Bihari Ví-
ziközmű Szolgáltató Zártkörű 
Részvénytársasággal kötött 
bérleti üzemeltetési szerző-
dés módosítását,

–  a Tiszavasvári Városi Kincs-
tár és a Tiszavasvári Szociá-
lis-, Gyermekjóléti és Egész-
ségügyi Szolgáltató Központ 
közötti együttműködési meg-
állapodást,

–  a Dr. Bodnár Zoltán házior-
vossal kötött feladatellátási 
szerződés módosítását,

–  a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtásra vonatkozó fel-
adatellátási szerződést,

–  az Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből ere-
dő fizetési kötelezettségeit,

–  a közterületek elnevezésé-
nek, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló 
kezdeményezésről és ház-
szám-megállapítás szabályai-
ról szóló rendeletet,

–  a hirdetmények és plakátok 
közterületen történő elhelye-

zéséről szóló önkormányzati 
rendeletet.

Határoztak 

–  a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. 
alatti irodák Vasvári Pál Mú-
zeum által történő hasznosítá-
sának felülvizsgálatáról,

–  a Tiszavasvári, Garami u. 
1/a. sz. alatti önkormányzati 
ingatlan értékesítéséről szóló 
határozat módosításáról,

–  Dné O. K-nal a tiszavasvári 
0358/19 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlan értékesítésére köten-
dő adásvételi szerződés jóvá-
hagyásáról,

–  a gyermekek és fiatalok kö-
zösségeinek és ifjúsági civil 
szervezetek tagjainak, vala-
mint az ifjúsággal foglalkozó 
szakemberek képzéseinek tá-
mogatása című, IFJ-GY-14-C 
azonosító számú pályázat ön-
erejének biztosításáról.

–  Zárt ülés keretében döntöttek 
az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Opel Combo értékesí-
téséről, egy önkormányzati se-
gély elutasítása ellen benyúj-
tott fellebbezésről, valamint 
a szavazat számláló bizottság 
tagjainak megválasztásáról.

sport, szabadidőönkormányzati hírek
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DE EZ NEM AZ, AMIRE GONDOLSZ! 
EZT BIZTOS „MEGEMLEGETED”, ÉS 

MINDEN ÉVBEN VISSZAJÖSSZ MAJD!

A Tiszavasvári Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya idén 
első ízben szeretné megszervezni – a későbbiekben pedig ha-
gyománnyá tenni – Nyári Kézilabda Táborát azoknak a fiata-

loknak, akik a sportág iránt érdeklődnek.
Szeretnénk, ha a nyári szünidő egy részét hasznosan töltenétek 
el egy olyan közösségben, ahol igazán jól érzitek magatokat!
A táborba elsősorban az 1998 – 2004 között született lányok 

és fiúk jelentkezését várjuk. 
Az sem baj, ha kezdő vagy, de szeretnél megismerkedni ezzel 

a csodálatos sportággal, mi segítünk!

A tábor helye: Gólyahír Gyermek- és Ifjúsági Tábor Tisza-
vasvári

A tábor ideje: előreláthatólag 2014. július 7 – 11. (hétfőtől 
péntekig 5 nap, 4 éjszaka)

A tábor költsége: 15 000 Ft, mely tartalmazza a napi két 
edzést, 4 éjszaka szállást, napi háromszori étkezést, strand-

belépőt és szabadidős programokat 

Azt, hogy komolyan gondoljuk, mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy sikerült megnyerni a táborvezetésre Kovács Mi-

hály utánpótlás edzőt, aki jelenleg a FTC-PLER együttesénél 
dolgozik, és Törökné Csapó Erikát, ő most a DSC-SI csapatá-

nál technikai igazgató, szakosztályvezető, edző.

SZTÁRVENDÉGet is várunk, de hogy ki lesz ő, az legyen 
meglepetés!

Táborvezetők: Kovács Mihály (183-szoros válogatott, magyar 
bajnok, kupagyőztes, világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Év 

Játékosa cím birtokosa) 
Törökné Csapó Erika (128-szoros válogatott, 2-szeres EHF-ku-

pa győztes, KEK döntős)

Gyere el, és szerezz egy olyan nyári élményt, amely 
rabul ejt a kézilabda semmihez sem hasonlító világában!

Ha kérdésed van, vagy előzetesen szeretnél jelentkezni 
(letölthető jelentkezési lap 

a www.tiszavasvarikezilabda.eoldal.hu internetcímen hama-
rosan) az alábbi elérhetőségeken teheted meg: 

Dancs Miklós 06-30/566-2098, mareno@t-email.hu

HA NYÁR, AKKOR SZÜNIDŐ!
HA SZÜNIDŐ, AKKOR TÁBOR! 

HA TÁBOR, AKKOR SPORT!
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Tíz szavazókörben voksolhatunk
Az előző választásokhoz képest némileg változnak a szavazó-
körök elérhetőségei. Voksainkat az alábbi helyszíneken ad-
hatjuk le április 6-án:
 1. számú szavazókör: Vasvári Pál u. 97/a. – Vasvári Pál Iskolai Egység
2. számú szavazókör: Vasvári Pál u. 97/a. – Vasvári Pál Iskolai Egység
 3. számú szavazókör: Báthori u. 6. – Városi Kincstár
4. számú szavazókör: Egység u. 6. – Egység úti Óvoda
 5. számú szavazókör: Ifjúság u. 4. – Kabay János Iskolai Egység
6. számú szavazókör: Ifjúság u. 4. – Kabay János Iskolai Egység
 7. számú szavazókör: Városháza tér 4. – Képviselő-testületi ülésterem
8. számú szavazókör: Kossuth u. 76. – Magiszter Alapítványi Iskola
 9. számú szavazókör: Vörös Hadsereg u. 10. – Városi Bölcsőde
10. számú szavazókör: Gépállomás u. 3. – Hímző üzem

Kérdezzük Önöket
Mint arról a 2013. novem-
beri lapszámunkban beszá-
moltunk, a „Tiszavasvári 
Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése” című, 
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0015 
jelű pályázatunk közel 22 
millió Ft összegű támoga-
tásban részesült. A projekt 
részeként átfogó felmérést 
és elemzést szeretnénk ké-
szíteni az önkormányzati te-
vékenységekkel és közszol-
gáltatásokkal kapcsolatos 
elégedettségről és felmerülő 
igényekről. A kérdőíves fel-
mérésre március hónapban 
kerül sor a Polgármeste-
ri Hivatal munkatársainak 
közreműködésével, 1200 fő 
megkérdezésével. Kérjük, 
hogy a személyes megkere-
sés során válaszaikkal segít-
sék dolgozóink munkáját.

VVasvári asvári HHírmondóírmondó VVasvári asvári HHírmondóírmondó

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FEBRUÁRI DÖNTÉSEI ➜

A 2014. évi helyhatósági válasz-
tásokat követően az alábbi 

utcák esetében kerül sor névvál-
toztatásra:

Április 4., Élmunkás, Fürst Sán-
dor, Gorkij, Hámán Kató, Kun 
Béla, Lenin, Partizán, Rajk László, 
Ságvári Endre, Sallai Imre, Tolbu-
chin, Úttörő, Vörös Csillag, Vörös 
Hadsereg, Zalka Máté, Zsdanov. 

A képviselő-testületi döntést az 
ide vonatkozó törvény indokol-
ja, mely szerint közterület, illet-
ve közintézmény nem viselheti 
olyan személy nevét, aki a XX. 
századi önkényuralmi politikai 

rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásá-
ban részt vett, továbbá nem 
viselhet olyan kifejezést, vagy 
szervezeti nevet, amely a XX. 
századi önkényuralmi politikai 
rendszerre közvetlenül utal.
A névváltoztatás közel 1200 
lakót érint városunkban. Az 
érintett lakosok lakcím iga-
zolványában a régi megneve-
zés helyett az új közterületnév 
átvezetése szükséges, amelyet 
illetékmentesen kérhetnek 
majd. 
A hiteles tulajdonilap-másola-
tokhoz szintén ingyen juthat-
nak hozzá azok, akiknél válto-
zik az utcanév. 

Változnak az utcanevek

Az érvényben lévő helyi ren-
delet szerint a házszám-táblát 
az ingatlan utcafronti k e r í -
tésére, házfalára, az 
utcáról jól látható 
módon kell az in-
gatlan használó-
jának, kezelőjé-
nek, ennek hiá-
nyában tulaj-
donosának 
elhelyezni. 
Kérjük Önö-
ket, segítsék elő 
egy kis odafigyeléssel 
azok munkáját, akik a közterü-
leteken teljesítenek szolgálatot. 
A városban nagyon sok helyen 
a lakóingatlanok nem rendel-

keznek házszám-jelzéssel, így 
sok esetben csak nagyon ne-
hezen azonosíthatók be a tu-
lajdonosok, címzettek. Kérjük, 

hogy a legolcsóbb mó-
don tegyenek ki 

a ház falára 
vagy a pos-
taládára ház-

szám-felira-
tokat (pl. zsír-

krétával írják 
rá a számokat a 

postaládára, vagy 
ecsettel fessék fel 

a falra), ezzel is 
segítve a gördüléke-

nyebb munkavégzést. Segítsé-
güket előre is köszönjük!

Hiányzó házszám-táblák

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület hírei

Egyirányúsították
A képviselő-testület támogat-
ta azon lakossági kezdeménye-
zést, miszerint a Révai József 
utcának a Hősök és Kárpát 
utcák közötti szakasza a Hősök 
utca irányában egyirányúsí-
tásra kerüljön. Február végén 
a közúti jelzőtáblák kihelye-
zésre kerültek, így új forgalom-
irányítási rend lépett életbe 
ezen az útszakaszon. Kérjük, 
ne emlékezetből közlekedje-
nek a városban, figyeljék a 
kresz-táblákat is! 

Számunkra a 2. félév nem is in-
dulhatott volna jobban, hiszen 
egy csodálatos téli kikapcso-
lódással készülhettünk fel az 
előttünk álló újabb akadályok 
legyőzésére, ugyanis 2014. ja-
nuár 17-22. között lehetőségünk 
nyílt részt venni a Váci Mi-
hály Gimnázium által minden 
évben Arnoldstein és Tarvi-
sio pályáin megrendezett sí-
táborban. Mindketten nagyon 
izgatottak voltunk, és már alig 
vártuk, hogy végre élőben is 
megpillantsuk azokat a remek 
sípályákat, amelyekről annyi-
szor hallottunk a korábbi tábo-
rozóktól.
Nos, az igazat megvallva, a táj 
valóban ámulatba ejtő volt és 
a szállás, amely egy hatalmas 
tó partján feküdt, olyan volt, 
mintha egy régebbi korba csöp-
pentünk volna vissza. Nagyon 
otthonos, barátságos és külön-
leges hatással bírt. Habár az 
idő nem volt mindig kegyes 
hozzánk – ugyanis az első 2 nap 
eléggé borús volt az ég -, végül 
mégis minden jóra fordult, és 
csodás időben síelhettünk.
Miután visszatértünk a pályák-
ról, akkor sem unatkoztunk, 
hiszen a remek társaság gon-
doskodott róla, hogy minden 
perc izgalmas legyen. A tábor 
kiváló alkalom volt arra, hogy 
új embereket ismerjünk meg és 
új batárságokat kössünk, vagy 
megerősítsük a régieket. Min-
denkinek csak ajánlani tudjuk, 
hogy legalább egyszer látogas-
son el ebbe a táborba, hiszen 
életre szóló élményekkel gazda-
godhat és még az sem baj, ha 
sosem volt síléc a lábán, hiszen 
ilyen remek oktatókkal egy bá-
mulatos környezetben gyerekjá-
ték elsajátítani a síelés alapjait 
és gond nélkül lehet élvezni e 
csodálatos téli sportot. Egy biz-
tos: mi jövőre is ott leszünk! 

Fábri Anna és Deák Anita – 12/A

Február 15-én a Tiszavasvári 
SE-QUICK 2000 Kft. kézilabda 

csapata várta szurkolóit első hazai 
mérkőzésére, ahol Kazincbarciká-
val mérték össze erejüket.

Az őszi fordulóban fiaink 34-30 
arányban kikaptak a barci-
kaiaktól, de ezúttal a hazai pá-
lya előnye nekünk kedvezett.  
Nem voltak ilyen szerencsések 
a vasvári fiúk a második for-
dulóban, ahol Mátészalkával 
mérkőztek meg és sajnos két 
ponttal alulmaradtak. Lapzár-
tánk idején, március 1-én a 
Miskolci VSC csapatával vív-

tak nagyszerű mérkőzést hazai 
pályán kéziseink. A mérkőzés 
legjobbja, Kiss Krisztián gyö-
nyörű góllal állította be a 34:23 
arányú végeredményt.
A tavaszi fordulók az alábbiak 
szerint alakulnak:

2014. február 15. 18:00 15. ford. 

Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. – 
Kazincbarcikai KSE 
EREDMÉNY: 31-27

2014. február 22. 16:00 12. ford. 

Mátészalkai MTK – Tiszavasvári 
SE-QUICK 2000 Kft. 
EREDMÉNY: 26-24

2014. március 1. 18:00 13. ford. 

Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. – 
Miskolc VSI 
EREDMÉNY: 34-23

2014. március 8. 16:00 14. ford. 

Hajdúböszörményi TE – Tiszavasvári 
SE-QUICK 2000 Kft. 

2014. március 16. 17:00 18. ford. 

Kisvárda KC SE – Tiszavasvári SE-QU-
ICK 2000 Kft. 

2014. március 22. 15:00 16. ford. 

Nyíregyházi Főiskola-Nyírsuli – Tisza-
vasvári SE-QUICK 2000 Kft. 

2014. március 29. 18:00 17. ford. 

Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. – 
Debreceni EAC 

2014. április 12. 18:00 20. ford. 

Demecseri VKSE – Tiszavasvári 
SE-QUICK 2000 Kft. 

2014. április 26. 18:00 19. ford. 

Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. – 
VKK Nyírbátor 

2014. május 10. 17:00 21. ford. 

Berettyó MSE – Tiszavasvári SE-QU-
ICK 2000 Kft. 

2014. május 17. 18:00 22. ford. 

Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. – 
Fehérgyarmati VSE

Februári nyitány 

SÖPRIK A KÉMÉNYT 
A Kéményseprőipari Kft. 
munkatársai idén is két ütem-
ben végzik Tiszavasváriban 
a kémények ellenőrzését, 
tisztítását. Az első ütem 
január 13-tól április 30-ig tart. 
A második fázis május 12-től 
augusztus 22-ig esedékes. 
Kérjük, segítsék a szakem-
berek munkáját azzal, hogy 
lehetővé teszik számukra a 
kémények felülvizsgálatát.

EBOLTÁS
Az ebek veszettség elleni köte-

lező oltásának időpontjai 
Tiszavasváriban és Szorgalma-
toson.

Április 12. 08.00-11.00. Piac tér, – Dr. Magyar Károly
Április 12. 08.00-11.00 Vöröshadsereg u. – Kabay J. u. – Dr. Kokas 
Gyula
Április 13. 08.00-11.00 Petőfi u.-Sopron u. kereszteződés – Dr. 
Magyar Károly
Április 13. 08.00-11.00 Madách – Széles u. kereszteződés – Dr. 
Kokas Gyula
Április 25. 07.00-09.00. Józsefháza, – Dr. Magyar Károly
Április 25. 10.00-11.00 Dankótanya, – Dr. Magyar Károly
Április 26. 08.00-11.00 Szilágyi u.-Víz u. kereszteződés (magtár) 
– Dr. Magyar Károly
Április 26. 11.30-13.00 Deák F.-Vasvári Pál u. kereszteződés – Dr. 
Magyar Károly
Április 27. 08.00-11.00 Szorgalmatos, Iskola parkolója
Pótoltás.
Május 10. 08.00-11.00  Tiszavasvári Piac tér, 
Május 10. 08.00-11.00  Vöröshadsereg u. – Kabay J. u.
Május 11. 08.00-11.00 Szorgalmatos, Iskola parkolója

Oltás ára várhatóan 3000 Ft kutyánként, végleges ár az 
áprilisi számban!

A helyszínen chipezés is megoldható.

Minden hónap első csütörtö-
kén 17.00-18.00 órakor 

képviselői fogadó órát tart 
a Vasvári Pál teremben

Cselényi Judit
Kovácsné Nagy Julianna

Mészáros Lászlóné
Szabó Krisztián
Szabó Zoltánné

FOGADÓ ÓRÁK

munkra a 2. félév nem is in-Szám

Hó-mentes sítábor
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VVasvári asvári HHírmondóírmondó

Városunkban évtizedek óta 
problémát jelent a cigány-

magyar együttélés, s az idő előre 
haladtával a szakadék egyre csak 
mélyül a két csoport között.

A politikai trendek jöttek és 
mentek, azonban minden egyes 
városvezetés igyekezett tologat-
ni maga előtt a problémahal-
mazt, ami természetes módon 
napjainkra óriási méretűvé 
duzzadt. Kutatások, szakma-
közi egyeztetések tömkelege, 
felmérések, jelentések tucatja 
született ugyan a témában, de 
megoldás egy sem. A város-
ban élők tűrőképessége végleg 
elfogyott, szaporodnak a rassz 
megnyilvánulások, s időnként 
joggal érzik úgy a magyar nem-
zetiségűek, hogy hátrányos 
megkülönböztetésben van ré-
szük a jelenleg még kisebb-
ségnek számító cigánysággal 
szemben. Félő, hogy amennyi-
ben ez a tendencia folytatódik, 
előbb-utóbb elszabadulnak az 
indulatok és visszafordíthatat-

lanná válik a jelenség. Éppen 
ezért, dr. Fülöp Erik polgár-
mester úgy véli, a cigány-ma-
gyar együttélés kérdése elér-
kezett a 24. órába. Nincs idő 
tovább várakozni, hozzá kell 
nyúlni a témához, tényleges 

cselekvés formájában, azonnali 
határidőkkel, számonkérhető-
séggel. A képviselő-testület elé 
beterjesztett és a képviselők ál-
tal elfogadott Cselekvési Terv-
ről kérdeztem a Polgármestert.

Részletek a 3. oldalon
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Helyreigazítás
Decemberi számunkban 
tévesen jelent meg a váro-
si fenyőt adományozó, a 
Hősök utcában lakó Gom-
bos László neve. Szíves el-
nézését kérjük a hibáért!

Kérjük, segítse adója 
1%-ával a Tiszavasvári 
Városért Alapítványt. 

Számlaszám: 
19207614-1-15

1%

Farsangi játszóház, boszor-
kány szépségverseny, zajos fel-
vonulás, kiszebáb égetés várta 
az érdeklődőket a Vasvári Pál 
Múzeum farsangi mulatságára 
február 22-én. A szomorkás, 
esős idő ellenére is sokan ellá-
togattak a Nyíri mezőség mú-
zeumába, hogy együtt űzzék 
el az idei telet. Az egész napos 
program moldvai és felcsíki 
tánctanítással, viselet bemuta-
tóval és táncházzal zárult.

Farsangi játszóház, boszor-
kány szépségverseny, zajos fel-
vonulás kiszebáb égetés várta

Máglyán Máglyán 
űzték elűzték el
a teleta telet

VVárosunkban évtizedek óta 
problémát jelent a cigány-

magyar együttélés, s az idő előre 
haladtával a szakadék egyre csak 
mélyül a két csoport között.

Készek vagyunk 
a cselekvésre

Már nem lehet jelentkezniMár nem lehet jelentkezni
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
honlapunkon és Facebook ol-
dalunkon megjelentetett szak-
mai képzésekre a továbbiakban 
nincs lehetőség jelentkezni. 
Elkészült az igényfelmérés, 
melynek eredményeképpen 
mintegy kétszázan szeretnék 
igénybe venni valamelyik tan-
folyami lehetőséget. 

A továbbiakban a munkaügyi 
kirendeltség dönt az elindít-
ható képzésekről, ezért kérjük 
Önöket, legyenek türelemmel, 
mert április előtt egészen biz-
tosan nem indulnak el a tan-
folyamok. 
Akik felvételt nyernek, azokat 
tájékoztatják az illetékes szer-
vek időben. 

HázasodnakHázasodnak
Az elmúlt évek országos 

tapasztalataival ellentétben, 
idén megnövekedett a házasság-
kötési kedv városunkban. 

Az ilyenkor jellemző uborka-
szezon általában májusig szo-
kott tartani, ezúttal azonban 
nem beszélhetünk ilyesmiről. 
Már az év első hónapjától kezd-
ve folyamatosan érkeznek a 

Városházára a boldogító igent 
mondó párok. Reméljük, ez a 
tendencia hamarosan a gyer-
mekáldásban is megmutatko-
zik. Az ifjú házasoknak pedig 
azt kívánjuk, ne feledkezzenek 
meg arról egyetlen pillanat-
ra sem, hogy a házasság is 
egy társasjáték, melynek olyan 
íratlan szabályai vannak, amit 
a párok maguk határozhatnak 
meg annak érdekében, hogy 
abban mindketten jól érezzék 
magunkat.

Gyermekek is élnek a lyukas falú tákolmányban

Nőnap alkalmából Gyurkovics 
Tibor sorainak segítségével 
tisztelettel köszöntjük a váro-
sunkban élő lányokat, hölgye-
ket, asszonyokat a legaprób-
baktól a legszebb-korúakig.

NŐNAPI
KÖSZÖN(t)Ő
Azt hittem, hogy a világ csudája vagyAzt hittem, hogy a világ csudája vagy
őrjöngés, álom, nyíló végtelen.őrjöngés, álom, nyíló végtelen.
Ma azt tudom, hogy ha nem vagy velem,Ma azt tudom, hogy ha nem vagy velem,
nem vagyok, nem játszom, nem létezem.nem vagyok, nem játszom, nem létezem.
Felhők fehérje a szemembe fagy…Felhők fehérje a szemembe fagy…
azt hittem, hogy a világ csudája vagy,azt hittem, hogy a világ csudája vagy,
de annál sokkal fontosabb…de annál sokkal fontosabb…

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szervének vezetője, Dr. 
Magyar Veronika megyei tisztifőorvos 
február 11-én arról tájékoztatta dr. 
Fülöp Erik polgármestert, hogy ugyan 
az utolsó megbetegedés óta még nem 
telt el 30 nap, de új megbetegedésről nem 
tudnak, tehát gyakorlatilag a Hepatitis A 
járvány elmúlt. Kérjük, hogy az alapvető higiéniai 
követelményeket a továbbiakban is igyekezzenek betartani, a gya-
kori kézmosás sok kellemetlenségtől védheti meg szervezetünket.

Elmúlt a Hepatitis A járványElmúlt a Hepatitis A járvány

V
Mobilizált múzeumMobilizált múzeum
Digitális kalandozásra invitál a 
Vasvári Pál Múzeum új mobil-
alkalmazása: az applikáció az 
50 éves múzeum történetét és 
kiállításait mutatja be, illetve 
tájékoztat a rendezvényekről, 
programokról. Az infokommu-
nikációs forradalom jó pár éve 
jelen van a hétköznapokban 
és hatása jelentősen átalakítot-
ta tájékozódási szokásainkat. 
Néhány évtizede még elkép-
zelhetetlen technikai eszközök 
állnak ma a rendelkezésünkre 
a mindennapi életben.
A múzeumba érkező látogatók 
ezentúl okos telefonjukon és a 

helyszínen díjmentesen kiköl-
csönözhető táblaszámítógépen 
is ismerkedhetnek a múzeum 
gyűjteményével és történeté-
vel. A zökkenőmentes szörfö-
zéshez a múzeum az intézmény 
területén ingyenes wifi-t bizto-
sít. A fejlesztés a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Prog-
ram (TIOP) 1.2.2.számú pályá-
zat részeként a „Tárgyaink, 
örökségünk” című projekt ke-
retében valósulhatott meg. Az 
applikáció márciustól ingye-
nesen letölthető Android al-
kalmazáshoz kapcsolódó mobil 
piacterekről.

Csöppnyi élet
A Magyar Vöröske-
reszt Tiszavasvári 

Területi Szervezete

2014. március 13-án
csütörtökön 9–14.30 óráig 
véradást szervez a Találko-

zások Házában.
Szeretettel várjuk minden ked-

ves régi és új véradónkat! Taj 
kártya, személyi igazolvány, 

lakcímkártya szükséges!

A 2013 őszén, immáron máso-
dik alkalommal meghirdetett 
Astellas Gyermekrajz Pályáza-
ton 383 gyermek vállalkozott 
arra, hogy a világ legkedve-
sebb doktor nénijével, illetve 
doktor bácsijával kapcsolatos 
kedvenc történetét megrajzol-
ja. Tiszavasváriból 12 gyermek 
(Bajzáth Rupert Márk, Balogh 
Mátyás Roland, Kiss Marcell, 
Ladányi Zsolt, Lakatos Virág 
Mária, Lévai Nikoletta, Lévai 
Levente, Róka Gréta, Rostás 
Lili, Sütő Nikoletta, Török Ba-
lázs, Veress Jázmin) műve  ke-
rült a döntős alkotások közé.
A 2013-as Astellas Gyermekrajz 

Pályázat közönségszavazásán a 
7-9 évesek korcsoportjában or-
szágos harmadik helyre Lévai 
Levente Imre „Oltás után is 
mosolyogva a doktor bácsival 
és testvéreimmel”c. alkotása 
került. 
A 10-12évesek korcsoportjában 
második lett Lévai Nikolet-
ta Bianka „Ying-Yang, avagy 
minden rosszban van valami 
jó”című munkája, a harmadik 
helyet pedig Kiss Marcell „Sze-
retettel is lehet gyógyítani”cí-
mű rajza szerezte meg.
A közönségszavazás az idei kö-
zönségdíjakról, a zsűri a pályá-
zat dobogósairól, valamint 

fődíjasairól döntött. Így kor-
csoportjában szintén a har-
madik hellyel büszkélkedhet 
a zsűri döntése szerint Kiss 
Marcell. Bajzáth Rupert kü-
löndíjas lett a zsűri döntése 
alapján. Rajzos történetén „ A 
harcos doktor”, dr. Kodak Ist-
ván gyermekorvos látható.
Mind a négy gyermek a Tisza-
vasvári Általános Iskola tanu-
lója, két fiú gyermekorvosu-
kat, dr. Nyáguly Istvánt raj-
zolta le, Nikoletta nyíregyházi 
gyermek pulmonológusát, dr. 
Galambos Teodórát örökítet-
te meg.
A gyerekek 2014. március 
7-én,a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban megrendezendő 
ünnepségen vehetik át megér-
demelt jutalmaikat, s büszkén 
képviselhetik városunkat. 

A 2013 őszén, immáron máso-
dik alkalommal meghirdetett 
Astellas Gyermekrajz Pályáza-
ton 383 gyermek vállalkozott

Pályázat közönségszavazásán a 
7-9 évesek korcsoportjában or-
szágos harmadik helyre Lévai 
Levente Imre Oltás után is

fődíjasairól döntött
csoportjában szinté
madik hellyel büs
a zsűri döntése sz
Marcell. Bajzáth R
löndíjas lett a zsű
alapján. Rajzos törté
harcos doktor”, dr. 
ván gyermekorvos l

Rajzos sikerekRajzos sikerek

Adás minden nap 18.00 órától
és másnap délelőtt 9.00 órától

ÉPÜL, SZÉPÜL A PIAC. Megkezdődött a városi Piac felújítása. A 
verőfényes tavaszi napsütésben serényen dolgoznak a munkások a tető-
szerkezetek lefedésén, hogy minél hamarabb befejeződhessen a Leader 
pályázat keretében megvalósításra kerülő projekt.

és szabadságharc Magyar-
ország újkori történetének 
egyik meghatározó 
eseményeként a nem-
zeti identitás egyik 
alapkövévé vált. Tár-
sadalmi reformjaival 
a polgári átalakulás 
megindítója, önvédel-
mi harcával a nemze-
ti mitológia része lett. 
„Magyarország nem 
volt, hanem lesz!” – mondotta 
a maihoz igencsak hasonló tör-
ténelmi helyzetben Széchenyi 

István. Ezért dolgozunk, ezért 
küzdünk ma is. Olyan küz-

delem ez, amely va-
lószínűleg soha nem 
fog véget érni, amely 
egyet jelent a Muhi 
csatamezővel, Mohács-
csal, 1848-al, 1956-al, és 
éppen ez az, ami csodá-
latos benne: élni aka-
rásunk, összefogásunk 
diadala, amely itt tart 

minket a Kárpát-medencében 
immár több mint ezer éve ma-
gyarként, emberként.

és szabadságharc Magyar-
ország újkori történetének 

István. Ezért dolgozunk, ezért 
küzdünk ma is. Olyan küz-

Az 1848–49-es forradalomAz 1848–49-es forradalom

BABARUHA 
BÖRZE
A TALÁLKOZÁSOK
HÁZÁBAN
Április 5-én (szombat)
9.00-3.00-ig. 
Asztalbérlés:
1500
Ft/db. 

Infó: 
520-000

70/942-63-30
Jelentkezési 

határidő: 
április 1. 
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