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Mindannyiunk számára embert próbáló időszak 
vette kezdetét a veszélyhelyzet kihirdetésével. 
A bizonytalanság lelkileg megerőltető érzése, a 
társadalmi elszigeteltség különös hatással van ránk. 
Felerősödhetnek indulatok, de hangsúlyt kap az 
összefogás az egymás megsegítésének fontossága is. 
Emberek vagyunk, néha jól, néha rosszul reagálunk, 
de mindentől függetlenül összefogunk, összetartunk. 
Ezt a küzdelmet nem egyedül, hanem családokkal, 
társadalmi egységben – új fogalomként online 
közösségekben -, vívjuk. Tiszavasvári példaértékű 
fegyelmezettséggel vette tudomásul a megváltozott 
helyzetet. Megmutatkozott, hogy kevés erősebb 
dolog van, mint az emberi összefogás, a közös 
akarat. Köszönöm mindnyájuknak, hogy kitartanak! 
Köszönöm azoknak, akik adományoznak, 
akik önzetlenül segítenek, akik gondoskodnak 
ismerőseikről, ha szükség van rá, akik otthon 
maradnak, hogy más ne kerüljön bajba, és 
mindenkinek, aki a bajban jó szándékkal összetartani 
képes! 

Köszönöm Tiszavasvári!
Szőke Zoltán

 polgármester

Tekintettel a veszélyhelyzet 
elrendelésére, illetve a járvány 
terjedésének megakadályozása 
érdekében arra kérjük ügyfeleinket, 
hogy a  polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatait személyes 
ügyintézésre csak halaszthatatlan 
esetben keressék fel. Kérünk 
mindenkit, hogy betegen személyesen 
ne keresse fel az ügyfélszolgálatokat. 
A hivatal ügyfélterében csak az 
ügyintézésre várók tartózkodjanak a 

járványügyi szabályok betartásával. 
Az anyakönyvi események közül 
a házasságkötések kapcsán a 
polgármesteri hivatal felveszi a 
kapcsolatot mindazon jegyespárral, 
akik az elkövetkezendő 15 napon 
belüli időpontra jelentkeztek be 
házasságkötésre, egyeztetve annak 
létszámát, helyszínét.

Dr Kórik Zsuzsanna
jegyző

Megérkezett a régi, elavult, gyakorta meghibásodott elhunytszállító 
helyett az új, direkt erre a célra kialakított Volkswagen Transporter a 
Tiva-Szolg. Kft részére.

Anyák Napjára
Köszönet, Drága Jó Anyám..

Köszönöm, drága Jó Anyám teneked,
Hogy magadba fogadtad sejtemet,
Hogy véreddel tápláltad véremet,
S mikor magadhoz engedted lelkemet,

Köszönöm, drága Jó Anyám teneked,
Hogy lelkemet ily módon szeretted,
Hogy megengedted ereimnek,s
Benned lévő sejtjeidnek,
Hogy növekedjenek.

Köszönöm, drága Jó Anyám teneked,
Hogy az életet nekem megengedted,
Hogy új kis testecskeként
Megszülessen, kis sejtecskéből
Felnőtt ember cseperedjen.

Köszönöm, drága Jó Anyám teneked,
A Jó Isten legyen teveled,
Hogy megtapasztalhatom e földi 
életet,
És millióknak nyújthatok segítő kezet.

Szabó Miklósné

Mindannyiunk által ismert tény, hogy 
a gyomnövények okozta allergiás 
megbetegedések száma évről-
évre növekszik. Magyarországon 
a parlagfű a legnagyobb területen 
előforduló, legelterjedtebb olyan 
gyomnövény, melynek a pollenje 
az egyik legerősebb ismert allergén. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 
jelenleg érvényes jogszabályok szerint 
az ingatlantulajdonosoknak, illetve 
a földhasználóknak kötelessége az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 

kialakulását megakadályozni, és ezt 
az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. Azon 
földhasználóval/ingatlantulajdonossal 
szemben, aki a parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségét nem teljesíti, 
hatósági eljárást vagyunk kötelesek 
indítani. Megkérünk minden lakost, 
hogy ennek megfelelően tegyenek 
eleget jogszabályi kötelezettségüknek!
                                                                                          

Polgármesteri Hivatal

KEZDŐDIK A PARLAGFŰ SZEZON!
VÉDEKEZZÜNK ELLENE!

KÖZLEMÉNY
Ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban
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Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol

Ez a 
b e s z é l g e t é s 
2020. április 
27-én történt. 
Ú g y 
g o n d o l o m , 
hogy még 
m i e l ő t t 
rátérnénk a 
lakosság által 
f e l t e t t 
kérdésekre , 
kezdjük azzal, 

ami mindenkit leginkább érdekel: mi a 
helyzet vírus ügyben a jelenlegi állapotok 
szerint? – Örömmel mondhatom, hogy 
mind a mai napig továbbra sincs fertőzött 
személy Tiszavasváriban. Járványügyi 
megfigyeltjeink vannak, de betegségre 
utaló jelek náluk sem tapasztalhatók. 
Fegyelmezettek a vasvári emberek, 
betartják az utasításokat, talán ennek is 
köszönhető! – Idekapcsolódó kérdés: 
hatáskörödnél fogva bejelentetted a városi 
piac nyitva tartásának módosítását. 
Vagyis: 65 év felettiek a piacot reggel 
8.00-óráig látogathatják, míg a 65 év 
alattiak 8.00-12.00-ig! Mik a 
tapasztalatok? – Pozitív visszajelzéseket 
kaptam, és szemmel láthatóan nagyobb 
volt a vásárlók köre is. Nyilván volt 1-2 
ember, akinek ez nem tetszett, de a 
forgalom engem igazolt! – Köszönöm, és 
most pedig jöjjenek a beérkezett kérdések 
szó szerinti közlésben: hogyan áll a 
korábban bejelentett nagyobb 
lélegzetvételű fásítási projekt a városban? 
Mintha hallottam volna, hogy nem megy 
ez olyan egyszerűen a különböző 
közművek miatt. Viszont pl. az „ABC” 
vagy az „Amazon” előtt több helyen is 
látni, hogy ott vannak helyek fáknak, 
valószínűleg voltak is ott fák, csak történt 
velük valami. Ezek lesznek esetleg 
pótolva? Illetve hol várhatóak faültetések? 
– A nagyobb lélegzetvételt úgy kell érteni, 
hogy ez Tiszavasvári egész területére 
vonatkozik. Nem azt jelenti, hogy fák 
ezreit ültetjük majd, hanem a lehetőséghez 
mérten a legnagyobb darabszámot 
próbáljuk a közterületeinkre kihelyezni. 
Nyilván ezt alaposan meg kell tervezni, 
mert lehet, hogy kivágott, elöregedett fák 
helyett kell fiatalabbakat ültetni, de annak 
lehetőségét is meg kell vizsgálni, hogy a 
csemetének mekkora lombkoronája lehet, 
mekkora árnyékot adhat, nem zavar-e 
bármit is? Valóban nem egyszerű folyamat. 
Munkatársunk, Tőkés Lóránt végzett egy 
felmérést a településen. Ahogy az már 
elhangzott: nagyon sok helyen gondot 
okoz a közművek megléte, de ennek 
ellenére kész van a fásítási terv, és ez 
alapján fogjuk megvalósítani. Az ABC 
előtt valóban vannak helyek, ahol lehetőség 
lenne fásításra, de mindenekelőtt ezen a 
részen a parkolót, és ezt a járdaszakaszt 
kellene rendbe tenni, mint ahogy ezt tettük 
a COOP előtt. És ha a felújítás megtörtént, 
akkor lehet elgondolkodni a fásítás 
lehetőségein. Gondolni kell arra is, hogy a 
fa gyökérzete a későbbiek folyamán 
rongálhatja, megemelheti a járdát és az 
adott útszakaszt. Összegezve: először 
rendbe kell tenni a járdákat, parkolókat, 
majd utána jöhet a fásítás! – Ezek 
rendbetétele önkormányzati, vagy állami 
feladat? – Ez eléggé összetett, mert a 
COOP előtti járdaszakasz rendbetételénél 
is a KÖZÚT-tal kellett egyeztetni. Egy 
biztos: ami önkormányzati közterület, azt 
saját hatáskörben fogjuk megoldani! – 

Nézzük a következő kérdést:  A vírus 
okozta negatív gazdasági hatások 
enyhítésére az állam próbál segíteni a 
különböző ágazatoknak. A turizmus 
megsegítésére 600 milliárd forint közpénzt 
szánnak. A kérdésem az lenne, hogy ezzel 
kapcsolatban elkezdődött-e már valamilyen 
mozgolódás, egyeztetés a városban? 
Nálunk ugye leginkább a strandot 
érinthetné ez. Most, hogy a kormány 
számára szimpatikus színekben van 
Tiszavasvári, talán lehet esélyünk egy 
komolyabb fürdőfejlesztési támogatásra? 
– Több mindenről fogok ebben a 
kérdéskörben beszélni. A múlthéten 
elkészült Tiszavasvári 2020-2025-re 
vonatkozó gazdaságfejlesztési terve. Ez 
egy eléggé terjedelmes (27-28 oldalas) 
dokumentum, ami ki fog kerülni a város 
honlapjára. Ez a program az elmúlt 
időszakban történt fejlesztésekre épül, és a 
jövőbeni elképzeléseket, terveket 
tartalmazza. Bár ez időközben változhat, 
de segít abban, hogy tudjunk tervezni, az 
elképzelések mentén tudjunk haladni 
tovább. A járvánnyal kapcsolatos egyik 
üzenetemben jeleztem, hogy tervezünk egy 
olyan nyilvántartást, vagy közösségi oldalt 
létrehozni, ahol az összes létező 
Tiszavasvári vállalkozót szeretnénk 
feltüntetni elérhetőségükkel, tevékenységi 
körükkel, és minden olyan információval, 
amit fontosnak tartanak magukról 
közzétenni. Ennek lényege, hogy kitől, 
mihez, és hol juthatnak hozzá helyi 
emberektől. Egyrészt: ne máshol költsék el 
arra a pénzüket, amit itthon is megvehetnek, 
és ne kelljen Nyíregyházára, vagy más 
távolabbi városba elmenni vásárolni, 
amikor itt helyben is megtehetik! Másrészt: 
ezzel is segítenék azokat a vállalkozókat, 
akik munkahelyeket teremtenek, és nem 
beszélve arról, hogy ide is adóznak. Az 
idegenforgalom és túrizmus tekintetében 
én mondtam az utóbbi időben, hogy 
Tiszavasvárinak ez egy lehetőség, egy 
kitörési pont. A strand óriási fejlődésnek 
indult, az üdülőterületen nagyon sokan 
megjelentek hazánkból is, és külföldről is. 
A Kisfaludy-program, amit az elmúlt hét 
során nyilvánosságra hoztak, az 
idegenforgalom, a turizmus fellendítésére 
jött létre. Az, hogy Tiszavasvári 
szempontjából ez mit jelent, még nem 
tudom. A strand üzemeltetőjével 
folytattunk már ezt megelőzően is 
tárgyalásokat, de azt gondolom, hogy most 
még fontosabb, még aktuálisabb az 
egyeztetés. Ha lesz bővebb információ, azt 
feltétlenül tudatjuk a városlakókkal akár a 
TV-n, akár az újságon keresztül. Én úgy 
tudom, hogy a strand üzemeltetőjének 
voltak elképzelései a Kisfaludy-
programban, ezért lehetőségeinkhez 
mérten lobbizni fogunk, és kérjük az 
országgyűlési képviselőnk segítségét. – 
Köszönöm, menjünk tovább! A Tedeji út 
felújítása csak kampányfogás volt, vagy 
tényleg lesz belőle valamikor valami? – 
Azért mosolygok ezen a kérdésen, 
pontosabban a kampányfogás részén, mert 
dr Vinnai Győző, Országgyűlés 
Képviselőnk ezt a választások után, úgy 
Katalin nap környékén jelentette be 
valamelyik jótékonysági bálban. 
Egyébként dr Tiba István, Hajdú-Bihar 
megyei Országgyűlési képviselő úrral való 
egyeztetése során került szóba ez a 
bizonyos útszakasz, és a közös 
intézkedésük alapján ennek még 2020-ban 
el kell készülnie, elnyerték rá a támogatást! 
Azt hiszem, mindannyian várjuk a 

pillanatot! Már az autópálya átadása után 
szó volt róla, hogy ezt az útszakaszt is 
megcsinálják, de mindeddig váratott 
magára. – Térjünk rá kicsit az 
egészségügyre! A múlthéten készült egyik 
riportban megemlítésre került, hogy 
Tiszavasvári vállalkozók által összeadott 
több millió forint, melyből különféle, az 
egészségügyben használatos 
felszereléseket kívánnak venni,  valahol 
várólistán van! Mennyi gyűlt össze, és mi 
lesz a pénz sorsa? – Ebben a bizonyos 
említett riportban elhangzott, hogy Dr. 
Rojkó László, a Rojkó-Med Kft. 
ügyvezetője felvállalja, hogy saját pénzből 
a járóbeteg szakrendeléshez egy új 
röntgengépet szerez be lízing útján, mert a 
mostani több évtizedes elavult technika 
már nem működik, gazdaságtalan lenne a 
javítása. Én nagyon megörültem ennek a 
hírnek, mert az önkormányzatnak jelen 
esetben nem lett volna pénze erre, és mivel 
a régi használhatatlan, így veszélybe került 
volna néhány szakrendelés. Előre is 
köszönjük doktor úrnak ezt a hozzáállást! 
A másik része a mondandómnak, ami még 
a választások elé tehető jóval, amikor 
képbe került a Tiszavasvári Vállalkozói 
Kör. Elmondták, hogy szívesen támogatnák 
anyagilag a város egészségügyi 
műszerezettségének fejlesztését. Akkor a 
kardiológiai szakrendelés műszerparkjának 
fejlesztése merült fel. Első körben Dr. 
Lipták József vette kézbe a szervezést, és 
jó néhány támogatót sikerült maga mellé 
állítania. Majd később belépett a szervezők 
közé Várkonyiné Kerekes Zsuzsa, aki 
szintén aktívan kivette részét a munkában. 
Örömmel mondhatom, hogy 5.200.000.-Ft 
támogatás gyűlt össze, aminek kezelésében 
nagy szerepet vállalt a nagycsaládos 
egyesület. Ezt az összeget átutalták az 
önkormányzat egy elkülönített számlájára. 
A képviselőtestületnek van egy határozata, 
hogy milyen eszközök beszerzését 
támogatja. A járványügyi helyzetre való 
tekintettel ezt a beszerzést leállítottam. 
Hogy miért? A gyártók kihasználva a 
helyzetet mindennek megemelték az árát, 
így jobbnak látszott a kivárásra 
hagyatkozni. Majd a járvány végeztével 
ismét leülünk a vállalkozókkal, és 
megbeszéljük, hogy mire lenne 
szükségünk. Mindenesetre fontosnak 
tartom megemlíteni, hogy nagyon sokan, 
és nagyon sok pénzzel támogatták a 
járóbeteg szolgálat eszközparkjának a 
bővítését. Tehát: ez sem egy választási 
kampányfogás volt, hanem realitás és 
valóság. Gondolom, van rá lehetőség, hogy 
név szerint is megköszönjem mindazoknak, 
akik segítettek: DOH-Méh Bt, Tiszamag 
Kft, Tiszavasvári Zöldmező Kft, Reznek 
Zoltán Béla, Dr. Lipták József, Dancsné 
Orosz Katalin, Lipták István, Munka 
Mezőgazdasági Kft., Hüse Mihályné, 
PENTAKER KFT., GROVI KFT, SZA-
CSÓ KFT., LOSONCZI ÉS LOSONCZI 
KFT., Moravszki György Zsolt,  Balázsi 
Csilla. És nagyon-nagyon nagy köszönetet 
szeretnék mondani Várkonyi Istvánnénak, 
Dr. Lipták Józsefnek és a Nagycsaládos 
Egyesületnek, akik mint adományozók, 
mint szervezők kivették részüket a 
gyűjtésben, valamint Balázsi Csillának, aki 
segítőként is és adományozóként is jelen 
van ebben a tárgykörben. És ha még valaki 
úgy gondolja, szeretné gyarapítani ezt az 
összeget, megteheti, hiszen ahogy 
elmondtam, még nem került felhasználásra. 
– Ez a pénz a mai kor követelményeit 
figyelembe véve mire elég? -  Jelenleg 

három nélkülözhetetlen eszközt tudnánk 
venni belőle a régi árajánlatok alapján. Két 
kardiológiai fejegységet, és egyet, ami a 
szemészetben használatos. De, hogy ez a 
pénz most mire elég, majd kiderül a 
járvány után! – A kérdések alapján ismét 
visszakanyarodunk a járványhoz! 
Tiszavasváriban szükség volt-e a 
honvédség jelenlétére? És a vizsgálatok 
alapján mit állapítottak meg a szociális 
otthon működéséve kapcsolatosan? – 
Eddig nem volt szükség a honvédség 
segítségére sem a rendfenntartásban, sem a 
járvánnyal kapcsolatos helyzet 
megoldásában. Paronai János 
rendőrkapitány úrral többször egyeztettünk, 
és arra jutottunk, hogy nincs szükség az 
ilyen irányú segítségre, kézben tudják 
tartani a dolgokat. A másik: Örömmel 
jelenthetem, hogy járt a hatóság 
Tiszavasváriban a szociális otthonban 
ellenőrizni, és mindent rendben találtak. 
Szinte dicséretként mondták azt, hogy 
nagyon kevés intézményben találkoznak 
olyan járványügykezeléssel és 
intézkedéssel, mint itt Tiszavasváriban. 
Ami hiányosságként merült fel, hogy az 
esetleges elkülönítő szobának nem volt 
önálló hideg-meleg vizes blokkja – amit 
természetesen azóta már az intézkedésem 
eredményeképpen korrigáltunk. A 
karbantartók megoldották, így elhárult ez 
az akadály is!  A honvédség ténykedéséről 
csak annyit, hogy szakemberek voltak 
Tiszavasváriban, és mire ez a cikk 
megjelenik, már fertőtlenítve lesz az egész 
szociális otthon valamennyi helyisége. – 
És végül az utolsó kérdés: elhangzott több 
fórumon is, hogy anyagi és tartós 
élelmiszer felajánlásokat lehet tenni a 
szociális otthon számára. Konkrétan mire 
gondolnak a felhívók? -  Ami országosan 
is működik, hogy a dolgozóknak a 
mindennapjait, a munkában töltött idejüket 
tegyük egy kicsit kellemesebbé, egy kicsit 
komfortosabbá. Ehhez várunk 
felajánlásokat akár anyagilag a Boldogabb 
Családokért Alapítvány számlaszámára, 
vagy a Hősök úti Szoc. Szolgáltatóban 
leadható csomagolt élelmiszerek terén. Ez 
lehet keksz, egyéb rágcsálni való, 
gyümölcs, kávé, üdítő, ásványvíz, vagy 
amit éppen gondolnak a felajánlók. – Van-e 
még valami? – Igen, van, ami az 
adományozással kapcsolatos! Szeretném 
kifejezni köszönetemet a Tiszavasvári 
futballcsapatnak, hiszen Ők is csatlakoztak 
ehhez az adománygyűjtéshez. Fazekas 
Viktor, Szolyka Gergő és Szolyka Tamás 
elvitték a Hősök útra a csapat által 
összegyűjtött csomagokat, amit aztán eljut 
a szociális otthonba. Köszönet és nagy-
nagy hála a focicsapatnak. Többen feltették 
a kérdést közösségi oldalon leginkább, 
hogy a képviselők mivel járulnak hozzá az 
adománygyűjtéshez? Most fontosnak 
tartom megemlíteni, hogy a mi 
képviselőcsoportunk – a nyolc egyéni 
képviselő és én – vagy tiszteletdíjról való 
lemondással, vagy készpénz felajánlással 
segítjük a szociális otthon dolgozóit, és a 
szociális ellátásban résztvevőket. Ezt 
szívesen tesszük, és hálásak vagyunk a 
dolgozóknak! „A Boldogabb Családokért 
Tiszavasváriban Alapítvány” 
számlaszám: 68700016-10136719,  
Kornisné Liptay Elza Szociális és 
Gyermekjóléti Központ 4440 
Tiszavasvári Hősök út 38. telefon: 
42/520-118    –  Köszönöm!

Fülöp Attila
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A gyári lakótelepi játszótér 
térítésmentes tulajdonba vételéről

A döntéssel elfogadtam a Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete felajánlását, 
mely szerint a gyári lakótelepi játszóteret 
térítésmentesen Tiszavasvári Város 
Önkormányzata tulajdonába adja. A 
Költségvetési és Adóigazgatási Osztály 
által készített értékbecslés alapján a 
játszótér becsült értéke 12.640.059.-Ft. 
Tiszavasvári különböző pontjain számos 
játszótér található, melyek tulajdonosa 
Tiszavasvári Város Önkormányzata. 
A játszóterek karbantartásáról az 
önkormányzat a Tiva-Szolg. Nonprofit 
Kft.-én keresztül gondoskodik. A Tiva-
Szolg Nonprofit Kft. feladata ezzel 
kapcsolatban az alábbi: játszóterek építése, 
fenntartása, átalakítása és karbantartása, 
valamint játszótéri berendezések 
karbantartása.

Tiszavasvári Város 
Önkormányzatának 2020-2025 évekre 

szóló gazdasági programjáról

Tiszavasvári Város Önkormányzatának 
2020-2025 évekre szóló gazdasági 
programja elkészült és elfogadásra 
került a döntéssel. Tiszavasvári Város 
Önkormányzata legutóbb a 2015-2019-
es évekre vonatkozóan rendelkezett 
gazdasági programmal. Az abban foglalt 
5 évre szóló fejlesztési elképzelések nagy 
részének megvalósítása a 2019-es évtől 
új lendületet kapott.
Szemezgetve ezekből: A 2019-es évben 
támogatást nyert legnagyobb projektünk 
a „Zöld város” projekt, mellyel 
megújul a Találkozások háza lapos 

tető szerkezete, belső terek felújítása, 
tükrös terem felújítása, szellőző 
rendszer felújítás, piactér, strand felé 
vezető út mellett parkoló, műfüves 
focipálya a teljesség igénye nélkül. 
A közbeszerzés 2020. évben kiírásra 
kerül, melyet követően megkezdődhet 
a kivitelezés. Sportcsarnok felújításra 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat 
melynek része a tetőszigetelés, öltözők 
felújítása, belső nyílászárók cseréje, és 
napelem kihelyezése. Ez utóbbiak még a 
műszaki felmérés eredményétől függnek. 
A központi orvosi rendelő felújítása 
már megtörtént. A Hősök úti ingatlant 
teljes mértékben indokolt kiváltani. 
Az Esély Otthon pályázat kapcsán 7 
db önkormányzati lakást újít fel az 
önkormányzat. Itt jelenleg a gázórák 
beüzemelése zajlik, az ingóságok nagy 
részének beszerzése már megtörtént. 
Szintén a 2019-es év eredményének 
tudhatjuk be, hogy egy újabb pályázat 
nyert támogatást, így 180 millió forint 
értékben kerül kialakításra az ipari 
park Tiszavasváriban. A régi tervekhez 
képest az ipari park új helyszínen valósul 
meg. (0371/7 hrsz.) Mindezeken kívül 
a gazdasági programban részletesen 
kifejtésre kerülnek a jövő fejlesztési 
törekvései is. 

Rendelet Tiszavasvári Város Helyi 
Építési Szabályzatáról

Hosszú évek óta húzódó folyamat 
és jogszabályi kötelezettség okán az 
önkormányzat új településfejlesztési 
koncepció, új településszerkezeti terv és 
leírás, valamint új helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv készítésébe kezdett, 

melyhez már 2014 óta gyűjtjük a 
módosító javaslatokat a lakosságtól. 
2015-ben ezek az előkészítő munkálatok 
megszakadtak, melyeket 2019.évben 
elsődleges fontossággal soron kívül 
tűzött napirendre ismét a testület. A 
korábbi szabályozási tervek jogszabályi 
előírás alapján lejártak volna, így 
új terveket kellett készíteni. Ennek 
a határideje 2019.12.31. volt, mely 
határidőt egy ízben meghosszabbítottak. 
A rendelet elkészítése nem volt kötelező, 
de a beruházások megvalósítása 
szempontjából elengedhetetlen. Tehát 
az új településrendezési eszközöknek 
létre kellett jönnie, azaz az új helyi 
építési szabályzatot hatályba kellett 
léptetnünk. A javaslatokat személyesen, 
e-mailben, papíralapon és a lakossági 
fórum keretében lehetett benyújtani 
az önkormányzathoz. Mindezeken túl 
megkértük az érintett államigazgatási 
szervektől a város teljes közigazgatási 
területére vonatkozó adatokat. Ahhoz 
hogy a Képviselő-testület a javaslatokról 
megfelelően tudjon dönteni, kikértük a 
települési főépítész és a településtervező 
véleményét, ami alapján a 2019. március 
28-án megtartott Képviselő-testületi 
ülésen a 2014. óta beérkezett módosító 
javaslatokat a Testület megtárgyalta. 
A lakosság nagy részét érintő főbb 
módosítások kerültek elfogadásra: A 
hétvégi házas üdülőterületen maximális 
beépítési százalék a jelenlegi 15%-ról 
20%-ra módosul; a főút melletti telkeket 
korlátozó útkorrekciók felülvizsgálatra 
kerülnek; kialakíthatóvá válik a 
Salétromkert utca; a Krúdy és Gyári 
lakótelepeken sorgarázs elhelyezésére 
megfelelő terület kerül kialakításra; a 
Szikra Vadásztársaságnak lehetősége 
adódik Vadászház építésére; a Keskeny 

u. mögötti terület Kertvárosias 
lakóterületből Kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területté kerül átminősítésre. 
A fentieken túl egyéb módosítások is 
történnek, melyről a www.tiszavasvari.
hu honlapon, vagy személyesen 
lehet megtekintetni. Hosszú hónapok 
munkája és eljárási folyamatait követően 
2020. áprilisában elfogadásra került az 
új helyi építési szabályzat.

Rendelet Tiszavasvári Város 
településképének védelméről

Az elmúlt év végétől több kérelem 
érkezett ingatlan rendeltetésmód 
változása kapcsán (pld. üzletből 
lakássá minősítés) az önkormányzathoz. 
Ezeket a kérelmeket korábban az I. fokú 
építésügyi hatóság bírálta el és hatósági 
bizonyítványt bocsátott ki a kérdésben. Az 
építésügyi hatóságnak jogszabályváltozás 
kapcsán megszűnt a korábbi hatásköre 
így a településképi rendeletünkben 
lehetőséget teremtettünk ezen kérelmek 
elbírálására a polgármester által. Ezzel 
szabályozási körbe került a rendeltetésmód 
változtatás, és polgármesterként 
településképi bejelentési eljárás 
keretében bírálom el a kérelmeket. Az 
eljárás végén a „tudomásulvételről” 
határozatban döntök – a korábbi 
építéshatósági jogkörben jegyző által 
kibocsátott hatósági bizonyítvány helyett 
- a korm. rendeletben foglalt döntési 
jogkörének megfelelően. Ez alól kivétel a 
jegyzői hatáskörben lévő (400 m2) feletti 
épületre vonatkozó hatósági engedélyezési 
eljárás.

Szőke Zoltán
Tiszavasvári Város Polgármestere

FONTOSABB POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK A VESZÉLYHELYZET IDEJÉRE

ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZMUNKA
közfoglalkoztatottak közreműködésével megvalósuló fejlesztések

- A hét elején megkezdődött a Petőfi utcában is, a csatornaszakasznak a takarítása. – Az Állomás utcát érintően több napja dolgoznak a munkások azon, hogy a csatornaszakaszból 
a sűrűn elszaporodott nádat kézi szerszámok segítségével ki tudják takarítani. - A Fehértói utcát érintően a csatornaszakasznak a takarítása zökkenőmentes, jelenleg a Munka 
Mezőgazdasági Kft.-től két irányban halad tovább a takarítás: az Erdő utca irányában, valamint a Fehértói utcán található vágóhíd mögött lévő csatornaszakaszon.

dr. Groncsák Andrea
ügyvezető Tiva-Szolg Kft.

A 2020-as évben is 
igyekszünk értékteremtő 
munkával hozzájárulni 
Tiszavasvári fejlődéséhez. 
Terveink és az eddigi 
eredmények képes 
összeállításban az 
alábbiak: 

A csónakázó tó felé vezető úton zúzott 
kővel látják el az útpadkát a kulturált 

parkolás elősegítésére. 

A bölcsődében elkészült az új járda 
szakasz, mely az udvaron való közlekedést 

teszi könnyebbé. 

Az Ifjúsági táborban a vizesblokkok 
felújítása megkezdődött, szigetelésre 
kerül majd a hosszú faház, és külső-belső 

festések is lesznek.

A Találkozások Terén kialakított szabadidő park mögötti kerítés 
felújításra került, így a kondipark környezetének képe javult.

A mezőgazdasági program keretében 
pedig a Sopron úti telephelyen, a fóliában 
megkezdődött a palántázás, a földterület 
pedig előkészítésre került krumpli 

ültetéshez.

Belvízelvezető árkok takarítása kézi erő-
vel folyamatosan a belvízkárok elkerülé-
se érdekében Jelenleg takarítással érin-

tett csatornaszakaszok: 
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Sokakban felmerülő kérdés, hogy mit 
csinál veszélyhelyzetben a hivatal, az 
önkormányzat, amikor csökkentett 
munkavégzés folyik? Gördülékeny-e 
az ügyintézés, és születnek-e különféle 
döntések úgy, hogy nem ülésezik a 
képviselőtestület? – Erről beszélgetünk 
Szőke Zoltán polgármester úrral! - A 
személyes ügyintézés hiánya nem jelent 
csökkentett ügyintézést. Elektronikusan, 
telefonon továbbra is keresik a hivatalt. Az 
ügyintézési határidők alól sincs felmentés, 
így a kérelmek elbírálása ugyanúgy 
folyik. Az önkormányzat honlapján 
pedig közzétesszük azon polgármesteri 
döntéseket, melyeket általános jogrend 
idején a képviselő-testület hoz meg. Így 
nemcsak a veszélyhelyzetre tekintettel 
hozzuk meg a megfelelő intézkedéseket, 
hanem a szokásos menetben készülnek az 
anyagok, előkészítő munkálatok, melyek 
alapján döntéseket polgármesterként 
hozok. A rendkívüli jogrend minden 
tekintetben új feladatok elé állítja az 
önkormányzatokat, hiszen teljesen új 
keretek között kell jogszerűen működni. 
Ennek ellenére nem tapasztalhattak 
fennakadást egyetlen kardinális 
kérdésben sem a lakosok, hiszen hogy csak 
néhányat említsek a kötelezettségeinkből 
elkészül az Új Helyi Építési Szabályzat, 
településképi bejelentési eljárás lett az 
ingatlanok rendeltetésmód váltása, 
megépült az új tér a központban, 
megkezdődött a csónakázó-tó melletti 
sport park kivitelezése. Mindemellett 
folyamatos költségracionalizálást 
folytatunk. Intézményeink megváltozott 
működési rendjét figyelemmel kísérjük, 
pályázataink végrehajtása továbbra is 
folyik. A zöld város projekt kapcsán 
most készítjük elő a közbeszerzést, új 
felhívást teszünk közé az esély otthon 
pályázat keretében, elkészült a komplex 
felzárkóztató projekt kapcsán a 
megvalósítási tervünk, ott is hamarosan 
közbeszereztetni kell és így tovább. A 
gyepmesteri telep kivitelezését is meg kell 
kezdenünk. Ezek előkészítő munkálatok 
a jövő döntéseihez. A jelenlegi döntéseim 
pedig a honlapon azok magyarázatával 
együtt megtekinthetőek. - Említetted 
a költségracionalizálást. Hogyan 
látod a veszélyhelyzet önkormányzati 
költségvetésre való kihatását? - Az előző 
felsorolást tudnám folytatni most, mivel 
az elmúlt hetekben készítettük el az 
önkormányzat öt évre szóló gazdasági 
programját is. Erről már korábban is 
beszámoltam, mivel nagy örömömre 
szolgál, hogy a 2019-es évben szinte 
sorra valósultak meg azok a tervek, 
melyek az azt megelőző öt éves tervben 
csak elképzelések voltak. Nyertes Zöld 
Város projekt, 2 db kézilabda pálya 
egyenként 15 millió forintos értékben, 20 
millió forint a központi orvosi rendelő 
felújítására, 30 millió forint térfigyelő 
kamera rendszer fejlesztésre, közel 30 
millió forint összegű BM pályázattal 
támogatott összességében 35 millió 
forintos felújítás valósul meg a Minimanó 
óvodában az idén, Találkozások tere 
kialakítása 85 millió forintos értékben, 
új fény és hangtechnika. A 2020-as év 
történéseként pedig már elmondható, 
hogy közel 235 millió forintos értékben 
TOP-os pályázat keretében újulhat meg a 

Minimanó óvoda épülete. Nem térhettünk 
ki azonban a gazdasági programban a 
jelenlegi helyzet tárgyalása elől sem, így 
a program bevezetőjében szót ejtünk erről a 
nehéz helyzetről. A veszélyhelyzet várható 
hatásai, így hosszú távú gazdasági hatásai 
a későbbiekben mutatkoznak meg, 
mintahogyan az is, hogy a veszélyhelyzet 
meddig tart Magyarországon. Az 
intézkedések között - jelen gazdasági terv 
keltének időpontjában – már szerepel, hogy 
az önkormányzatoknak be kell fizetnie a 
2020. évben befolyó gépjárműadónak 
azt a 40 százalékos részét is, ami eddig 
a településeknél maradt. Ezen kívül már 
látható, hogy például a fogyatékos ellátás 
alap finanszírozása csökken. Egyes 
beszállítók magasabb áron biztosítják 
a nyersanyagot az étkeztetésnél, és a 
védekezés tárgyi beszerzési igénye is 
pluszként jelentkezik. Csökken a saját 
tulajdonú cégünk vendégétkeztetéseinek 
száma, emellett azonban kedvezőbb 
járulékfizetési lehetőségekkel 
számolhat a Kft. A rendezvényeink 
belátható időn belül nem kerülnek 
megtartásra, de bevételeink sem 
keletkeznek az épületek, ingatlanok 
bérbe adásából. Előreláthatólag nem nyit 
meg az ifjúsági tábor sem. Rövidtávon 
tehát már láthatóak a járványhelyzet 
gazdasági hatásai, melyet a kormány 
egyensúlyozni kíván. Amíg azonban ezek 
az intézkedések nem ismertek, számolni 
kell a költségvetési helyzet változására, 
így költségcsökkentő javaslatokkal 
kell készülni. A betervezett saját erős 
beruházások tolódnak. Bár, jelentős 
kiesésünk van a költségvetésben, azon 
dolgozunk, hogy a lakosságot ez a 
nehézség a lehető legkisebb mértékben 
érintse. Látható, hogy a helyzet ellenére 
az önkormányzat működik, teszi a dolgát. 
- Ha már gazdasági program, milyen 
fejlesztési elképzelések valósulhatnak 
meg a jövőben? - Nagyon sok fejlesztési 
elképzelés van, melyből kiemelném 
azokat, melyeket már most látunk és 
szerepel a gazdasági programban is. Ezek 
az alábbiak:
- Szorgalmazni kell a 36-os számú 
főközlekedési út Tiszavasvári területén 
áthaladó szakaszának rekonstrukcióját.
- Keresni kell az az Ifjúsági 
Tábor bővítésének és infrastrukturális 
fejlesztésének lehetőségét. Ifjúsági tábor 
vizesblokk felújítás, hosszú faházsor 
szigetelése, mobilházak kihelyezésének 
terve, veszélyes fák kivágása az idei évben 
került tervezésre. Ezek a fejlesztések az 
idén már elkezdődnek!
- A településen ki kell alakítani 
egy gyepmesteri telepet, tekintettel a 
kóbor kutyák számára, és arra is, hogy 
a környező telepek leterheltség miatt nem 
fogadják árajánlat kéréseinket. A 2020-
as közfoglalkoztatási programban már 
szerepel a gyepmesteri telep kialakításának 
előkészítése. Ezzel egyidejűleg dolgozzuk 
ki javaslatainkat és kérésünket további 
egyedi támogatás iránt. A gyepmesteri 
telep helyszíne meghatározásra került és 
előzetes véleményezése az állami főépítész 
által. Ezen kívül az engedélyező hatósággal 
a kapcsolatot felvettük és készülnek a 
tervek a kivitelezéshez.
- Keresni kell a megoldást 
a TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 

Komplex felzárkóztató programok 
Tiszavasvári Külső-Szentmihály 
városrészén pályázat mellett a szegregált 
területek infrastruktúrális fejlesztése 
vonatkozásában is. 
- Együttműködés a Tanuszoda 
megvalósításában a településen. 
- Keresni kell a központi 
orvosi rendelő kiváltásának lehetőségét 
a településen, egy új egészségügyi 
komplexum megvalósításával.
- Szükséges megvizsgálni a 
lehetőségét a települési rendezvényház 
megvalósításának.
- Járóbeteg szakrendelés 
fejlesztése, tárgyi feltételek javítása, 
feladatellátást biztosító épület külső 
vakolat javítása a Kabay J u. 21-23. 
szám alatt.
- A volt családok átmeneti 
otthona (Kabay J. u. 21-23.) épületének 
felújítása, a Kornisné Liptay Elza 
Szociális és Gyermekjóléti Központ Hősök 
úti telephelyének kiváltása érdekében. 
- Keresni kell a Tiszavasvári 
Dessewffy kastély felújítási, 
funkcióbővítési lehetőségeit. Szintén cél 
a kastély parkjának fejlesztése akár önálló 
projektként.
- Szintén cél a Tiva-Szolg 
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 
szakközép konyhájának felújítása és 
fejlesztése.
- Keresni kell a Korniss kastély, 
jelenleg bentlakásos szociális intézmény 
épülete kiváltásának lehetőségét új 
építéssel, illetve a Szociális Otthonhoz 
tartozó különálló épületek bővítését, 
vizesblokkoknak a felújítását, berendezési 
tárgyak cseréjét.
- Elengedhetetlen a Magiszter 
Óvoda infrastruktúrájának és 
szolgáltatásainak fejlesztése új 
óvodaépület kialakításával.
- Szintén nagyon fontos az 
Egyesített Óvodai Intézmény óvodáinak 
felújítása a Minimanó és Varázsceruza 
óvodai egység vonatkozásában.
- A közlekedéssel kapcsolatban az 
úthálózat további fejlesztése a cél. 
- Önkormányzatunk tagsággal 
rendelkezik a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségében (TÖOSZ) és a 
Kisvárosok Szövetségében is. A TÖOSZ 
a Magyar Falu program mintájára az 
ötezer fő feletti települések fejlesztését 
célzó javaslatot dolgozott ki Magyar 
Kisvárosok Program néven. A fejlesztési 
programcsomag számos területet érint: 
lakhatás, közlekedés, megélhetés, 
versenyképesség, infrastruktúra, 
településkép, szociális és egészségügy, 
oktatás és sport, közigazgatás és kultúra, 
helyi adottságok, okosvárosok. A csomag 
mintegy 180 várost fog érinteni, főként a 
járásközpontokat és az olyan, központként 
működő városokat, amelyek kiszolgálják 
a harminc kilométeres körzetükben lévő 
településeket. A Szövetségek tagjaként 
és járásközponti státuszunk alapján 
törekednünk kell önkormányzatunk 
számára a lehető legnagyobb mértékű 
fejlesztés „elnyerésére”.

Mindezeken kívül folyamatosan 
figyeljük a pályázatokat és lehetőség 
szerint igyekszünk tágítani a saját 
erős beruházások körét. Gazdasági 

programunk a honlapon szintén 
megtekinthető, érdemes beleolvasni, 
hiszen abban minden részletesen szerepel 
mindarról, amit itt csak érintünk. - A 
fejlesztések kapcsán gyors közbevetéssel 
kitérnék a Fehér-szík projektre. 
Felmerülő kérdés, miért ilyen magas a 
megvalósítás költsége? – A Fehér-szik 
természetvédelmi terület turisztikai célú 
fejlesztése egy olyan projekt keretében 
valósult meg, amelyben több konzorciumi 
partner vesz részt. Így Tiszadada-, 
Tiszadob-, Balsa önkormányzata, Szabolcs 
Község önkormányzata és egy turizmusért 
felelős alapítvány is. Például Szabolcsban 
a Tomori-kúria kerül felújítása, 
Tiszadadán horgászturisztikai 
centrumot alakítanak ki, Tiszadobon 
a szabadstarnd fejlesztése történik 
meg, és ezen konzorciumi partnerek által 
megvalósított beruházások összértéke 
több száz millió forint. Nálunk tizenegy 
és fél milliós keretből gazdálkodtunk. 
Ez szintén egy több éve folyó projekt, 
amelyből az infláció ellenére kellett 
kihozni a legtöbbet. A projektet a megye 
irányította. - Az eddig elmondottakból 
látszik, hogy az önkormányzat továbbra is 
teszi a dolgát. Hogyan működik ilyenkor 
a képviselő-testület? - A képviselő-
testületnek vészhelyzetben nincs döntési 
jogköre. Tehát jogszabály értelmében 
nem lehetőség, hogy dönt a polgármester, 
hanem kizárólag a polgármester 
dönthet. Természetesen a képviselők 
többsége folyamatosan egyeztet velem, 
a döntéseket valamennyien megkapják, 
kérdéseikkel megtalálnak, az ügymeneteket 
hozzáértésükkel segítik. A polgármesteri 
döntéshozatalnak megvannak a 
garanciái. Egyrészt jogszabályi keretek 
között dönthet a polgármester is, csakúgy, 
mint a testület, másrészt ugyanúgy 
közzétételre és felterjesztésre kerülnek 
a döntések a törvényességi felügyelet 
felé. Ezen túlmenően a veszélyhelyzet 
végén a testületnek megerősítő döntést 
kell hoznia. A képviselők döntő többsége 
felajánlásokat tesz, adománnyal segíti az 
ellátásban dolgozókat. - Fontos kérdés, 
hogyan kaptok tájékoztatást a tényleges 
fertőzöttségről? Az elrendelt karanténról 
kapunk tájékoztatást. Felmerült a 
lakosság részéről, hogy bár tudok egyedi 
fertőzésről, de mégsem közvetítem 
a lakosság felé. Hangsúlyozom, hogy 
konkrét fertőzöttről nem tudok. Az 
önkormányzat karantén elrendeléséről 
kap tájékoztatást. Ezekben az esetekben 
a rendőrség ellenőrzi a karantén 
betartását. Ezt láthatják a lakosok. 
Tekintve azonban, hogy karantén 
elrendelésére a külföldről hazaérkezőknél 
kötelező, és pozitív covid 19–ről az 
önkormányzat nem kap tájékoztatást, 
ilyen felvilágosítással élni nem tudok. 
Köztudomású információk alapján 
a lejelentettek általam is ismert része 
valószínűsíthetően külföldről hazaérkező 
személy. Amely esetben eddig az 
önkormányzat közbenjárásával tesztelésre 
került sor, például egészségügyben 
dolgozónál, a teszt negatív lett. Ugyanez 
a helyzet állt fent akkor is, amikor lakos 
általi önkéntes jelzés alapján tudtunk a 
tesztelésről.

- VH -

A MUNKA NEM ÁLL MEG, A HIVATAL DOLGOZIK VESZÉLYHELYZETBEN IS!
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Tiszavasvári Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé az EFOP-1.2.11-16-
2017-00009 kódszámú ,,Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozás 
megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” című 
pályázatból finanszírozott projekt keretében a Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 5/2020.
(II.28.) önkormányzati rendelete alapján.
A felhívás célja: A Tiszavasváriban lakóhellyel, munkaviszonnyal valamint 
hiányszakmával rendelkező, 18 és 35 év közötti fiatalok helyben maradásának támogatása.
A támogatás típusai: 

- ingázók támogatása
- Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek támogatása
- Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló, vagy belterületi ingatlanon 

lakóépületet építő fiatalok támogatása
A PÁLYÁZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE 2020. MÁJUS 25. (HÉTFŐ)
NAPJA.
A támogatási típusokról és a pályázat leadásának formai követelményeiről részletesen 
Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapján talál információt.

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSOK

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk ügyfélkapu regisztrációval 
rendelkező adózóinkat, hogy 2020. 
március 18-tól lehetőségük van helyi 
adójukat elektronikusan lekérdezni 
és befizetni az E-Önkormányzat 
Portál weboldalon. A portál elérhető 
az e-onkormányzat.gov.hu címen. A 
szolgáltatás használatával lehetőség 
van arra, hogy saját vagy az előzetesen 

meghatalmazást adó nevében a kiválasztott 
önkormányzat adóhatóságához tartozó 
adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét 
elektronikus úton teljesítse bankkártya 
adatok megadásával. A Meghatalmazás 
Önkormányzati Adóügyekben űrlapot az 
E-Önkormányzat Portálon e-papíron lehet 
beküldeni.

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS 
FIZETÉSRŐL!

Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

TÁJÉKOZTATÓJA
A 41/2020 (III.11) Kormányrendeletben foglaltak alapján a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása, az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése és következményeinek elhárítása 
érdekében az alábbiakról tájékoztatást adjuk. Abban az esetben ha Ön elveszíti 
munkahelyét, vállalkozói tevékenységét beszünteti vagy szünetelteti: 

1. Kérjük, mielőtt ügyintézés céljából osztályunkat felkeresné, érdeklődjön 
kollégáinknál a  42/520-510 vagy 42/520-520 telefonszámon illetve a tiszavasvari.
foglalkoztatas@szabolcs.gov.hu e-mail címen, hogy van-e lehetőség a személyes 
kontakt nélküli ügyintézésre. Amenyiben ezzel a lehetőséggel nem tud élni kérjen 
időpontot a személyes ügyintézéshez. 

2. Az alábbi ügycsoportokat elektronikusan, személyes megjelenés nélkül intézheti 
osztályunkkal: (https://eugyintezes.munka.hu/)

•	 nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándékának jelzése,
•	 álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,
•	 Nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti kérelem benyújtási szándékának 

jelzése.
3. Adategyeztetés, jelentkezési kötelezettség teljesítése: személyes megjelenés nélkül 

e-mail formájában is biztosított azon ügyfelek számára, akik nem rendelkeznek 
ügyfélkapuval.

4. Azon álláskereső, akik előírt jelentkezési kötelezettsége 2020. április -május 
hónapokban esedékes, jelentkezési kötelezettségét elektronikus úton az alábbi módok 
egyikén személyes megjelenés nélkül megteheti:

•	 A https://eugyintezes.munka.hu/ weboldalon születési dátum és TAJ szám 
megadását követően

•	 A tiszavasvari.foglalkoztatas@szabolcs.gov.hue-mail címre küldött elektronikus 
üzenettel mely tartalmazza a nevét, születési dátumát, anyja nevét,  állandó 
lakóhelyének címét.

•	 Ügyfélkapu hozzáférés segítségével az https://epapir.gov.hu/ weboldalon
5. Azon ügyfelek, akik számára álláskeresési járadék folyósítása folyamatban van 

a lejárat követően postai úton történik a szükséges dokumentumok megküldése, 
valamint mellékeljük majd a következő jelentkezési dátumot tartalmazó iratot is. 
Személyes megjelenés nem szükséges.

6. Hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos igényét kérem, hogy a tiszavasvari.
foglalkoztatas@szabolcs.gov.hu e-mail címen jelezze!

7. A munkáltatók támogatásokhoz kapcsolódó ügyintézése (kérelem benyújtása, 
hatósági szerződés visszaküldése, elszámolások benyújtása, hiánypótlása) a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően továbbra is cégkapun/ügyfélkapun keresztül elektronikus 
úton történik, személyes megjelenés nem szükséges.

Tiszavasvári, 2020. április 
Dr. Elek Tamás hivatalvezető

nevében és megbízásából
Treszkai József osztályvezető

A koronavírus-járvány az egész társadalom számára nyilvánvalóvá tette, hogy az 
agrárium működése nemzetgazdasági érdek. Engedjék meg, hogy mindenekelőtt 
megköszönjem Önöknek, hogy a jelenlegi kritikus helyzetben is kitartanak, és napról 
napra küzdenek azért, hogy a lakosság számára biztosítsák a mindennapi betevőt. 
Más-más mértékben ugyan, de a járvány hatásai az agrárium valamennyi szereplőjét 
érintik. Az elmúlt hetekben tagságunktól érkezett jelzések alapján az Agrárminisztériummal 
egyeztetve kidolgoztuk azon javaslatokat, amelyek segítséget jelenthetnek ahhoz, hogy 
az agrárium szereplői átvészeljék a gazdasági nehézségeket, és a krízis elmúltával 
megerősödve folytathassák tevékenységüket. Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter az operatív törzs 2020. április 7-ei sajtótájékoztatóján jelentette be a kormány 
legújabb gazdasági csomagjának részleteit, melyekben az agrárgazdasági kamara javaslatai 
is jelentős súllyal szerepelnek. A gazdasági csomag számos területen érinti az agráriumban, 
élelmiszeriparban tevékenykedő vállalkozásokat, melyek közül a legfontosabbak a 
következők:
1. Élelmiszergazdasági támogatási programok
o Elindul a Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő program
	Ennek keretein belül a válsággal leginkább érintett területek (pl. bor, sör, pálinka, 

dísznövény, hal, szezonális zöldség-gyümölcs) részére támogatási forrás biztosítása.
	Kedvezőbbé válik az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel
o Beruházási programok indulnak
	Mezőgazdasági stratégiai beruházási program
	Mezőgazdasági mikro és kisvállalati beruházási program
	Élelmiszeripar stratégiai beruházási programja
o A kutatás-fejlesztési és innovációs projektek indításának támogatása a modern 

adatalapú technológiák és eljárások bevezetése és alkalmazása céljából
o Digitális Agrár Rezsicsökkentési program indul, amivel mérsékelhetőek a gazdák 

kiadásai 2021-től
o Munkahelyvédelmi bértámogatás, és a munkaidőkeret maximális időtartamának 

meghosszabbítása 
2. Adókönnyítések
o Kiterjesztésre kerül a munkáltatói és munkavállalói tehercsökkentés a díszkertész 

ágazat egy részére, a bortermelőkre, a pálinka-előállítókra és a kisüzemi sörfőzdékre 
június 30-ig

o 2 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó július 1-től
o Elhalasztásra kerül az éves beszámolók és adóbevallások határideje szeptember 30-ra
o Felgyorsítják az áfa-visszaigényléseket (normál adózónak 75 napról 30-ra, megbízható 

adózónak 30-ról 20 napra) 
3. A hazai termékek nagyobb arányú megjelenésének támogatása a hazai 

közétkeztetésben és boltokban
o Szabályozási környezet módosítása, a konyhák közösségi beszerzéseinek promótálása, 

optimalizálása, központosított beszerzéssel rövid ellátási láncban a hazai élelmiszer-
gazdasági szereplők megerősítése érdekében

o Egységes védjegyrendszer bevezetése
o 2021-től élelmiszer nyomon követési rendszer kerül bevezetésre 

4. Kistelepülések ellátásbiztonságának elősegítése
o Ehhez kapcsolódóan a szükséges logisztikai rendszer kialakítása, illetve megerősítése, 

munkahelymegtartó támogatások biztosítása.
Bízunk benne, hogy a fenti intézkedések segítséget jelentenek a nehéz helyzetbe került 
tagjainknak ebben a kritikus időszakban. Az egyes intézkedések részletei várhatóan a 
következő napokban kerülnek ismertetésre, a részleteket a honlapunkon természetesen 
közzé fogjuk tenni. Önöktől, a tagjainktól számos észrevétel, javaslat érkezett már eddig 
is, azokra a továbbiakban is számítunk, mind az erre a célra létrehozott forródrótos 
telefonszámon (+36 1 803 62 33), mind a megyei agrárkoordinációs munkacsoportokon 
keresztül

Munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánok! 
                                                                                Üdvözlettel:Győrffy Balázs

elnök

AZ AGRÁRIUM MŰKÖDÉSE 
NEMZETGAZDASÁGI ÉRDEK 
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MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

6. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29; Telefon: +36 (42) 501-030;

E-mail: szabolcs.toborzo@mil.hu

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN IS FOLYAMATOS A TOBORZÁS
A MAGYAR HONVÉDSÉG A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT 
EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA MUNKÁJUKAT VESZTETT 

EMBEREKNEK IS SZERETNE ALTERNATÍVÁT KÍNÁLNI.

A kialakult gazdasági helyzetben sok ember megélhetése került veszélybe. A honvédség 
őket is szeretné megszólítani, biztos megélhetést és kiszámítható pályaképet kínálva 
számukra. A toborzás folyamatos országszerte, a szakemberek azonban arra kérik 
az érdeklődőket, hogy első körben lehetőség szerint inkább telefonon vagy e-mailben 
keressék őket, elérhetőségeik megtalálhatók a www.hadkiegeszites.hu oldalon. Az 
érdeklődők kétféle szolgálati forma közül választhatnak: a szerződéses katonai szolgálat 
folyamatos munkaviszonyt biztosít, míg a tartalékos szolgálat azoknak szól, akik 
tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni a honvédelmi 
feladatokból. A jelentkezési feltételek közt szerepel a magyar állampolgárság, az állandó 
belföldi lakóhely, a betöltött 18. életév, a büntetlen előélet, valamint az egészségügyi, 
fizikai és pszichológiai alkalmasság. A megbízható fizetésen és a béren kívüli juttatásokon 
kívül változatos munkakörülmények, valamint számos szakmai kihívás várja a leendő 
katonákat: nálunk a tehetségtől, a hozzáállástól és a kitartástól függ, hogy ki milyen sikeres 
lesz, a honvédség pedig támogatja a katonák további szakmai fejlődését. Sokan a katona 
szó hallatán egyből a terepen lévő, aktív harcoló katonára gondolnak, viszont a támogató 
beosztások (pl. ápoló, logisztikus, pénzügyes) ugyanolyan fontos szereppel bírnak és – 
nem utolsó sorban – lehetővé teszik a munkavállalóknak, hogy a korábban megszerzett 
civil képesítéseiket is hasznosíthassák. Személyes jelentkezésre a megszokott rendben, 

hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30 óra között, 
pénteken pedig 8:00-12:00 óráig van lehetőség. 
A toborzóiroda munkatársai kérik ügyfeleiket, 
hogy amennyiben a személyes ügyintézés 
mellett döntenek, előzetesen jelezzék 
érkezésüket telefonon, vagy elektronikus úton, 
elkerülve a járványügyi rendszabályok miatt 
előforduló várakozást.

Póczos Nikolett t. főtörzsőrmester

RENDŐRSÉGI HÍREK
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt folytat büntetőeljárást egy 46 éves tiszavasvári férfi és két társa ellen. A nyomozás 
adatai szerint a férfiak 2020. április 1-jén betörtek egy tiszavasvári vegyes boltba, és on-
nan élelmiszereket, valamint szeszes italokat tulajdonítottak el. A rendőrök a bejelentést 
követően rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett tetteseket. A 46 éves 
férfi lakóhelyén, a vízóra aknájában elrejtve az eltulajdonított élelmiszereket megtaláltak 
és lefoglaltak. A tiszavasvári férfiakat a rendőrkapitányságon gyanúsítottként kihallgat-
ták, majd bűnügyi őrizetbe vették. 

Gyanúsítottként került kihallgatásra az a 38 éves férfi, aki 2020. április 18. napján társával 
együtt bement Tiszavasvári Dankó pusztán lévő tanyára és onnan az egyik épület tetejéről 
hullámpalát tulajdonított el. 

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 22 éves tiszavasvári lakos 
ellen. A nyomozás adatai szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy lakásán 
rendszeresen árusított bódító hatású anyagot. A rendőrök a férfit 2020. április 7-én lakásán 
elfogták, gyanúsítottként kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették. A gyanúsított ottho-
nában megtartott kutatás során a rendőrök alufóliákba csavart, ismeretlen eredetű zöld 
növényi törmeléket találtak, amely az előzetes vizsgálat alapján új pszichoaktív anyagnak 
minősül.

1978-ban történt. Az akkor November 7. 
térnél a Lenin körúton (ma Oktogon és 
Teréz körút) volt egy hangszerbolt, aminek 
a kirakata előtt gyakran álltam meg, éppen 
világsztárságra készülődve. Aznap egy 
furcsa testű gitár díszelgett a látványt 
uralva. A teste egyedi, az ára csillagászati. 
Ha jól emlékszem 17 000 forintba került, 
ami akkoriban fél év kemény munkájának 
a fizetése volt. Loholtam haza, és lelkesen 
meséltem apámnak a kihagyhatatlan 
lehetőséget. Ő a megszokott nyugalmával 
csak annyit válaszolt, hogy mindjárt 
cipőt húz és mehetünk is. Majd vett egy 
valamivel szerényebb kiadású hangszert 
és közölte, előbb talán azon tanuljak meg  
játszani, utána majd tárgyalhatunk valami 
komolyabb darabról. Nem sokra rá ezt a 
gitárt Szörényi Levente kezében láttam 
a televízióban, az Útközben című dalt 
játszotta. Valljuk be így 42 év távlatából! 
Nála jobb helyre került a legendás 
Ovation, amely az évtizedek folyamán 
elválaszthatatlan lett személyétől, és egyik 
jelképe annak a folyamatosságnak, ami 
munkásságát kíséri. Sokunk számára, 
akik szeretik és tisztelik, ő jelenti a rock 
zenében mindent, ami magyar. Nem 
feltalálta, sokkal inkább felfedezte, majd 
magyarra fordította a színtiszta angol 
környezetből indult zenét, s tette ezt 
kétszer is, megtöltve azt magyar ízekkel. 
Mérlege dióhéjban három zenekar (Bajtala, 
Illés, Fonográf), három szólóalbum, hat 
színpadi darab, több zenekari illetve 
oratórikus mű, több száz dal. Első saját 
dalának (Az utcán), szólóalbumainak 
(Utazás, Hazatérés, Végtelen úton) címei 
is erre utalnak. Mindegyik korszakos 

alkotás, mely az életét is jelképezi. Először 
az Illés zenekarral, amikor nem csak a 
zenével, hanem a külsőségekkel is sikerült 
a társadalom biztosítékát kivernie. Ennek 
ellenére a zenei fejlődése felmentette a 
nyugatmajmolás vádja alól. Másodszorra 
1973-ban dobott követ az állóvízbe. Az 
Illésből kilépve az Utazás lemezzel a 
country zenét ültette át magyarra. Hazatérés 
című albumán a magyar hagyományokat 
őrző muzsikus mutatkozott be, s egyben 
előre vetítette a későbbi színpadi művek 
zenei világát. A Végtelen úton lemeze egy 
letisztult anyag, mely már címében is jelzi, 
hogy az alkotást nem lehet egy tollvonással 
lezárni. Bírálói véleményével ellentétben 
állítható, hogy nem magyarkodott, 
egyszerűen magyar maradt, felvállalva 
az atyai örökség terhét is. A zene mellett 
elmerült a történelemben, s a legutóbbi 
időkben, mint borász igyekszik helyét 
megállni. Mindezeket figyelembe véve 
állíthatjuk, hogy egy szép kerek, án koránt 
sem lezárt történet az övé. Színpadi művei 
is utat mutatnak az őt követőknek, egyben 
feladják a leckét. Azon kevesek közé 
tartozik, akinek művészi és emberi hitele 
egyformán megmaradt az idők folyamán, 
véleményét, esetlegesen bíráló szavait a 
címzettek is tiszteletben tartották, tartják. 
Egy idézet Aczél Györgytől, a Kádár- 
korszak mindenható kultúrcézárjától: 
„Sosem szerettem magukat, nem bírtam, 
amit csinálnak, de ez a mű zseniális. 
Magyar történelmi témát dolgoz föl, a 
Nemzeti Színházban a helye”. Végzetül: 
Boldog Születésnapot Levi bátyánk!

-GDZS-

BŰNMEGELŐZÉS
Az iskola kapui hetekkel ezelőtt bezártak, a tanulást otthon folytatjátok online felületeken 
tanáraitok segítségével. Amennyiben egyedül vagy otthon, az alábbiakra figyelj:
1. Ne nyiss ajtót idegeneknek!
•	 A bejárati ajtót mindig zárd be! Ha van, használd a biztonsági láncot is!
•	 Ha valaki kaputelefonon keresztül kéri, hogy engedd be, de nem ismered, ne nyisd 

ki neki a kaput!
2. Szüleiddel tartsd a kapcsolatot telefonon!
•	 Hívd fel őket rendszeresen, ahogy erről korábban megegyeztetek.
•	 Te is legyél mindig elérhető szüleid számára, hiszen aggódhatnak érted.

3. Barátaidat csak akkor engedd be a lakásba, ha a szüleiddel megbeszélted és ők 
megengedték.

4. Ismeretlen hívószám esetén ne vedd fel a telefont!
5. Telefonon, internetes felületen ne mondd el senkinek, hogy egyedül vagy otthon!
6. Ha internetezel, figyelj arra, hogy senkinek ne add meg a lakcímedet, személyes 

adataidat (nevedet, születési adataidat, telefonszámodat, hova jársz iskolába 
stb.)!

•	 ha a közösségi oldalakon ismeretlen személy ír üzenetet vagy találkozóra hív, 
minden esetben mondj NEM-et!

7. Ha bármi rendkívüli történik, azonnal telefonálj szüleidnek!
8. Veszélyhelyzet esetén hívható egységes segélyhívó szám: 112 (pl. tűzeset, 

rosszullét, baleset stb.)
•	 Amikor a hívásfogadó felveszi a telefont, a következőket kell elmondanod: 
o Mi történt?
o Mikor történt?
o Hol történt?
o Kivel történt?
o Hogyan történt?
•	 A hívásfogadó esetleges további kérdéseire próbálj meg nyugodtan, érthetően 

válaszolni.
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Bizonyára már minden horgász értesült 
róla, hogy újra megnyitott a Kacsás tó! 
Megújult környezettel és rendszeres 
telepítésekkel várjuk a vendégeket! 
Igyekszünk – a lehetőségekhez mérten, 
– folyamatosan fejlődni, amint új 
igények jelennek meg. Ilyen például az 
engedélyezett halmennyiség feletti fogás 
kifizetésének lehetősége is. Amint érkeztek 
a jelzések a napijegyes horgászoktól, hogy 
2-3 pontyot és több kárászt is hazavinnének, 
hitelesített mérleg beszerzésével erre is 
lehetőséget biztosítunk. Amint a vízszint 
és az időjárás lehetővé tette, megérkeztek 
az első lakók a tóba. Kezdetben 10q ponty, 
8.5q darabos kárász, majd újabb 10q 
ponty került betelepítésre. Az átlagsúly 
2,2 kg. Sikerült viszont néhány nagyobb 
példányt is kapni, valamint pár amúr is 
színesíti a palettát. A fogásokra nincs 
panasz, az első naptól kezdve nem ritka 
a 14-16 darabos pontyfogás, de érkezett 
már hír és fényképes beszámoló 37 
darabos fogásról is! Júniustól afrikai 
harcsatelepítések is lesznek, mivel nagyon 
nagy a kereslete és kiváló sporthalnak is. 
Bár nem sok reményünk volt rá, mégis 
sikerült megvalósítani, hogy legyen 
büfé és horgászbolt is a horgásztanyán! 
Az Egyesület nem tud ilyen gazdasági 
tevékenységet végezni. Az őrzést 
végző vállalkozó családja jelentkezett 
a büfé-horgászbolt üzemeltetésére, így 
teljes lett a szolgáltatási kör! Üdítők, 
alkoholos italok, kávé, nasik, valamint 
alapvető horgászcikkek, etetőanyagok 
csalik, csonti és giliszta is, valamint 
egyre több horgászeszköz kapható 
már, mindez kedvező árakon. Május 
hónapban az Egyesület tagjainak speciális 
kedvezményekkel készül a Kacsás-

horgászbolt: akciós listaár alatt 10%-al 
lehet majd megvásárolni az Energofish 
szetteket! Terveink között szerepel, hogy 
ha csökken a vírusveszély és biztonságosan 
lehet csoportos rendezvényeket szervezni, 
akkor a gyermeknapi horgászverseny 
és az egyesületi horgászversenyt is 
megrendezzük egy későbbi időpontban. 
Talán az augusztus hónap lesz megfelelő 
erre. Május hónapban bővül a nyitva-
tartási időszak is: szerdától vasárnapig, 
6 órától 19 óráig. Jegyárak, házirend az 
Egyesület honlapján, valamint Facebook 
oldalán is megtalálható. A vírusveszély 
sok mindenben megváltoztatta az 
életünket itt, vidéken is. Fontos és 
szükséges odafigyelnünk az előírásokra, 
odafigyelnünk egymásra. Mi horgászok 
nagyon örülhetünk, hogy engedélyezték 
kedvenc időtöltésünk végzését, de ennek 
is szabályai vannak! Első szabály, hogy 
egyéni sporttevékenységként végezhető, 
így legfeljebb az egy háztartáson belül 
élők utazhatnak egy járműben és a 
vízparton is csak ők tartózkodhatnak 
egy horgászállásnál. Szomszédolni, 
barátkozni most tilos! Ezek az előírások a 
közeljövőben változhatnak, enyhülhetnek, 
de kérem, hogy ne bagatellizálják el a 
veszélyt és továbbra is kerüljék a közvetlen 
kontaktust másokkal és használják a 
kihelyezett kézfertőtlenítőket is! További 
friss információkért kérjük, hogy figyeljék 
az online híradásokat az Egyesület 
honlapján és Facebook oldalán: www.
tv-horgasz.info és www.facebook.com/
KacsasHorgaszto/ , valamint a Városi 
Televízió műsorán, képújságján.                          

az Elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Kedves Horgásztársak!
Trióban zenélni az egyik legnehezebb 
dolog, amióta az ember felegyenesedett. 
Minden hangnak tökéletesen a helyére 
kell kerülnie, mint a háromszög szögei és 
a hangszerek szűkössége miatt nem adatott 
meg a hibák esetleges elfedése. A rock zene 
történetében éppen ezért viszonylag ritkák 
a trió felállású bandák. Az észak komáromi 
Kerecsen együttes, kiknek nem régen jelent 
meg a „Majom a trónon” című albuma. 
Belehallgatva az első, ami megfogott, 
az anyag lendülete mind zeneileg, mind 
pedig a szöveg terén. Benne van minden, 
ami az elmúlt évek hajlobogtató terpeszbe 
merevedett zenekaraiból hiányzott. 
Karcos hangzás, kimunkált szólamok és 
a legendás elődök hagyományaira építő, 
azokat bátran használó, de a másolás 
gyanújától messze álló zenei stílus lett 
az eredménye a alkotómunkának. A zene 
is önmagáért beszél. Megszólítja a Jimi 
Hendrixen felnőtt generációtól kezdve 
a bőrbe öltözött rockerekig közönséget. 
Mi több! A Kerecsen hazafias érzelmű 
körökben is igen népszerű. A hangzás 
egybeforr a dalok hangulatával, Varga Zsolt 
blues alapokon nyugvó, de a hard rock 
iskoláját követő gitárjátéka eredeti és átütő 
erejű. A dob (Hatala János) és a basszus 
(Ferusz Krisztián) stabil alapokat biztosít 
mindehhez anélkül, hogy az előtérbe 
akarnának tolakodni. Talán itt említeném 
az egyetlen számomra zavaró tényezőt. 
A dob változatos bongó hangszíne néhol 
talán túlságosan is háttérbe szorul. Már 

az album címére is sokan felkaphatják a 
fejüket. Megnyugtatásul közlöm, hogy 
semmi köze nincs a napi politikához,a 
címben szereplő majom mindannak a 
megtestesítője, ami az ostobaság és a 
hatalom párosításából ered, tehát mielőtt 
bárki is messzemenő következtetéseket 
akarna levonni, hallgassa meg a címadó 
szerzeményt, de lehetőleg inkább az egész 
lemezt! A szövegekben a rock and roll 
kócos szemtelensége kiválóan harmonizál 
a népköltészet szófordulataival. Erre 
már azelőtt is történtek próbálkozások, 
de az eredmény mindig kissé izzadtság 
szagúra sikeredett. Az ezzel kísérletező 
régebbi bandák többsége mindenáron 
magyar akart lenni, a Kerecsen esetében 
egészen természetes módon, az erőlködés 
jelei nélkül jelenik meg. érzéseket, 
hangulatokat közvetítve a hallgató felé 
egyszerűen, közhelyektől mentesen. 
Ahogy ez már évtizedes gyakorlat, hogy a 
triók is kihasználva a stúdiók lehetőségeit 
több szólamot játszanak fel, esetleg 
koncerteken nem szereplő hangszerek is 
megszólalnak. Ez a lemezen a hangzást 
gazdagítja, a koncerteken általában 
úgyis kissé másképp játszanak a bandák. 
Meggyőződéssel állíthatom, a zenekar 
koncerteken is meggyőző, átütő erejű. Ha 
az égiek is úgy akarják, az idén egy három 
számos EP megjelenése várható letölthető 
formátumban, amin a régebbi dalok 
újragondolt változatai szerepelnek, majd 
ezt követi az új album a tervek szerint.

A  KOMÁROMI  „P.MOBIL”

Lajcsika meggyőződéssel vallja, hogy 
Tímea minden szír-szart összevásárol 
teljesen feleslegesen, holott többnyire annyi 
ruhát vesz fel, ami csak felkelti a figyelmet, 
hogy nocsak, nocsak – mi lehet még itt? 
Teszi fel a kérdést a gyanútlan, de többnyire 
erős érdeklődést mutató szemlélő. Az ugye 
nyilvánvaló, hogy Lajosunk, hajas baba 
Hajnikájának van mit sejtetnie, és lenne 
is mit megmutatnia. Amúgy meg, ez a 
megmutatnia Lajkót nem annyira zavarja. 
Egészen jól viseli. Meglepő, vagy nem 
meglepő módon, akkor mondogatja, hogy 
valamit felvehetnél, amikor elmennek 
otthonról. Pedig már többen kendőzetlen 
őszinteséggel tetszésüket fejezték ki 
Lajosnak, Hajnalka Timea félig meddig 
kendőzetlen bájai láttán. Ez viszont Lajost 
kimondottan zavarta. Hajnalka szerint, 
mindez azért fordulhat elő, mert nincs 
egy normális gönce, amit felvegyen. 
Lajos szerint: a kén még, hogy egész 
falut magadra vegyél. Le is törném a 
derekadat. Most mondjátok meg. Szabad, 
így beszélni? - ezzel, a darázsderekú, 
derék asszonnyal. Bizony hogy nem. Nem 
semmi látványosságtól fosztódna meg, az 

emberiségnek azon része, aki fogékony 
az ilyen jellegű látványokra, és mellé 
még abban a szerencséltetett helyzetben 
leledzik, hogy bepillanthat Timike bájaiba. 
Szerencsésebb esetben, betekintést nyerhet 
egyéb helyekre is. De javallom, ne essünk 
túlzásokba. Elégedjünk meg azzal, amink 
van. Ami alatt értsük azt, ami Timikének 
van, és látni engedteti. Kár erről beszélni, 
mert mondanom sem kell talán, hogy 
Lajost ez is frusztrálja, – mint ahogy az 
is, hogy ezt a szót sem ismeri igazából – 
amilyen izgága. Ezt a szót legalább ismeri, 
mert Hajnalka, még bimbózó kapcsolatuk 
hajnalán felvilágosította. Lajos Te izgága 
vagy. Hát, ha jót akarsz? Akkor, ne legyél! 
Na már most, - miért ne akart volna Lajos 
jót? Főleg ugye magának. Erre nem igen 
tudtok válaszolni. Bizony hogy jót akart. 
Mást is akart, hogy jól. Hát mondjuk 
úgy, hogy érezzék magukat, és főleg Ő 
Hajnalkát. De, teszem itt gyorsan hozzá, 
az egy későbbi fejlemény a történetükben. 
Arra még várni kellett. Lajosban igencsak 
ágaskodott a megfelelni akarás, meg egyéb 
is. Ezért osztán megnézte, hogy: milyen is 
ne legyen Ő? Nem volt ez olyan egyszerű 

KOCSMA TÖRTÉNETEK
(Varga Tímea Hajnalka esete, Tót Lajival, meg a vásárlással)

Második epizód

esemény, egy legényember életében. 
Komoly irodalmazási műveleteket 
igényelt a célszó megkeresése, és nem 
utolsó sorban értelmezése. Manapság már 
könnyű helyzetben vannak, ezek a nyikhaj 
piperkőcök. Gondolta Lajink. De akkor. 
Nem volt még a gugli, ami mindenkinek 
a barátja. A legrosszabb az volt, hogy 
Lajoskánk barátai is különböző módon 
értelmezték, az izgágaságot. Lajos nem 
adta fel egy könnyen, és szíve választottja 
kedvéért leszokott, az izgágaságról. Az, 

azért hozzátartozik a tényálladékhoz, hogy 
volt már olyan eset, amikor eme tettét 
megbánta. Ám valami véletlen folytán, 
Hajnalka későesti, esetleg korahajnali 
ármánykodása révén, egy idő után 
mindig másképpen látta a helyzetet. Mit 
ne mondjak nektek? Nem is értelmezte 
ármánykodásnak, (ezt egyáltalán nem 
értelmezte, mert nem is értette) vagy női 
praktikának a dolgokat.  
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2 0 2 0  m á j u s
Hírek- Információk

Az élet lelassult városunkban, sokunk 
mindennapjai megváltoztak. A 
gyermekek nem mennek reggel iskolába, 
bölcsődébe, óvodába, a szülőknek is 
otthon kell maradniuk, ami nem mindig 
megoldható, sokaknak aggódniuk kell 
a munkahelyük, a hiteleik miatt, s a 
nagyszülők veszélyeztetettsége miatt is. Új 
élethelyzetben találta magát a Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete is, hiszen 
idén tavasszal a nőnapi foglalkozásunkat 
még megtartottuk, de március közepétől 
előre nem látható időre „bezártunk”. 
Egyesületünk székhelyén, a Civil Házban 
található irodánkban csupán fogadóórát 
tartunk hetente egy alkalommal, 
munkatársaink otthonról dolgoznak, 
önkénteseink is saját otthonukból 
„tevékenykednek” saját maguk és az 
összes tagcsalád egészségének védelme 
érdekében. Tagcsaládjaink továbbra 
is fordulhatnak hozzánk bizalommal, 
keressenek telefonon vagy e-mailben, 
de előre egyeztetett időpont alapján 
a személyes félfogadás, tanácsadás, 
segítségnyújtás is megoldott munkaidőben. 
Sajnos a programjainkat, rendezvényeinket 
nem tudjuk megtartani, mint például a 
húsvéti, az anyák napi, a gyermeknapi, a 
pünkösdi foglalkozásokat, a családi napot, 
a szülők ünnepét, sőt a nyári programjaink 
is kétségesek. Ha a helyzet visszaáll a 
régi kerékvágásba, ígérjük, hogy mindent 
pótolni fogunk: idén ősszel, télen, s azután 
a közel- és távoli jövőben is készülünk 
sok-sok programmal, rendezvénnyel és 
lehetőséggel. Folyamatosan tájékoztatjuk 
majd családjainkat: figyeljétek a 
honlapunkat (http://tivane.csip.hu), s 
egyéb elérhetőségeinket! Újra kell tanulni 
a család szerepeit. Most nem egy nyaralás 
ideje alatt töltik együtt az idejüket a szülők 
és a gyerekek. Egyszerre kell helytállni egy 
nagyon nehéz helyzetben, a munkában, 
a háztartásban és a nevelésben. Az új 
helyzetet mindenkinek el kell sajátítania 
s lehetőségeik szerint a legmegfelelőbb 
módon ahhoz alkalmazkodni szükséges. 
Ebben szeretne segíteni egyesületünk 
azzal, hogy honlapunkon, a zárt 
facebook csoportunkban, s kör e-mailben 
számtalan szabadidős tevékenységet 
ajánlunk a gyermekek számára, a 
barkácsolástól, a kézműveskedésen át 
a mesékig, olvasni- és tanulnivalókig. 
Továbbá megosztunk mindenféle hasznos 
információt a helyzetről, legyen ez akár 
oktatás, akár ellátási, akár szociális. 
Ugyanígy nagy segítség nyújt az országos 
nagycsaládos szervezet (NOE), hiszen 
hírlevelükben és mindkét facebook 
oldalukon (Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete, Nagycsaládos Szülők Klubja-
csoport) eljuttatják a legfrissebb és 
leghitelesebb tájékoztató anyagokat mind 
az egészségügyi, mind a munkaügyi, 
jogi teendőkről, mind pedig azokról az 
intézkedésekről, amelyek figyelnünk kell 
ebben a veszélyhelyzetben. Mindezeket 
mi  a saját tagságunk felé továbbítjuk. A 
NOE elnökének lehetősége volt skype 
beszélgetés során Novák Katalin család- 

és ifjúságügyért felelős államtitkár 
asszonnyal egyeztetni a családokat, s azon 
belül is a nagycsaládokat érintő hétköznapi 
problémákról, amelyek megjelentek egy-
egy családban az új, mostani kialakult 
helyzet miatt, s amelyekben hosszútávon 
tudna akár a család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkárság, vagy a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete, de akár mi, a 
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
is segíteni. Ennek alapján számíthatnak az 
egyesületi tagok segítségre a közeljövőben. 
Továbbítjuk tagságunk számára a Kárpát-
medencei Családszervezetek Szövetsége 
(KCSSZ) híreit, információit is. Ez 
utóbbi szervezet játékra hívja a Kárpát-
medence családjait, bárki játszhat, nem 
szükséges hozzá a nagycsaládos tagság. A 
Nemzeti Összetartozás jegyében, a KCSSZ 
szervezésében 2020-ban, az Összetartozás 
évében a Kárpát-medencei magyar 
családoknak különleges lehetőségük nyílik 
egy izgalmas, értékes nyereményekkel is 
kecsegtető játékban való részvételre, amely 
a (H)azám! címet viseli. A játék célja az, 
hogy a magyar családok, szülőföldjük 
örököseiként minél többen képviseljék 
magukat ezen az összmagyar kulturális 
játszótéren, ahol érték a magyarságtudat, 
az ősök tisztelete és az alkotás: az egész 
családnak! A játék három fordulóból áll, 
a részletekről itt tájékozódhat mindenki, s 
játszani is itt lehet: www.ncsv.hu
Szeretném még figyelembe ajánlani a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
két pályázatát (bővebb információ itt 
olvasható: https://noe.hu/ ):
-Videó- és fotópályázatát “Együtt a 
család” címmel. A pályázatra olyan 
fotókat, videofelvételeket (telefonnal 
készítettet is) várnak, amelyen a pályázó 
család megmutatja, hogy a szorosabb 
összezártság milyen helyzeteket hozott 
az életükbe, amely mások számára is 
tanulságul szolgálhat. A pályázaton a 
jellemző, addig nem tapasztalt, esetlegesen 
vicces helyzeteket is be lehet mutatni. 
Fontos, hogy nem csak NOE tagok 
pályázhatnak. 
-„Testvérsztorik” témakörben rövid 
írásokat várnak az országos nagycsaládos 
magazin számára: 
1. Hányadiknak jó lenni a sorban? 
Nagycsaládban gyakran felmerülhet, 
kicsinek, középsőnek, negyediknek, 
ötödiknek stb. vagy legnagyobbnak jó 
lenni a sorban. Várjuk a pro-kontra érveket. 
Lehet humoros is az okfejtés:)
2. „Én és a testvérem”. Ezzel a címmel 
olyan írásokat várunk (akár lehet név 
nélküli is), hogy milyen közös kalandot, 
kirándulást, kihívást éltetek meg együtt 
gyerekként vagy felnőttként. A lényeg, 
hogy az írást, történetet áthassa a testvéri 
cinkosság és összetartás érzése.
3. Büszkeségem: A testvérem. Itt 
olyan történeteket várunk, melyekben a 
testvéretekről vallotok, miért különleges, 
értékes a számotokra. Két nemrég érkezett 
jó hírrel is tudunk szolgálni: 
1. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

Elnöksége határozott önkénteseik 
díjazásáról, ennek eredményeképpen 
a családok és az egyesület érdekében 
végzett áldozatos munkájáért Elismerő 
oklevélben részesíti négy egyesületi 
tagunkat: Kissné Szakács Juliannát, 
Mészáros Sándornét, Szabóné Nagy 
Adriennt és férjét, Szabó Sándort. 

TARTSUNK ÖSSZE, KÖZÖSEN MEG 
TUDJUK VÉDENI CSALÁDJAINKAT!

Szívből gratulálunk mi is nekik a 
kitüntető elismerésért, amelyet ősszel 
vehetnek át személyesen Budapesten. 

2. Nagy megtiszteltetés ért bennünket, 
miszerint Tiszavasvári Város 
Önkormányzata úgy döntött, hogy a 
„Tiszavasvári Városért Kitüntető Díjat” 
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesületének adományozza. A díj 
átadására a későbbiekben kerül sor. Ez 
a jeles kitüntetés minden egyesületi tag 
érdeme, ezért kérünk Benneteket, hogy 
majd legyünk minél többen ott azon 
az ünnepségen, ahol majd a kitüntetést 
átvehetjük. Ennek időpontjáról 
mindenki tájékoztatást kap.

Kedves tagcsaládaink, leendő tagjaink! 
Tudnotok kell azt, hogy fontosak vagytok 
számunkra! Nagy-nagy összefogással 
és hatalmas kitartással túl lehetünk 
ezen a krízishelyzeten. Továbbra is 
várjuk a családok jelzéseit (s nem 

csak a nagycsaládosokét) a felmerülő 
nehézségekről, amelyeket igyekszünk 
helyi szinten orvosolni, de az esetleges 
megoldási javaslatokat eljuttatjuk a 
döntéshozóknak. Ha bárki bármiben 
segítséget kér, vagy kérdése van, hívjon 
telefonon (06 20 449 8922), írjon nekünk 

itt a facebookon (Civil 
Ház Nagycsaládosok), 
vagy e-mailben 
(civilhaz.tv@gmail.
com). Vigyázzon 
mindenki nagyon 
magára, a gyerekekre, 
az idősekre! Ha 
tehetitek, maradjatok 
otthon!

Üdvözlettel és 
barátsággal: 

Lévai Andrea, 
egyesületi elnök

Ó Istenem, én Istenem!
E bús napokban légy velem.
Vergődök, égek, szenvedek,
Ne hagyj el engemet!

Látod, hűséges, jó vagyok,
Gyermek, ki hozzád feldadog,
S megcsókolom sújtó kezed,
Ne hagyj el engemet!

Valami bánt, valami öl,
Félek, és nem tudom: mitől.
Úgy rémlik, örvény fenyeget,
Ne hagyj el engemet!

Fáradtan bolygok szerteszét,
S leroskadok Uram, eléd.
Emeld fel vérző szívemet,
Ne hagyj el engemet!
Ámen

Török Ádám, aki az All About Flute-
American Flute Sociaty listáján a tizenkét 
legjobb rock fuvolás között szerepel, 
még csak véletlenül sem nevezhető 
tucatárunak. Nem csupán zenéjét, 
egész lényét áthatja a fúzió világa. 
Pályafutásának 50. évfordulóját 2018-
ban ünneplő, jelenleg is aktív zenész a 
mai napig szivacsként szívja magába 
a különféle zenei stílusokat, s azok 
hatása érződik szerzeményein, hangszeres 
játékán. Bartók albumát nyugodtan 
tekinthetjük alkotói tevékenysége 
csúcsának, így ember joggal tehette 
fel a kérdést, mi jöhet ezután? Nos! A 
folytatás nem maradt el. Két társával, 
a szintén veteránnak számító Závodi 
Jánossal (Piramis, Hobo Blues Band) és 
Fekete Jenővel (Palermo Boogie 
Gang) összeültek és megidézték a 66’s út 
szellemét egy este erejéig. Ennek az estének 
terméke a „Hármas fogat” című lemez, amit 
bár a karácsonyi lemezpiacra időzítettek, 
bármilyen évszakban nyugodtan 
hallgatható. Az album a blues műfaj legjobb 
pillanatait idézi a hallgató elé. A négy 
feldolgozás és hat sajátszerzemény 
kiválóan megfér a műsorban az előadásnak 
köszönhetően, hiszen maguk a dalok csupán 
egy keretet képeznek, ahol a muzsikusok 
önmagukat adhatják. Itt jegyzem meg, 
hogy jó néhány harmónia csak az amerikai 
mesterek felvételein hallható. Az ember 
szinte várja, hogy a hangszórókból mikor 
csap ki a füstös kocsmák levegője, mely 
ennek a stílusnak a szerves tartozéka. 
Ne feledjük, hogy a kocsma kicsit más 
intézmény arrafelé egy befutott zenész 
számára, s természetes, hogy a stadionok 
mellett ilyen környezetben is fellépnek! 
Éppen ezért számos, azóta klasszikussá 
vált koncertalbumon hallatszik a poharak 
csörgése és a közönség nem feltétlenül 
megszűrt reakciói. Az, hogy a hangzás 
mégis „magyarra” sikeredett, kifejezetten 
előnyére vált az anyagnak. Köszönhető 
egyrészt annak, hogy a zenészek életük 
jelentős részét Magyarországon élték 
le, így más egyéniség, más érzések 
fejeződnek ki, így a hangszerhez is 
másképp nyúlnak. Másrészt, a hangzás 
színesítésére bátran alkalmazták a modern 
technikát, ami semmiképp sem hátrány, 
ha az itteni termek méreteit figyelembe 
véve szeretnénk, hogy a zenekaron kívül 
a közönség is beférjen. Összegzésül: A 

BLUES HÁRMAS FOGATRA

Hármas fogatot tekinthetjük egy remekbe 
sikerült műfordításnak, mely a hazai 
blues létjogosultságát erősíti. S hogy ezek 
után mi következik? Értesüléseim szerint 
Török Ádám és Barátai néven folytatódik 
a Mini korántsem mini pályafutása. 
Mint azt a művész elmondta, ezzel is a 
nyitottságot és a márkanév korlátaiból 
szabadulást szeretné kifejezni új ötleteinek 
megvalósítása érdekében.

GDZS

Endrődi Sándor

A SZENVEDŐ 
EMBER IMÁJA
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A koronavírus járvány miatt elrendelt 
veszélyhelyzetben könyvtárunk sajnos zárva tart, de 
szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ne maradjanak 
olvasnivaló nélkül könyvtárunk beiratkozott olvasói. 
Április 30-tól szigorú feltételek mellett lehetőséget 
biztosítunk olvasóink számára, hogy előre leadott igények 
alapján kölcsönözni tudjanak heti két alkalommal: 
hétfői napokon: 9.00 – 12.00 között, csütörtökönként: 
9.00 – 12.00 között.

Ahhoz, hogy Olvasóink kérését teljesíteni tudjuk, kérjük, 
hogy igényeiket a kölcsönzést megelőző napig jelezni 
szíveskedjenek a következő elérhetőségek egyikén:

- telefonon: 06-42-372-441, 
- emailben: vktiszavasvari@gmail.com 
- facebookon üzenetben.

A könyvek kiválasztásában segít megújult online 
katalógusunk, mely honlapunkon keresztül érhető el, az 
OPAC menüpont alatt: www.kulturatvasvari.hu.

Mivel könyvtárunk nem látogatható, ezért a könyvek 
átvételének rendje a következőképpen alakul: 
- csak az  előre leadott rendeléseknek megfelelően összeállított 
könyvcsomagok vehetők át a fent megjelölt időpontokban, 
- a csomagokat névre szólóan készítjük el, a kölcsönzéshez 
nem szükséges az olvasójegy,

- A könyvek átvételének helye: Internet részleg 
felőli hátsó bejáratnál, a hátsó teraszrészen. 
Az olvasóknál kintlévő, kikölcsönzött könyveket csak 
az újbóli nyitást követően tudjuk visszavenni, addig 
a kölcsönzési határidők meghosszabbításra kerülnek. 
Kérjük, hogy a járványügyi előírásokat tartsák be 
(gumikesztyű, szájmaszk, megfelelő távolság). 
Arra törekszünk, hogy minimálisra csökkentsük a 
várakozási időt, s lehetőség szerint csökkentsük a 
személyes találkozások számát!

A zárvatartás ideje alatt is fontosnak tartjuk,  hogy 
tartsuk a kapcsolatot olvasóinkkal, mely ebben az 
időszakban online térbe tevődik át. A honlapunkon napról 
napra új keresztrejtvény várja a látogatókat. Amíg nem 
találkozhatunk személyesen gyermek olvasóinkkal, addig 
hetente egy-egy alkalommal megosztunk egy mesevideót, 
melyet könyvtárunk Gyermek részlegében készítettünk. 
Egy-egy papírszínházi mesével várjuk a legkisebbeket. 
Ugyancsak hetente könyvajánló formájában ajánlunk 
olvasnivalót gyerek és felnőtt olvasóinknak. 

A kényszerű bezárás ideje alatt a végéhez közeleg a 
könyvtári állomány teljeskörű állományellenőrzése, 
kivontuk az állományból az elhasználódott könyveket. 
Sor került a szerver winchestereinek cseréjére, megújult 
a HunTéka integrált könyvtári rendszer, új verzió került 
telepítésre. 

Fercsák Nándor informatikus könyvtáros kollégánk, DJP 
mentor újra az országban egyedülálló videoklipet készített 
„nagyi” olvasóink közreműködésével, s otthonmaradásra 
biztatott Mindenkit.

Újabb elismerést szerzett, akire méltán lehetünk 
büszkék: „A veszélyhelyzet idején jó és elkötelezett 
munkavégzés ösztönzése érdekében a DJP vezetésének 

„AZ OLYAN EMBER, AKI KÖNYVET OLVAS, 
SOHA SINCS EGYEDÜL.”

döntése alapján Fercsák Nándor DJP Hálózat Területi 
Vezető „A hét munkatársa” elismerésben részesül. 
Fercsák Nándor a DJP Hálózat Területi Vezetőjeként 
naponta erején felül teljesít Tiszavasváriban a járvány 
okozta megpróbáltatások enyhítésének érdekében. 
Nándi elkötelezett, odaadó és gondoskodó az 
állampolgárokkal szemben. Óriási küldetéstudata 
és szíve van, és ezt már többször is megmutatta. 
Az elismeréshez gratulálunk és további jó munkát kívánunk. 
DJKK és DJN Kft.” Az elkészített videoklip megtekinthető 
könyvtárunk honlapján. VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Kulcsár Lászlóné

MÚZEUM, KICSIT 
MÁSKÉP(P)

Az április sem telt eseménytelenül a Vasvári Pál 
Múzeumban, hiszen a múzeum munkatársai amellett 
hogy két épület belső raktáraiban lassan rendet raknak 
új, online térben megvalósítható múzeumpedagógiai 
foglalkozások, felhívások, rendezvények előkészítésén 
dolgoznak. Áprilisban indult az új online kezdeményezés, 
melynek keretében naponta egy-egy múzeumi tárgy kerül 
bemutatásra múzeumunk anyagából. 

Május első napjára Májusfát készítettek a Szentmihály 
téren. A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma. 
Május elseje nem csak a majálisok és a helyi mulatozások 
ünnepe volt, hiszen őseink egyik legjellegzetesebb szerelmi 
jelképe, a májusfa is ehhez a naphoz köthető. Elődeink 
ezekkel a díszes fákkal, zöldágakkal jelezték, hogy szívük 
kit választott. Igaz, a hagyomány már átalakult, de nem 
veszítette el varázsát. A Vasvári Pál Múzeum Munkatársai 
is arra törekszenek, hogy a néphagyományokat megőrizzék 
számunkra!     

Kulcsár Lászlóné 

VIRTUÁLIS TÉRBEN A 
TALÁLKOZÁSOK HÁZA

Nem könnyű szembenézni  a Találkozások Háza 
kollektívájának sem azzal a ténnyel, hogy terveink, 
előkészített programjaink ebben az  évben  halasztásra  
kerülnek. Várjuk a visszatérést, igazi színpadon, igazi 
színházteremben. Nem szeretnénk elveszíteni lelkes 
közönségünket. Próbálunk online elérhetőek lenni 
mindenki számára, ezért az EKIK Találkozások Háza 
facebook oldalán ismerőseink, követőink találkozhatnak 
felhívásokkal, játékokkal, hogy kapcsolatban maradjunk. 
Anyák Napja alkalmából köszöntő videók megosztását, 
a Madarak és fák napja alkalmából és a fecskék védelme 
érdekében rajzpályázatot hirdettünk és természetesen nem 
felejtettük el a régi majálisok hangulatát sem megidézni. A 
helytörténeti kvízjátékot agytornának szántuk, mely során 
szintén jól teljesítettek a lakosok.
Nagy szívfájdalom számunkra, hogy az eredetileg május 23-
ra tervezett 16. Öhönforgató Verseny és Néptánctalálkozó 
nem kerül megrendezésre, viszont nem  akartuk, hogy 
ebben az évben a feledés homályába vesszen teljesen a 
program. Fotókat várunk újra, mégpedig az  öhönforgató 
verseny kezdeteitől mostanáig azoktól, akiknek vannak 
rendezvényfotói, kedves vagy épp meghökkentő  emlékei. 
Magát az öhönfőzést sem hagytuk ki, aki szeretne 
versenyezni, kövesse felhívásunkat, hiszen az otthon 
elkészített öhön  -  és a munkafolyamat megörökített  fotóit, 
videóit  is várjuk és díjazzuk. Tudjuk, hogy népszerű ez az 
étel és nagyon sokan hétről hétre megfőzik, főleg most, 
ebben az időszakban, s reméljük minél többen közkinccsé 
is teszik. 
Kérjük, figyeljék facebook oldalunkat, ahol igyekszünk 
olyan tevékenységeket, felhívásokat közzétenni, mellyel 
tovább építjük a közösséget.  
Kedves Látogatóink! Bízunk a közeli viszontlátásban, 
az újratalálkozásban rendezvényeinken és addig is, ne 
felejtsék, elérhetőek vagyunk!

Szőllősi Ágnes 
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Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Szakolczai Alíz Tímea     /2020.03.31./
Tóth Bende 
Rézműves Napsugár Aisa
Vadász Kiara Lilien
Csóka Maja Hanna
Ábri Lajos
Rostás Zorán Zsombor
Ujlaki Bálint
Kabai Zétény
Lakatos Alex Bence
Molnár Olivér
Lakatos Dávid Zsombor
Soltész Rebeka 
Bodnár László
Lakatos Sándor Noel
Vári Dominik
Félegyházi Tamás Antal
Kenyeres Lili
2020. március 17-én született Bélay 
Vince, de mivel nem Tiszavasváriban lett 
anyakönyvezve, ezért nem került be a neve az 
újszülöttek közé! A szülők kérésére most ezt 
pótoljuk! Jó egészséget és hosszú életet kívánunk!

Akiktől búcsút vettünk:
Balogh László
Kőrösi Cs.S. u. 
Dr. Bónis Lászlóné sz. Alföldi Erzsébet 
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Pethe F. u. 
Munkácsi István
Aradi Vértanúk u.
Balogh Miklós                                                               
Széles u.                             
Fitus Sándor
Somogyi Béla u.  
Szabó Károlyné sz. Soltész Piroska 
Erzsébet
Pethe F. u.                               
Ujlaki Józsefné sz. Gál Piroska   
Vásártér u. 
Kovács Imre                                                                                                       
volt Táncsics M. u. 
Gombás Sándorné sz. Nagy Juliánna    
Vásártér u. 
Réti József  János
Február 1. u.
Demeter Józsefné sz. Pocsai Erzsébet                           
Egység u.  
Erdélyi Imréné sz. Csikós Margit                                  
Csokonai u.  
Harsányi Zoltán         
Táncsics M. u. 
Dallosné Kövér Veronika                                              
Tompa M. u. 

Akik házasságot kötöttek
Bucsák Beáta – Daróczi Gergő  
Szincsák Éva – Doma Miklós  
Mezei Nóra   – Gáll Lajos Zoltán

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS

Ház, Lakás, Ingatlan
"Tiszavasváriban a Petőfi úton felújított, 
másfél szobás 75 m2-es kertes ház eladó! 
Ár: 8.300.000 Ft. Tel.: 06-30-314-9674"

Építési telek eladó! 1618 nm, Egység út 
10. Érd.: 06 20/5622-086

Bulizni akartok a haverokkal, vagy 
családi rendezvényt tartani, de nincs hol? 
Hívjatok, és 3 különböző lehetőséget 
tudok kínálni! Érd.: 06 30/953-1306
Tiszavasvári, Táncsics út 10.sz. alatti 
családi ház nagy telekkel eladó! Érd.: 06 
70/622-7078
Tiszavasváriban a 40-esben 2+1, 2. 
emeleti, teljes fejújítottan lakás eladó! 
Te.: 70/297-8870
Tiszavasvári, Petőfi úti 2,5 szobás 
családi ház eladó! 
Érd: 06 30/953-1306
Eladó Tiszavasvári Lónyai út 32.sz. alatti 
1722 nm telek 3 szobás lakóépülettel, 
hozzáépített kazánházzal, garázzsal, 
külön melléképülettel. A kazánban 
vezetékes gáz és vegyes tüzelés van. 
Érd.: 06 70/256-9151
"Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton 
beépített 1479 m2 ingatlan, családi 
házzal,  több lakható melléképülettel 
együtt. Tel: +36 30/968-8795, 06 
42/373684"
,,negyvenes társasház 3. emeletén lakás 
eladó'' érd. 06 26 741 765
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-
es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és 
csatornacsonk, 12m2-es melléképület. 
Ár: megegyezés szerint. Érd: 42/275-
170, 06 30/470-8881
Tiszavasvári Vasvári  Pál 152 sz. alatti 
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x 
5m) gazdasági  épülettel, amelyben 
állattartás  nem engedélyezett, de lakó 
épületnek átalakítható. Ipari  árammal, 
szennyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.-
Ft. Érdeklődni:  06 30/983-2461
Eladó, kiadó a Kinizsi út végén 
külterületi lovas tanya  0.5 ha lucernával.
Tel.: 30/213-1712
Tiszavasvári,  Kinizsi u. 27. sz. alatt 
700m2, ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500 
m2 építési telek eladó. Tel: 30/213-1712

Tiszavasváriban, a 40-esben 2+1 szobás, 
2. emeleti, teljes felújítottan lakás eladó! 
Tel: 70/297-8870

Szolgáltatás
Egyéni vállalkozóként épület-és 
szerkezetlakatos munkát vállalok, egyéni 
igények szerint: trapéz lemezkerítések, 
fémszerkezetű épületek, kiskapuk, 
nagykapuk, előtetők, fémszerkezetek 
szerelése, javítása, hegesztéssel, 
csavarkötéssel.  Tel.: 70/322-3546
Földmérés, megosztás, épület 
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár 
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel.: 
30/ 368-9797

Munkalehetőség
Hajdúnánási vágóhidra, élő állatszállító 
autóra tapasztalattal rendelkező sofőrt 
keresünk, kiemelt kereseti lehetőséggel. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet:  06-30-9531-624 Feltételek: C, 
E kategóriás jogosítvány, GKI kártya, 
sofőrkártya

Tiszalöki fogorvosi rendelőbe 
asszisztenst keresek! Érdeklődni 
rendelési időben személyesen, vagy a 
30/366-5161 telefonszámon!

Állat
Németjuhász kölykök eladók! Tel.: 06 
70/2364-155

Ez is - Az is

Eladó Napfény szekrénysor, Hajdú 
mosógép, fűnyíró, konyhaasztal, 15 l 
bogrács, káposztáshordó, egyszemélyes 
ágyneműtartós heverő!
Érd.: 06 30/963-5787
Eladó vadonatúj indukciós főzőlap! 
Érd.: 06 20/219-5348

300 kg almacefre eladó! Érd: 30/4949-
939
Ipari karos lemezolló eladó! 30/4949-
939
220/380 villanymotor eladó! Érd: 
30/4949-939
8,5 kg mogyoró eladó. Tel.: 06 30/4949-
939
Tűzifa akác, tölgy méteres, vagy 
Konyhakész eladó! 06 70/ 384-5283

K é p v i s e l ő i 
elérhetőségek

Tamás Viktor: +36 30 3265394

Szurkos Szilvia:  +36 30 3058143

Balázsi Csilla: 42/520-120

e-mail: csilla@csip.hu

Szabó Zoltán: +36 70 1980057; 
e-mail: szabo.zoltan0829@gmail.com

Bakné Répási Ágnes:
e-mail: bakne.r.agnes@gmail.hu

Ráduly Zsolt: +36 30  2198461

Volosinóczki Béla: +36 30 2132327 

Balogh Sándor: +36 70 5466851

Polgármesteri Hivatal általános 
ügyfélfogadási rendje:
Bővebben az Ügyintézés a polgármesteri 
Hivatalban, c. közleményben
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Posta Nyitva tartás:
Hétfő:  08:00 - 16:00
Kedd:  08:00 - 16:00
Szerda:  08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek:  08:00 - 15:00
Szombat: 08:00 - 11:00
Vasárnap Zárva
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515;  06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6. 
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható! 
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es 
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser 
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre, 
illetve a mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311  
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható. 
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó 
számot
Tiszavasvári Kormányablak 
ügyfélfogadási ideje:
Bővebb felvilágosítás a Járási Hivatal 
felhívásában olvasható!
Állatorvosi ügyelet:
Az állatorvosi ügyelet a járvány ideje 
alatt szünetel. Sürgős esetben mindenki 
hívja a körzeti állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Május 14-20:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Május 21-27:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Május 28- Június 03:
Aranykereszt Gyógyszertár

Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Június 04-10:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Június 11-17:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
Bővebb felvilágosítás a Járási Hivatal 
felhívásában olvasható!
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.  
Telefon: (42)520-510, Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu  
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelő
Üzemeltető, egészségügyi szolgáltató:
Kedves Betegeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy átmenetileg 
a Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelőben 
a betegellátás havi rendszerességgel, de a 
megszokottól eltérő időpontban történik 
az alábbi szakrendeléseken: reumatológia, 
belgyógyászat, ultrahang, fül-orr-
gégegyógyászat, nőgyógyászat, urológia, 
kardiológia. Átmenetileg felfüggesztésre 
került szakrendelések: bőrgyógyászat, 
sebészet, szemészet, fogászati röntgen.
Időpont egyeztetés személyesen vagy az 
alábbi telefonszámon lehetséges:
0642 520-080 (hétfő-csütörtök: 08:00-
16:00 óráig,péntek: 08:00-12:00 óráig)

Dr.Rojkó László

Anyakönyvi Hírek

Képviselői 
fogadóórák

Kérdésként merült fel, hogy 
miért csak a fenti képviselők 
fogadóórái és elérhetőségei 
szerepelhetnek az újságban? 
A válasz egyszerű: bármelyik 
képviselő fogadóóráit és 
elérhetőségeit megjelentetjük 
– hisz’ politikamentes újság 
vagyunk, csak ehhez az kell, hogy 
juttassák el szerkesztőségünkbe 
a kívánt információkat! Eddig 
csak ezeket kaptuk meg!!!



A GYERMEK
A n y á k  s z í v é b ő l  f a k a d t  k i s v i r á g .
F é l t e t t ,  á p o l t  v i r á g z ó  r ó z s a á g .
K i  v a g y  T e ,  k i r ő l  s z ó l  a z  é n e k ,

K i  i f j ú t  é s  v é n t  ú j r a  g y e r m e k k é  t e s z .
K i n e k  ü d e  é d e s  k a c a g á s a ,

Ú g y  c s i l i n g e l ,  m i n t  e r d ő k  h a r a n g v i r á g a .
K i n e k  l á b a i  h o s s z ú  u t a t  t e s z n e k ,

A p á k  s z í v é t ő l  A n y á k  s z í v é i g .
K i  m é g i s  s z á m ű z v e  v a g y  a  s o k  o t t h o n t ó l ,

H o l  a  h i ú s á g  é l n i v á g y á s  h o n o l .
Ó  j ö j j ,  ó  j ö j j  m i n d e g y i k  o t t h o n b a ,

H o l  a  n e v e d  é d e s  v á g g y a l  s ú g j a .
A r a s s  ö r ö m e t ,  b o l d o g s á g o t ,  b é k é t ,

A  c s ü g g e d t  s z í v e k n e k  a d d  v i s s z a  r e m é n y é t .
K i t ő l  e z t  k é r j ü k ,  r e m é l j ü k  é s  v á r j u k :

G Y E R M E K
a  n e v e d  m i n d ö r ö k k é  á l d o t t .

(édesanyám, Farkas Anna verse unokáinak) 
Közzétette: Szabó Miklósné Marika néni

2 0 2 0  m á j u s
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„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De te számunkra sose leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!

Fájó szívvel emlékezünk Bosák 
Károlyra halálának 1. évfordulóján 

Szerető felesége, gyermekei, unokái és 
családtagjai.

E M L É K E Z É S
FAZEKAS  ISTVÁN 

(1948.11.25. - 2019. 05. 27.)

Halálának egy éves évfordulóján
Emléked őrizzük, amíg élünk:   szeretteid 

és feleséged

Bónis László:

AZ UTOLSÓ ÓRA
 
Virrasztottam betegágya mellett 
Éjjel-nappal őrködtem felette, 
Betakartam, amikor csak kellett 
Reménykedtem a lehetetlenbe.

Reménykedtem, hogy jobbra fordulhat, 
Melengettem kihűlő kezét, 
Bizakodtam, hogy jobb lesz a holnap 
Lestem ziháló lélegzetét.

Itatgattam, ha kiszáradt a szája 
Kértem tőle, hogy ne hagyjon itt. 
Közöttünk még nagy szükség van rája, 
Éljen velünk legalább egy kicsit.

A halál kegyetlen, nem ad plusz időt 
A búcsúzásra is keveset adott. 
Elvette tőle az utolsó erőt, 
A lélegzet elállt, a szív elhallgatott.

Meleg testét még magamhoz öleltem, 
De lelke már messzire költözött, 
A halál elragadta tőlem, 
Hisz oly keskeny a mezsgye élet-halál 
között.

Joseph Haydn halálával véget ért egy zenei 
korszak. No, nem a bécsi klasszikusok 
korszaka, sokkal inkább a zenészek 
számára változott meg valami. Addig a 
muzsikusok általában egy arisztokrata 
szolgálatában dolgoztak, ma úgy 
mondanánk, „munkakönyves állásuk” 
volt. A XIX. század hajnalán azonban 
új idők új szelei kezdtek fújdogálni. A 
szerzők, muzsikusok nagyrészt önálló 
megélhetést kerestek, s igyekeztek csak 
a zenéből megélni. E korszak szülötte 
Frederic Chopin is, ki tulajdonképpen az 
első széles körben ünnepelt sztárok közé 
tartozott, hasonlatosan Liszt Ferenchez. 
Ők ketten követték azt az ösvényt, melyet 
az olasz Paganini taposott ki, s inspirálta 
őket hangszeres tudásuk tökélyre vitelében, 
kihozva hangszerükből a maximumot 
(s még egy kicsit). Mi volt a siker titka 
Chopin esetében? Talán a hangszerben 
keresendő. A hegedűvel ellentétben, 
melynek az ördög hegedűse a mai napig 
felülmúlhatatlan mestere, a zongora egy 
sokkal harmonikusabb 
hangszer. A száraz 
szólamok helyett 
képes az összetettebb 
h a n g z a t o k 
megszólaltatására is. 
Nem véletlen, hogy 
napjainkig minden 
muzsikus számára 
kikerülhetetlen. Az 
érzelmek kifejezési 
tárháza ez által 
sokkal szélesebb. 
Ez a közönségre 
is természetesen 
komoly hatással bír. 
Egy másik lehetséges 
szempont, hogy az 
előkelő szalonokban 
szinte mindenhol 
megtalálható volt 
ez a hangszer, és a 
családok jelentős 
részében valaki 

játszott is rajta, főképp a hölgyek. Itt 
említeném meg, hogy Chopin igazi közege 
mindig a szalonok világa volt. Bár adott 
koncerttermekben is hangversenyeket, a 
szalonok intimebb légköre jobban illett 
az időközben kibontakozó romantikus 
zenéhez. Végül, de nem utolsósorban, 
hogy a magasabb művészet kedvéért nem 
dobta el identitását. Mindvégig megmaradt 
lengyelnek. Tette azt akkor is, amikor 
éppen Párizs fényében fürdött és a francia 
szellemet szívta agába. Ez muzsikáján 
mély nyomot hagyott. Személy szerint 
nem tudok olyan korábbi zeneszerzőről, ki 
saját népének a zenéjével fűszerezte volna 
alkotásait. Párizsi gavallérként is lengyel 
maradt, ezzel közel két évszázad múltán a 
saját hazájában is próféta tudott maradni. 
2020. születésének 210. évfordulója. Az 
esztendő folyamán, számos koncerten 
emlékeznek meg a mesterről, a zenészről, a 
szeretőről, arról a világfiról, aki mindvégig 
hű maradt ahhoz, ahonnan elindult.

                                                         GDZS

CHOPIN

A Kornisné Központban 
lakó és dolgozó 
édesanyák, nagymamák 
és dédnagymamák 
nevében szeretettel 
köszönjük a Fülemüle 
Óvoda Fecske 

csoportjának online anyák napi műsorát! 
Kedves gyerekek! Ti is vigyázzatok 
magatokra, szüleitekre és nagyszüleitekre! 
Reméljük hamarosan személyesen is 
találkozhatunk!

 Mentálhigiénés csoport

KÖSZÖNET AZ 
OVISOKNAK

ÉJSZAKAI ZIVATAR
Megjött már az este, az éj is közeleg.

Az eget takarják fekete fellegek.
Föltámadt a szél is, süvölt, mint az orkán,

Zuhog már az eső az égi csatornán.

Villámok cikáznak, dübörög az ég is,
Igen félelmetes, de talán még szép is.

Belecsap a villám egy magas fenyőfába,
Fáklyaként lobban fel a sötét éjszakába.

Dühöngve tombol a megvadult orkán,
Fákat tör derékba, az erdőt tarolván.
Más fákat ledönt tövestől a földre,

A kidöntött fákról nagy ágakat tőr le.

Ez a nagy szélvihar amerre csak halad,
Nyomában mindenütt csak rombolás 

marad.
Megcsonkított fák, levert madárfészek,
Ebben az erdőben nem lesz madár ének.

Hajnalba az orkán kiadta erejét,
Az eső is elállt, tisztulni kezd az ég.

Mikor a nap fölkelt, lenézett a földre,
Csatateret látott az elpusztult erdőbe.

Bónis László
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Most látható a 
természetben

Megérkeztek a házi rozsdafarkúak

Korábban két tavaszt jelző növényről írtam, de most 
ettől eltérek, és egy madárra hívom fel a figyelmet: a 
házi rozsdafarkúra. Eredetileg ezek a madarak sziklás 
területeken, bányafalakon fészkeltek, de ma már itt élnek 
kötöttünk a településeken és szívesen rakják fészküket 
verandáink gerendáira, vagy az éppen számukra, a falra 
kihelyezett sekély peremű dobozokba. Egyszóval urbánus 
madár lett. Télire ők is elvándorolnak, és ilyenkor április 
végén, május elején érkeznek. Jelenlétüket azonnal 
tudatják, mert a hímek kiülnek egy-egy magasabb pontra, 
háztetőre, vagy kéményre, és hangos éneklésbe kezdenek. 
Hangjuk olyan, mintha üvegcserepeket dörzsölnénk össze. 
A hímek a költés idején sötét színűek (kékes-feketék), de 
a farktollaik mindig élénk rozsdavörös, amelyet gyakran 
billegetnek. A tojók sötétszürkék, de a farktollaik nekik is 
vörös. Fészküket mohából, fűszálakból rakják, amit aztán 
tollakkal bélelnek ki. Legtöbbször ezt olyan csendben 
csinálják, hogy észre sem vesszük. Gondos szülők még 
akkor is, amikor a hímek félrelépnek, és egy másik tojóval 
is párba állnak. Ilyenkor a hím két családot is kénytelen 
etetni. És ezt meg is teszi. Rozsdafarkúaknál ez a büntetése 
a bigámiának!

dr Legány András

 

TISZAVASVÁRI JÁRÁSI HIVATAL 
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Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat: 
 

Hatósági ügyek 06  42/ 795-125 
Szociális ügyek 06  42/ 795-125 
Gyámügy 06  42/ 795-125 
Foglalkoztatási ( munka) ügyek 06 42/ 520-510 

 
További információk:  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg  
vagy: 

www.kormanyhivatal.hu > tiszavasvari@szabolcs.gov.hu   

A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel 
a kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok a  

következő módon korlátozzák ügyfélfogadásukat: 
  Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 

lefoglalt időpontban van lehetőség 
  

 Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben 
tartózkodó ügyfelek számát. 

 
 Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen 

kísérővel! 
 
 Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük 

betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5-2 méter „szociális” 
távolságot!  

 
 
 

 elfelejtett Ügyfélkapu azonosító esetén az ingyenesen hívható  1818-as 
számon kapható segítség 

 

  

Szeretettel várjuk a 2020/2021-es tanévre az új 
beiratkozókat a Hankó László Zeneiskolába! Online 
jelentkezési lehetőség a facebook oldalunkon valamint a 
hlzene.hu oldalon megtalálható, de személyesen iskolánk 
titkárságán, hétköznapokon 9-14 óráig is lehetséges.


