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MOST ÉRKEZETT A HÍR
Ismét nyert Tiszavasvári

A többi óvoda felújítása után végre a büdi óvoda is támogatásban részesült. Közel 30 millió forint összegű
kormányzati támogatással összességében 35 millió forintos felújítás valósul meg a Minimanó óvodában.

Dupla fúvós térzene
Az idén 25 éves Tiszavasvári Városi Fúvószenekar
az augusztusi hosszú hétvégén kétszer is térzenével
örvendeztette meg a városlakókat. A fúvósok az I.
Vasárnapi térzenén illetve az Államalapításunk ünnepén is
zenével töltötték meg a várost. Ezen kívül nagy sikerrel
vettek részt a V. Derecskei Fúvószenekari Találkozón,
ahol színvonalas műsorral mutatkoztak be és képviselték
városunkat. Karnagy: Nagy Dániel. Legközelebb
szeptember 21-én találkozhatnak velük a Tiszavasvári
Tűzoltóság 18 órakor kezdődő jubileumi ünnepségén, a
Találkozások Házában.
Fotó: Kósa Péter

Falfestmény a város szívében
Kóti Zoltán tetováló művész köztéri falfestmény
készítésével járul hozzá a városközpontban található
Kossuth utca 3. szám alatti társasház, és a városkép
megújuláshoz. Az épület főút felőli falfelületén kerülnek
majd felfestésre városunk jelképei, története modern
megjelenítésben, - az időjárástól függően talán még az
idén. Biztos sokak tetszését elnyeri ez a kicsit újszerű
kezdeményezés, mely más településeken már nagy
hagyománnyal rendelkezik. Kóti Zoltán ingyen készíti el
a festményt.

Ez már a kampány
része?

Az elmúlt havi Vasvári Hírmondóban még örömmel
számoltunk be arról, hogy megújult a Csónakázó tó és
környéke. Közmunkaprogramunk keretében virágládák és
virágok kerültek kihelyezésre, a padok és hulladékgyűjtők
felújítva és újak is kihelyezve, a fű és terület-karbantartás
rendszeressé lett téve. Ez tartott mostanáig. Szeptember
4-re virradóra ismeretlen elkövető(k) padokat és
hulladékgyűjtő edényeket törtek össze, üvegszilánkokkal
borították be a futópályát és a füves területek egy részét,
valamint festékszóróval a nevemet, és trágár szavakat
festettek ahova csak tudtak. Eddig úgy tapasztaltam,
és tapasztalhatták Önök is, hogy megválasztásom
óta nyugalom, biztonság és fejlődés volt érezhető
Tiszavasváriban.
Mérhetetlen szomorúsággal és dühvel tölt el az a gyűlölet,
hazugság és rágalomkampány, ami hetek óta folyik az
interneten és manapság már a szórólapokon is, de ez a
mai napi cselekedet már túllépte azt a határt, amit egy
jóérzésű ember elfogadhatónak tart. Városunk nem kér a
gyűlöletből. A rendőrségi feljelentést megtettük. Kérem
azokat, akik bármilyen információval segíteni tudnak
a tettes(ek) felderítésében, hogy hívják a Tiszavasvári
Rendőrkapitányságot vagy az Önkormányzatunk
telefonszámát a 06-42-520-500-at!
Köszönettel és tisztelettel:

Számunkra
fontos a klíma,- és
környezetvédelem!

A Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
c. 240 millió forintos, 100%-ban finanszírozott nyertes
pályázatunk eredményeképpen megindultak a munkálatok
a város több pontján. Folytatás a 3. oldalon

Szőke Zoltán
Tiszavasvári polgármestere

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol
Engedjen meg egy
megjegyzést
a
telekvásárlási
ü g g y e l
kapcsolatban. Azt
gondolom, hogy a
felháborodás
egyik oka a 25
milliós vételi ár,
mely Tiszavasvári viszonylatban egyelőre
magasnak tűnhet. Nem tudom, nem
akarom megítélni, hogy ez magas vagy
alacsony, minden annyit ér, amennyit
kifizetnek érte... Viszont az nem lett
kihangsúlyozva, hogy itt két telekről van
szó. Ez szerintem egy fontos részlet. –
Köszönöm a kérdezőnek a felvetését. Ez
valóban egy fontos részlet, és lehet ebben
hibáztam is, de a testületi előterjesztésekből
ez kiderült. Az adás-vételi szerződés
alapján is bizonyítható, hogy két ingatlant
vásárolt meg az önkormányzat. A különféle
közösségi
oldalakon
elindultak
a
rosszindulatú megjegyzések, pletykák,
hírek keltése, félretájékoztatás. Most
vagyunk túl egy rendkívüli testületi ülésen,
amire kértem a kollégákat, hogy szedjenek
elő minden ezzel kapcsolatos iratot 2016tól napjainkig, foglalják össze, és írják le,
hogy mi is történt, és hogyan is zajlódott le
a telekvásárlás. Ez megszületett, és testületi
ülésen elég sokat – nem vitáztunk, hanem
beszéltünk erről az egész folyamatról.
Örömmel jelentem, hogy a jelenlévő 8
képviselőből 8 egyhangúlag elfogadta a
tájékoztatót, ami azt jelenti, hogy
tudomásul veszi és elfogadja azt, ami
történt a kezdetektől mostanáig. Aki
esetleg nem látta a TV-ben, megkérem
nézze meg a YouTube-n a testületi ülést,
ahonnan bővebben és részletesebben
tájékozódhat. De elérhető lesz még a teljes
anyag a város honlapján, de a Vasvári
Hírmondóban hasábjain is egy összegzést
fogunk közzétenni – ezzel is megelőzve
minden kósza híreket, rosszindulatú
pletykákat. Szűnjenek már meg végre a
városban az ilyen jellegű megnyilvánulások,
és tényleg azzal a tájékoztatással
szembesüljenek a Tiszavasváriak, amit –
még egyszer hangsúlyozok – egyhangúlag
fogadtak el a testületi tagok. - Tervezik-e
ivókút kialakítását a csónakázótó körüli
futópálya mellé? Hasznos lenne, ha
lehetne hidratálni futás után. – Futóként
én is azt mondom, hogy hasznos lenne
futás után hidratálni. A középtávú
elképzelésekben a csónakázó tó és
környékének, és úgy magában az egész
üdülőterületnek a fejlesztése egy kiemelt
szempont, kiemelt cél a város tekintetében
is, és az én gondolataim között is. Szükség
lenne még illemhely kialakítására, vagy
amit most a Balatonon láttam – intelligens
értékmegőrzők
létrehozására
is.
Visszatérve az eredeti kérdésre: a terület
fejlesztése fontos, és akár egy ivókút
létrehozását is tervezzük. Most a kondi
parkkal kapcsolatosan még egy gondolatot
szeretnék megosztani: a testületi ülésen
tájékoztattam a képviselőket, hogy
megtörtént
az
együttműködési
megállapodás aláírása, és mivel ez
Budapestről irányított beruházás, ezért mi
csak a terület előkészítését fogjuk
végrehajtani. Az aláírást követően elindult
a kondi park közbeszereztetése is. Bízom
benne, hogy még a rosszidők beállta előtt
el tudják végezni a végleges kialakítást,
jövőre pedig az ivókút megvalósítását is el
tudjuk kezdeni. - Az új fejlesztési források

felhasználásával kapcsolatban lenne egy
kérdésem a Polgármester úrhoz: Több,
mint 30 éve téma a városban, hogy az
orvosi rendelő épülete 15 méterrel
közelebb van az úthoz, mint ahogy azt a
városkép illetve a városszervezési
szempontok megkövetelnék. Ideje lenne
ezt a problémát kezelni. Félő, hogy ez a 20
millió forintos beruházás csak konzerválja
ezt a helyzetet. Tervezik az orvosi rendelő
elbontását, áthelyezését középtávon? – Az
orvosi rendelő épületének elbontását nem
tervezzük. A Közútkezelő részéről sincs
olyan észrevétel, ami ezt indokolná.
Tervezik a 36-os főút felújítását
városunkban, de ebben nincs benne az út
kiszélesítése. Ettől függetlenül az a 20
millió forint nem felesleges pénzkidobás,
amit a rendelő felújítására, korszerűsítésére
akarunk
fordítani.
Itt
csendesen
megjegyezném, hogy egy új egészségügyi
komplexum
felépítését
mindenképp
szorgalmaznunk
kell,
hiszen
a
megközelíthetőség, a parkolás, az
infrastruktúra kialakítása szempontjából
érdemes lenne egy egységes rendelőben
gondolkodnunk. Folyamatosan nézzük a
pályázati lehetőségeket! Egyébként az
épület korábbi külső, és a mostani belső
felújítása sem ablakon kidobott pénz,
hiszen egy új rendelő megépítését követően
ez a mostani is alkalmas lenne további más
célú felhasználásra, mint pl.: szolgáltatóház,
irodaház. - Párszor már átéltük, hogy
választások előtt látványtervek jelentek
meg városban, sőt még alapkő letételre is
sor került, de a végén nem történt semmi.
Ilyen előzmények után szkeptikusak a
Vasváriak.
Választások
előtt
lesz
kézzelfogható, látható eredménye a
bejelentett beruházásoknak?
És ide
kapcsolódik még, hogy: Az újságban
olvasható, hogy csak úgy röpködnek a 25,
50, 210, 310, 350 millió forintok. Ebből
lesz-e valami? Ha igen, akkor mikor?
Vagy ez is csak egy kampányfogás? –
Megértem,
hogy
szkeptikusok
a
Tiszavasváriak, hiszen az előző években
voltak ígérgetések, alapkőletétel és még
sorolhatnám – választások előtt, amiből
semmi nem valósult meg. Na, már most: a
pályázatokról, és mindenféle támogatási
formáról tudni kell, hogy amikor egy
település elnyer egy támogatást, azokkal
nagyon szigorúan el kell számolni. Mint
ahogy említettem a kondi parkot még
tavasszal, hogy pályázaton nyertünk rá
pénzt, és ehhez képest júliusban jött meg
az együttműködési megállapodás. Ezt át
kellett alaposan nézni aláírás előtt, majd a
visszaküldést követően indult csak meg a
közbeszerzési eljárás, - és ez csak egy
kondi park. Ha a „Zöldváros” projektről
beszélünk, ebben konkrétan centiméterre,
milliméterre meghatározott engedélyes
tervek nincsenek. Ebben csak elképzelések
vannak. Tehát: a megnyert forrást, amit
Tiszavasvári megnyert, ami már itt van,
rendelkezésre áll, fel fogjuk tudni
használni, de el kell indítani olyan
folyamatokat, hogy készüljenek aktuális
tervek,
készüljenek
pénzügyi
költségvetések
a
mostani
árakra
aktualizálva. Ezeket engedélyeztetni kell, a
kivitelezőt meg kell pályáztatni, és persze
mindenütt határidők vannak, ezért telnek el
hosszú-hosszú hónapok, míg hozzá lehet
kezdeni, amikor már van látszata. Ha nézik
a testületi üléseket, láthatják, hogy
folyamatosan tárgyalunk egyszer ilyen,
egyszer olyan közreszerzés kiírásáról,

eredményéről, stb. Kósza hírként hallom,
hogy a kérdésben említett pénzek csak
papíron vannak itt, de majd nem fognak
megjönni. Örömmel jelentem, hogy a
Kormánynak az egyedi támogatása, a 310
millió forint, valamint a kamerarendszer
30 millió forintja már a számlánkon van.
De ehhez nem lehet csak úgy hozzányúlni,
mint egy vállalkozónak a bankszámlájához,
mert itt sokkal, de sokkal szigorúbb
elszámolások és ellenőrzések vannak.
Mondok egy példát: Sopron út! Tavaly
ősszel sikerült megépíteni, de még most
ellenőrzik a pénzügyi elszámolásokat,
dokumentumokat.
Visszatérve
a
„Zöldváros” projekthez: 2020 decemberéig
meg kell építeni, de az előkészítő munkák
nagyon sok időt vesznek igénybe. Talán ez
szkeptikussá tehetné a Tiszavasváriakat, de
meglátják, a többi beruházással együtt ez is
meg fog valósulni. – Fordítsuk már le a
kérdést: azok a pénzek, amik benne voltak
az újságban, amit megnyert a város, azt
már nem vehetik el tőlünk? – Így van! Az
már a miénk, a városé! Egyetlen egy
esetben fordulhat elő, mégpedig a
pályázatban elnyert, de fel nem használt
pénzt, azt minden esetben mindenkinek
vissza kell fizetni, legyen az EU-s, vagy
Állami támogatás. De nekünk nyilván az a
célunk, hogy felhasználjuk ezeket a
pénzeket. – Egy kérdés, ami érdekelheti a
városlakókat! Elnyertünk 310 millió
forintot! Mennyi a reálisa esélye annak,
hogy vissza kell „tolni” mondjuk 30 %-ot?
– Ennek abszolút nincs realitása. Mint
ahogy
mondtam,
minden
szigorú
elszámolás alá esik az utolsó forintig.
Pályázat író kollégáim elmondhatják, hogy
hiánypótlásban nem hogy forintra, de
tized, század forintra el kell számolni, ha
úgy jön ki papíron. Ezek is negatív
hangulatkeltések, nem szabad nekik
bedőlni! - Mostanában nagyon büdös a
vasvári víz. Este engedek egy műanyag
palackba, másnap már ihatatlan. Miért?
– Szívesen válaszolnék erre a kérdésre, én
is vasvári vizet iszok, de ezt még nem
tapasztaltam. Lehet, hogy városrészenként
jelentkeznek ezek a problémák. A HBVSZ
ügyfélszolgálatán kellene bejelentést
tenni! - Miért van az, hogy májusban már
javában jó idő volt, és a strand még nem
nyitott ki, most pedig egész szeptemberre
szinte kánikulát mondanak, és a strand
már bezárt. Nem gondolnak az
üdülőtulajdonosokra,
vagy
a
városlakókra,
akik
szeretnék
meghosszabbítani
emiatt
a
nyári
szabadságukat?- Biztos gondolnak, de egy
vállalkozásnak, mint jelen esetben a
Strandfürdő Kft., különféle gazdaságossági
számításokat kell végezni. Szerintem jelen
esetben nem a haszonszerzés a cél, hanem
a veszteség elkerülése. Egy strandfürdő
üzemeltetése nem csak annyiból áll, hogy
kinyitom a kapukat, hanem nagyon sok
szolgáltatás, és az ezeket végzőket is
figyelembe kell venni, ami kiadás. Egy
valós példa: talán 2011, vagy 2012-ben
képviselői kezdeményezésre 2 héttel
meghosszabbította a nyitva tartást a strand
– szintén így utószezonban, - és ez idő alatt
5 és 10 millió forint körüli veszteséget
termelt! Mert a már kevesebb belépőből
nem tudták finanszírozni a kiadásokat! Felháborító, ami a vasvári postán megy.
Szabadságot kell kivenni, ha az ember egy
levelet fel akar adni. Nem beszélve a
Vasvári Hírmondóról. Már két hónapja
nem kaptunk, de máshonnan is ezt az
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információt kapom. Fizet ezért a város? –
Aktuális a kérdés! Előzményeket szeretnék
mondani: a visszajelzések alapján
felhívtam a postavezetőt augusztusban,
amikor a Vasvári Hírmondó még
nyomdában volt, és nyomatékosan kértem
és jeleztem, hogy legyenek szívesek az
újságot a szerződésben foglaltaknak
megfelelően,
határidőre
kihordani.
Sajnálattal tapasztaltam nem, hogy időre,
de sokan egyáltalán nem kaptak újságot.
És most már nem csak a Vasvári
Hírmondóval,
hanem
a
levelek
kihordásával is problémák vannak.
Osztályvezető asszonnyal – Gazdagné dr.
Tóth Mariannal elővesszük a postával
kötött érvényes szerződést, és nem
megpróbálunk, hanem lépünk ez ügyben.
Még egy gondolat: nem csak számon kérni
akarjuk a postát, hanem felajánljuk a
segítségünket is. Tehát: ha valamiben
tudunk együttműködni, tudunk segíteni
(pl.: munkaerő feltérképezés), én nyitott
vagyok,
a
Tiszavasvári
lakosság
megelégedésének érdekében! Visszatérve:
mindenképp keresünk megoldást a Vasvári
Hírmondó
időbeni
kikézbesítésének
érdekében. – És végezetül: már egy jó
ideje hangoztatta polgármester úr, hogy a
vasvári TV-t felteteti a Telekom
hálózatára, hogy mi is tudjuk nézni – és
még mindig semmi. Csak hangzatos
ígérgetés volt? – Örömmel jelenthetem,
hogy szeptember 15-től a Telekomos
előfizetők is tudják majd nézni a Városi Tv
műsorát. Ez sem volt egyszerű! Számos
levelezgetés, telefonálgatás történt mind
Ráduly Zsolt alpolgármester úr, mind az én
részemről. Nehezen, hosszasan – de
sikerült! – Ezek voltak a beérkezett
kérdések! Van-e esetleg még valami, amit
szeretnél az olvasókkal közölni? – Igen,
lenne két dolog. Az egyik az elnyert
kormányzati támogatás, amiről bővebben a
VH következő számában lehet majd
olvasni, de azóta is vannak benne
előrelépések. 260 millió forintunk lesz
úthálózat fejlesztésére. Bár, a testület fog
benne dönteni, de nincs vita köztünk, hogy
a Petőfi út fog felújításra kerülni, az Ifjúság
út első, a rosszabbik része fog új aszfaltot
kapni, a Szabolcs-vezér és az Arany János
út nehezen járható részei, és most gyűjtjük
az információkat, hogy melyek azok az
utcák, amik még felújításra szorulnak. Azt
hiszem, lesznek még bőven a város minden
területén! Az orvosi rendelő tekintetében
már az előzetes tervek elkészültek. Ott
burkolat felújítása, vizesblokk felújítása,
ajtócserék kerülnek megvalósításra – és
most számolgatunk, hogy talán egy
kazáncserével tudnánk modernizálni a
fűtést, - és a kétszer 15 millió a két
közösségi térre szintén tervezés alatt van,
de a következő Vasvári Hírmondóban
részletesen fogunk tájékoztatást adni. Amit
még szeretnék elmondani, az egy köszönet
a Tiszavasvári lakosoknak, hogy az ünnepi
rendezvénysorozaton ilyen nagy számban
voltak jelen. Én úgy gondolom, hogy igény
van a kultúrára, igény van a programokra,
a programok tárházára. Egy nagyon jó és
fontos átalakuláson ment keresztül a
Találkozások Háza. Olyan programokat
tervezett, szervezett az ünnepekre, ahol az
utóbbi évek legnagyobb közönsége volt.
Mindenki jól érezte magát, minden
rendbontás nélkül zajlottak le. Én büszke
vagyok a szervezőkre, a fellépőkre és
büszke vagyok a Tiszavasváriakra, hogy
bennünket választottak!

2019 szeptember

Önkormányzati Hírek
EGÉSZSÉGÜGY ÚJRAGONDOLVA

KOMPLEX ENERGETIKAI
FEJLESZTÉSEK TISZAVASVÁRIBAN

Tiszavasvári Város Önkormányzata
a Széchenyi 2020 keretében kiírásra
kerülő
„Komplex
energetikai
fejlesztések Tiszavasváriban” TOP3.2.2-15-SB1-2016-00012
kódszámú
pályázaton az Európai Regionális
Fejlesztési Alap 100%-os támogatási
intenzitású, vissza nem térítendő, 214
128 350 Ft Uniós támogatást nyert.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
az elnyert pályázati projekt keretében a
100%-ban saját tulajdonú és fenntartású
6
intézményének
az
energetikai
korszerűsítését kívánja megvalósítani.
Térségi Szolgáltató Ház /napelemes
rendszer kiépítése, mely az épület
villamos energiai fogyasztását részben
fedezi/. Városi Kincstár /talajszondás
hőszivattyús, valamint napelemes rendszer
kiépítése, mely a rendszer önműködését
és az épület villamos energia fogyasztását
fedezi/, - jelenleg 25%-os készültségi
állapotban van. Tiszavasvári Általános
Iskola, Ifjúság út 8. /napelemes rendszer
létesítése, mely az épület villamos energia
fogyasztását részben fedezi/. Hankó László
Zeneiskola /talajszondás hőszivattyús

és napelemes rendszer kiépítése, mely
az önálló működést és az épület villamos
energia fogyasztását fedezi/, - jelenleg
25%-os készültségi állapotban van.
Egyesített Óvodai Intézmény, Ifjúság
út 8. /napelemes rendszer kiépítése, mely
az önálló működést és az épület villamos
energia fogyasztását fedezi/, - jelenleg
50%-os készültségi állapotban van.
Kornisné Központ /napelemes rendszer
kiépítése, mely az önálló működést és
az épület villamos energia fogyasztását
fedezi/. A projekt célja, az érintett
intézmények infrastrukturális és energetikai
korszerűsítése,
energiahatékonyság,
megújuló
energiák
felhasználása,
hatékony
környezetgazdálkodás
és
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a
környezet megőrzése és védelme, valamint
a forrás hatékonyság támogatása, a
megújuló energiaforráson alapuló fűtés, a
közintézmények rezsiköltségének jelentős
csökkentése.
A napelemes rendszerek eredmény
számszerűsíthető célértéke: 177 kW
A hőszivattyús rendszerek eredmény
számszerűsíthető célértéke: 110 kW

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ

Az önkormányzat a tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és fogászati nem szakorvosi
ellátásaira vonatkozó közbeszerzési eljárás - nyertesével, a Rojkó-Med Kft-vel feladatellátási szerződést kötött, mely alapján a Kft. 2018. július 1. napjától a szükséges
engedélyek és a finanszírozási szerződés birtokában megkezdte ez irányú tevékenységét.
A Kft. a közbeszerzés keretében vállalta, hogy további szakorvosi ellátásokat biztosít
a feladatellátás biztosítására szolgáló helyiségekben (kardiológia, endokrinológia,
diabetológia, gyermek nőgyógyászat), ezen kívül magánfinanszírozású ellátáskén
infúziós kezelést. A fejlesztés megvalósításához a közbeszerzési eljárás lezárultát
követően 2017 évben a Kabay János u. 21-23. szám alatti ingatlant biztosította. A
kiköltözés lehetősége nagy port kavart. Többen a kijutás nehézségeit vetették fel
akadályként. 2018 novemberében a képviselő-testület Szőke Zoltán polgármester úr
kezdeményezésére bejárta a Kabay János úti volt idősek átmeneti otthona épületét.
Az ÁNTSZ munkatársai megtekintették az épületet és minden tekintetben alkalmasnak
minősítették a járóbeteg ellátás biztosítására. Mindezeket követően összehangolt
munka kezdődött az önkormányzat és az üzemeltető között. Az önkormányzat az idei
évben az akadálymentes mosdóhelyiséget kialakította, a tetőszerkezet felújítása a
beázások elkerülése végett megtörtént. Az üzemeltető a helyiségekben a padlózatot
felújította, kialakította a váróhelyiséget, személyzeti zuhanyzókat, és orvosi pihenőt.
A rendelőkbe mosható és tűzgátló tapéta került a jogszabályi követelményeknek
megfelelően. Emellett új bútorzat fogja várni az ellátást igénybevevőket és a
szakrendelő környezete és megszépül. Korábban beszámoltunk arról, hogy a
megyében egyedülálló módon a kardiológia szakrendelés kialakítására a meglévő
óraszámok átcsoportosításával önkormányzati döntés született. A vállalkozók
körében kezdeményezés indult a kardiológiai szakrendelés tárgyi minimumfeltételei
biztosítása érdekében. Többen ajánlották fel segítségüket az üzemeltetőnek az eszközök
beszerzésében. Az önkormányzat az engedélyeztetési eljárást elindította, az
átcsoportosítás folyamatban van. Bízunk benne, hogy az eddigi összefogás meghozza
eredményét és hamarosan megnyitja kapuit az új szakrendelő. Azok számára, akik
a megközelíthetőség problémáját vetették fel, tájékoztatásul közöljük, hogy az új
járóbeteg szakrendelő épületéhez történő kijutás biztosítására is keressük a megoldást.

Felújítás előtt

Felújítás után

TÁJÉKOZTATÓ

közfoglalkoztatottak részére

MEGÚJUL A KÖZPONTI RENDELŐ

A korábbi lapszámban címlapon jelent
meg, hogy egyedi kormányzati döntéssel
310 millió forint támogatást nyert az
önkormányzat utak (többek között Petőfi
út) járdák rendbetételére, központi
orvosi rendelő belső felújítására,
közösségi tér és sportpálya építésére.
Szintén évek óta húzódó probléma
a központi orvosi rendelő felújítása,
melyre fenti támogatásból 20 millió
forintot fordíthat az önkormányzat.
Ebből a pénzből megújulnak a
várótermek és a rendelők. A korábbi
ablakcserék
nyomait
eltűntetjük,
ahol szükséges falburkolat kerül
felhelyezésre frissítő falfestés mellett, a
várótermek és rendelők padlózatát – ahol

még nem történt felújítás – új kerámia
padlóburkolattal látjuk el, megtörténik a
vizesblokkok teljes felújítása, csempézés,
a lépcső teljes felújítása, széksorok
cseréje, részleges fűtéskorszerűsítés.
A költségterv elkészült, az idei évben
kívánjuk megvalósítani a beruházást.
Reményeink
szerint
októberben
elkezdődnek a munkálatok. Nagy
örömünkre szolgál, habár csak kis lépés,
hogy a gyermekorvosi rendelő folyosóján
kihelyeztük a klímaberendezést, ami a
betegek és hozzátartozóik komfortérzetét
növelheti. A jövőben minden lehetőséget
megragadunk, amivel az egészségügy
fejlesztését szolgálhatjuk.
TVÖ

A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatala
által továbbított – a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkársága által kiadott - tájékoztató alapján az alábbiakról értesítjük a
közfoglalkoztatottakat:
„A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)
Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő
203/2019. (VIII.23) Korm. rendeletben döntött a közfoglalkoztatottak részére
nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásról.
A támogatásban azon közfoglalkoztatottak részesülhetnek, akik
-

2019. augusztus 1-jén közfoglalkoztatási jogviszonyban álltak, és

-

2019. január 1. és július 31. napja között legalább 90 napot töltöttek közfoglalkoztatási
jogviszonyban.

A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a vizsgált időszakban a
közfoglalkoztatott
nem állt a Kftv. 1. § (4a) bekezdésében meghatározott közfoglalkoztatásból történő kizárás
hatálya alatt. A foglalkoztatást ösztönző juttatás bruttó összege: 81 530 Ft. A támogatást
a közfoglalkoztatottat megillető közfoglalkoztatási bérén, garantált közfoglalkoztatási
bérén felül kell a közfoglalkoztatónak 2019. szeptember hónapban, legkésőbb szeptember
20-áig számfejtenie és kifizetnie az arra jogosult közfoglalkoztatottaknak. Annak
érdekében, hogy a közfoglalkoztató e kötelezettségének eleget tudjon tenni az illetékes
járási/kerületi hivatal minden közfoglalkoztatónak megküldi azon személyek listáját, akik
részére a foglalkoztatást ösztönző támogatást ki kell fizetni….”
TVÖ

Önkormányzati Hírek
TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
- AKIK KIMARADTAK -

Állandó kérdésként merül fel a kimaradó
háztartások rezsicsökkentéssel kapcsolatos
igénye az érintett lakosság részéről. Az
elmúlt fél évben ezekről folyamatos
egyeztetéseket folytatott az Önkormányzat,
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
a Magyar Államkincstár SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazgatósága
között. Azonban ezt követően is
maradtak tisztázatlan kérdések. Ennek
érdekében a polgármester javaslatára a
testület állásfoglalást kérő megkereséssel
élt az illetékes minisztérium felé.
Tiszavasvári Város Önkormányzata,
a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018.
(XI. 27.) Korm. határozat 2. sz. melléklete
alapján központi támogatásban részesült.
A támogatás összege Tiszavasvári esetében
7.332.000 Ft, mely az önkormányzat
bankszámlaszámára megérkezett. Ezen
támogatás felhasználására és az érintett
háztartások közötti szétosztására van
lehetőség
természetbeni
támogatás
biztosítása céljából háztartásonként
12.000 Ft összegben 2019. december 15ig. Tiszavasvári településen 611 háztartás
igényelte ezt a támogatási formát.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019.
február 15. tájékoztatása értelmében
75 db háztartás az igénylők közül
nyilvántartásuk szerint nem jogosult
a támogatásra. Ezen háztartások a
Katasztrófavédelem tájékoztatója alapján
korábban részesültek rezsicsökkentési
támogatásban, és részükre jelen támogatás
nem jár.
A Magyar Államkincstár SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazgatósága
2019. április 5. napján kelt tájékoztató
levelében közölte, hogy vizsgálatot
folytatott le a témában és a vizsgálat

megállapította, hogy átfedések vannak
az adatbázisok között, azaz a 75
háztartás esetében nem állapítható
meg egyértelműen a jogosultság. Ezen
tájékoztatóban
rögzítettek
alapján
Tiszavasvári Város Önkormányzata
részéről tájékoztattuk a kérdéses
igénybejelentőket, és kértük őket, hogy
amennyiben rezsicsökkentésben korábban
nem részesültek, és kérelmük mégis
elutasításra került, akkor a Tiszavasvári
Polgármesteri Hivatal részére egy
nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani
arra vonatkozóan, hogy büntetőjogi
felelősségük tudatában kijelentik, hogy
az ingatlan vezetékes földgáz bekötéssel,
illetve gázmérő órával nem rendelkezik.
A felkérésre 30 db háztartás nyilatkozott
azzal, hogy kérték az előzetesen elutasított
kérelmük felülvizsgálatát.
Tekintettel arra a tényre is, hogy –
jelen feladatellátás tekintetében - az
önkormányzat nem hatáskör gyakorló,
állásfoglalást kért a minisztériumtól arra
vonatkozóan, hogy azon 30 db háztartás
részére, akik az önkormányzat felhívására
nyilatkoztak arról, hogy korábban
nem részesültek rezsicsökkentésben
kifizethető-e az önkormányzat számláján
erre a célra rendelt összegből a támogatás.
Kérdésként merült fel továbbá az is, hogy
azon 38 db háztartás vonatkozásában,
ahol
a
katasztrófavédelem
tájékoztatáskérő megkeresésünkre közölte,
hogy nem rendelkezik egyértelmű
adattal arról, hogy a megjelölt háztartások
részesültek-e a rezsicsökkentésben és az
önkormányzat fenti nyilatkozattételi
kérelmére sem reagáltak, milyen
eljárásrend követendő. Ilyen esetben
az
állampolgári
megkeresések
megválaszolására,
a
jogosultság
elbírálására, a tényállás tisztázására ki
rendelkezik hatáskörrel. A minisztérium
válaszáról az érintetteket értesítjük és a
szükséges intézkedéseket megtesszük.
TVÖ

SPORTPARK A CSÓNAKÁZÓ TÓNÁL
Az idei évben a közmunkaprogramunk
keretében megújult, megszépült a
csónakázó tó környéke. Kihelyezésre
kerültek a virágládák, a gyomos gazos
terület rendbetétele megtörtént, és a
biciklitárolók is felújításra kerültek.
További célunk ennek a területnek a
fejlesztése, minden természetkedvelő
és sportolni vágyó lakó örömére. A
Kormány 2016-ban döntött a Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark
Programról - amelynek alapvető célja,
hogy olyan közösségi terek kerüljenek az
ország minél több településén kialakításra.
Több egyeztetést folytatunk a 2016-os
támogatási igény felélesztése érdekében,
melynek eredményeként helyszíni szemlét
követően a csónakázó tó környezetében
100 %-os állami támogatással „D”
típusú sportpark valósul meg. Az

együttműködési
megállapodás,
és
annak mellékleteként a kivitelezési
dokumentáció (létesítmények típusterve,
felmérési- és telepítési terv) elkészült,
azt a testület a 2019. augusztus 29. napjai
rendkívüli ülésén elfogadta. A sportpark
az alábbiak szerint kerül kialakításra:
Minimális 150 m2 alapterületen gumi
talajburkolat
kerül
kialakításra,
minimálisan 15 telepített eszközzel. A
sportpark által biztosított sportolási
lehetőségek: húzódzkodás, tolódzkodás,
fekvőtámasz, hasizom-erősítés, hátizomerősítés,
létramászás,
lépcsőzés,
függeszkedés, párhuzamos korlát. Jó
eséllyel pár héten belül megtörténik a
munkaterület átadása, melyet követően
még az idei évben megvalósulhat a
beruházás.

A lakosság figyelmébe!

A vállalkozói körnek kötelező kéményellenőrzése a Nyíregyházi Kéményseprő Ipari Kft.
hatásköre alá tartozik. Amennyiben megállapodást kötött cégünkkel, velünk végeztesse
el a szolgáltatást, ne más vállalkozókkal. Központi telefonszámunk: 42/411-515,
42/411-516 Az Ön kéményseprője: Nyeste László 20/243-3311
Keressenek bizalommal!

2019 szeptember

VANNAK FELADATOK, AMIK NEM TŰRNEK
HALASZTÁST
SEGÍTSÉGET KAPTAK AZ ÓVODÁK, MEGKEZDŐDNEK A
KORSZERŰSÍTÉSEK
Az önkormányzat az idei évtől szűkös
lehetőségeit számba véve is több
halaszthatatlan feladat megoldását, és
segítségre szoruló terület megsegítését
tűzte ki célul.
Többször említettem már, hogy tűzoltó
tevékenységet végzünk az épületeink
karbantartása tekintetében, de ide értem
azt a lobbi tevékenységet is, amelynek
eredményeként közel 56 millió forinttal
(egyedi
döntéssel
bérkompenzálást
kaptunk a kormánytól) csökkent az
önkormányzat kiegészítő támogatási
igénye így több jut az egyes feladatok
ellátására. Nehéz helyzetből indultunk,
hiszen a város adóerő képessége a tavalyi
év adófizetése alapján nőtt, így viszont
csökkentek a központilag kapott
normatív – feladatellátást szolgáló támogatások. Az azonban egyértelmű
volt, hogy az önkormányzati feladatellátást
szolgáló épületeink valamilyen formában
felújításra szorulnak. Van olyan
épület, ahol saját erőből fejlesztünk.
Ilyen – a teljesség igénye nélkül - a
járóbeteg
szakrendelő
épületének
tetőkarbantartása, mozgáskorlátozott
mosdóhelyiség kialakítása és az újonnan
kialakítandó
járóbeteg
szakrendelő
- volt idősek átmeneti otthona tetőszerkezetének
karbantartása
a beázások elkerülése végett, az
óvodai csoportszobák ablakcseréje a
Varázsceruza óvodában, „honvédségi
lakások” lépcsőházi ablakcseréje, óvodai
játszótéri elemek karbantartása, egyes

bérlakások tetőszigetelése. Az is igaz,
hogy ezeknél az épületeknél az egyszerű
éves karbantartás is elmaradt, a lapos
tetős épületeink csatornarendszerének
lombtalanítását,
tisztítását
is
rendszeresítjük. Ezen kívül láthatóan
több pályázat újragondolása, mentése
történt meg, melynek keretében szintén
szépülnek az épületeink (vágóhíd épülete,
jelenlegi közmunka telep, találkozások
háza tetőszerkezet felújítása, energetikai
korszerűsítések hat intézményünknél,
központi orvosi rendelő felújítása,
strand környezetének megújulása) Van
olyan terület ahol a városi összefogással
bál szervezésével tudtunk segíteni, és
a bevételt a civil szervezetek javára
fordítani. Ezen kívül bár csepp a
tengerben, de meghallgatást talált az
az évek óta beérkező igény az óvodák
részéről, hogy az önkormányzat
biztosítsa a gyermekek részére a
tisztasági eszközök beszerzését (wc
papír, papír zsebkendő, folyékony
szappan, fogkrém), valamint a gyermekek
foglalkoztatását segítő papír írószer
igényt. Minderre az idei évtől összesen
2.800.000-Ft+ÁFA összeget biztosít az
önkormányzat. A korábbi években erre
nem volt példa. Sok megoldásra váró
feladatunk van, igyekszünk minden
igényt számba venni és lehetőségeinkhez
mérten folyamatosan megtenni azokat a
lépéseket, amelyek a lakosság érdekeit
szolgálják. Kis türelemmel reméljük
mindenhová odaérünk.
Tiszavasvári Város Polgármestere

A VOLT ALKALOIDA
HULLADÉKLERAKÓ
KÁRMENTESÍTÉSE
I. ÜTEM

A
volt
Alkaloida
hulladéklerakó
kármentesítése kapcsán az idei évvel nagy
volumenű – rég várt - állami beruházás
veszi kezdetét, mellyel kapcsolatban az
önkormányzat folyamatos tárgyalásokat
folytat. A beruházás célja a végleges
ártalmatlanítás,
kármentesítés.
A
volt hulladék lerakó telep zavartalan
üzemeltetésének biztosításáról szóló
korm. határozat értelmében a terület
tulajdonjogának rendezése megtörtént.
Ennek alapján 2014-ben az érintett
területek tulajdonjogát Tiszavasvári
Város Önkormányzata átruházta a Magyar
Államra. A tulajdonjog megszerzését
követően a Magyar Állam – az MNV
Zrt. útján – áll helyt a hulladéklerakó
teleppel kapcsolatos, jelenleg fennálló
és a jövőben felmerülő valamennyi
környezetvédelmi
kötelezettség
tekintetében. Az MNV Zrt nevében
eljáró cég a beruházás megvalósítására
közbeszerzési eljárást indított, melynek
eredményes
lezárását
követően
indulhatnak a munkafolyamatok az év
végén. Ezek elsősorban tereprendezéssel,
előkészítéssel kapcsolatos munkálatok.
A beruházás két ütemből fog állni. Az I.
ütem keretében a kármentesítési műszaki

beavatkozása során passzív védelmi
beavatkozásként mélyrésfalas védelem
kialakítására,
valamint
hulladékok
műszaki bevédésére kerül sor. Aktív
védelmi beavatkozásként a résfalon kívül
felszín alatti víz kármentesítő rendszer
kialakítására/üzemeltetésére
kerül
sor. A felszín alatti vizek megtisztítására
vízkitermelő, elvezető és szikkasztó
rendszert létesítenek. A teljesítés fő
helyszíne Tiszavasvári Alkaloida volt
hulladéklerakó területe és környezete.
A beruházás menetéről folyamatos
tájékoztatással fog élni az önkormányzat.
A munkálatok a legmagasabb fokú
biztonsági
követelményeknek
való
megfelelés mellett zajlanak majd, a
lerakó területéről a mentesítés kapcsán
szennyező anyag semmilyen formában
nem kerülhet ki. Mindez több hatóság
összehangolt munkájának eredménye,
a tevékenység szigorú engedélyezési
követelményeknek
való
megfelelés
mellett zajlik, a legkorszerűbb technikai
beavatkozásokkal, kiemelt mértékű
költségráfordítással.
Tiszavasvári Város Önkormányzata
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SZÉPÜL A BELVÁROS

Önkormányzati Hírek

„Találkozások tere” belterületi ingatlanvásárlás
MIT MOND A POLGÁRMESTER
A Találkozások tere kialakításával kapcsolatban állandó kérdések merülnek fel.
Utolsó pillanatban születtek meg fontos döntések a határidők közvetlen lejárta előtt.
A Képviselő-testület 2018. júliusi határozatával a„Találkozások tere” című helyi
felhívásra pályázat benyújtásáról.
A Vasvári Helyi Akciócsoport (továbbiakban: HACS) 2016. május 25-én alakult 13
taggal, helyi vállalkozókkal, a civil szféra képviselőivel, a közszféra képviseletében az
önkormányzat tagi részvételével működik. Az önkormányzatnak egy szavazata van.
A tagok 2016. június 28. napján elfogadták a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát
(HKFS) mely alapján a pályázat 2016. július 4-én benyújtásra került a maximális
500.000.000 forint forrásigénnyel. Eredetileg az alábbi 2 kulcsprojekt került
kijelölésre:
1.

Belváros többfunkciós közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése és
összekapcsolása
2. Strandfürdő és környéke többfunkciós közösségi tereinek kialakítása,
fejlesztése és összekapcsolása
A fenti két kulcsprojekt megvalósítási helyszínei: a Találkozások Háza melletti területen
található két, akkor magántulajdonban lévő telek, a másik pedig a régi gázcseretelep
melletti terület volt. Mivel a régi gázcseretelep melletti terület a Képviselő-testület
336/2016. (XII.22.) Kt. számú határozatával – 2016 decemberében értékesítésre
került, ezért kiesett a lehetőségek közül, mint megvalósítható kulcsprojekt.
A felhívás alapján a projekt helyszíne a Találkozások Háza melletti területen
található két telek.
Időközben a projekt maximális forrásigénye a felére csökkent és ebből az összegből 85
millió forint 100 %-os támogatási összeget nyert a „Találkozások tere” kialakítására
az önkormányzat. Ebből az összegből kulturális programok is megrendezésre kerülnek
az alábbi beszerzéseken kívül:
A pályázati dokumentáció előkészítése során kidolgozásra került a projekt részletes
szakmai tartalma is.
A mintegy 1.800 m2-es területen az alábbi fejlesztések valósulhatnak meg:
•
„Fitnesz” park kialakítása, minden korosztály számára használható testedző
eszközökkel, pingpong- és sakkasztalokkal,
•
„Street Workout” park kialakítása, elsősorban a fiatalabb korosztály számára,
teljes testsúlyú edzések megvalósítására alkalmas eszközökkel,
•
gumilap, gyöngykavics és térkő burkolatok elhelyezése, szükséges
akadálymentesítés megvalósítása,
•
csapadékvíz elvezetés, közművek kiváltása és útcsatlakozás kiépítése,
•
növényzettelepítés, gyepesítés,
•
térfigyelő kamerák kihelyezése,
•
utcabútorok, kandeláberek kihelyezése.
Emellett beszerzésre kerül egy 80 m -es kül- és beltéri mobilszínpad, tetőszerkezettel,
hang- és fénytechnikával. A projekt költségvetésének részét képezik a szükséges
előkészítési, műszaki tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőri, nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos és projektmenedzsment költségek.
2

A pályázati előírásoknak tehát – fent megjelölt okokból 2016-os döntések alapján - a
megjelölt ingatlanok feleltek meg. A két kulcsprojektből – 2017. augusztusi támogatói
döntés értelmében - csak egy lett, a kulcsprojektet nem lehet módosítani és kevesebb
pénzből kell gazdálkodni.
Tehát ha a fennmaradó 1 kulcsprojektet – nevezetesen Találkozások tere kialakítása
- nem valósítja meg az önkormányzat, akkor elveszíti a megítélt 250 millió forintos
támogatást.
A megjelölt ingatlanok vonatkozásában 2017. október 25. napján a korábbi városvezető
Dr Fülöp Erik ingatlan értékbecslést rendelt meg, mely értékbecslés értelmében a két
ingatlan összesen bruttó 25.000.000-Ft értéket képvisel.
A korábbi városvezető - az érintett ingatlanok tulajdonosának elmondása szerint - szóban
megállapodott - az egyedüli lehetőségként fennmaradó kulcsprojekt megvalósításául
szolgáló - ingatlanok tulajdonosával arról, hogy az ingatlanokat az önkormányzat
megvásárolja.
2018. szeptember 16. napját követően átadás-átvételi jegyzőkönyv készült a
folyamatban lévő ügyekről is, melynek értelmében a jelen projekt megvalósítására
nem sok idő maradt. 2018. október 30. napjáig döntést kellett hozni az ingatlanok
sorsáról.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a jogi eshetőségként fennálló kisajátítás jogintézménye
– mert ez is kérdésként merült fel - ekkor már nem volt alkalmazható, tekintettel az
alábbiakra:
A kisajátítás iránti eljárást megelőzően a kisajátítást kérőnek meg kell kísérelni az érintett
ingatlan megvásárlását vagy cserével való megszerzését. Ennek érdekében az ingatlan
tulajdonosa részére vételi (vagy csere) ajánlatot kell tenni. Ennek eredménytelensége
esetén van lehetőség a kisajátításra. A vételi ajánlat a jogszabályok alapján értékbecslést
követően tehető meg.
Mindezek alapján 2018. november 26. napján, az önkormányzati rendeletben foglalt
kötelezettségemnek megfelelően újra megrendeltem az értékbecslést, tekintettel arra, hogy
az első értékbecslés érvényessége 90 nap volt. Az aktualizált értékbecslés alapján az
ingatlanok vételára: 25.000.000 -Ft.

Fentieket követően az ingatlanok tulajdonosával a kapcsolatot felvettem, aki
tájékoztatott arról, hogy a bruttó 25 millió forintos áron már szóban egyeztetett
a korábbi városvezetéssel és az önkormányzat vételi ajánlatát ugyanezen az áron
továbbra is el fogja fogadni.
A Képviselő-testület, amikor 2018. októberi határozatával a beruházás megvalósítási
helyszíneit az alábbiak szerint jóváhagyta:
4440 Tiszavasvári, Bethlen Gábor utca 1. (hrsz.: 144.)
4440 Tiszavasvári, Bajcsy Zsilinszky utca 2. (hrsz.: 145.)
A megvalósuló felülépítményeken, beruházáson túl (jogging park, street workout
park, mobilszínpad, park térfigyelő kamerával), a városkép fejlesztése mellett a két év
alatt a rendezvények szervezésével kapcsolatos költségeket is ki tudnánk váltani a
pályázattal, hiszen ezekre a programokra eddig az önkormányzat költségvetéséből
kellett forrást teremteni. Ezek a rendezvények több millió forint megtakarítást
jelentenek, önmagában a mobilszínpad bérlése hozzávetőleg évi 2 millió Ft, mely
színpad a jövőben bérbe is adható, így bevételt termel. Ezen kívül a projekt keretében
jelentős kulturális programok valósulnának meg, aminek az a célja, hogy hosszútávon
Tiszavasváriban egy újra fellendülő kulturális életet alapozzon meg.
Tiszavasvári Város Polgármestere

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK

Mik a fontosabb szavazóköri névjegyzék módosításával kapcsolatos kérelmek és azok
benyújtásának főbb szabályai?
Átjelentkezési kérelem
A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati
választásokon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti
önkormányzat megválasztásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti
polgármesterre, képviselőkre akar szavazni, átjelentkezhet!
További feltétel, hogy:
tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-án létesítette,
az elbíráláskor is érvényes, és
érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Átjelentkezés iránti kérelmet 2019. október 9-én 16.00 óráig lehet benyújtani.
Átjelentkezés visszavonása iránti kérelmet 2019. október 9-én 16.00 óráig lehet benyújtani
levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül a honlapon, október 11-én 16.00 óráig
pedig személyesen vagy a honlapon ügyfélkapus azonosítással.
Mozgóurna iránti kérelem
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota,
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe,
hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indok (például munkavégzési
kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
Mozgóurna iránti kérelem az alábbiak szerint nyújtható be:
A valasztas.hu honlapon:
ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én 16.00 óráig nyújtható be.
ügyfélkapus azonosítással: október 13-án 12.00 óráig nyújtható be.
Személyesen:
október 11-én 16.00 óráig nyújtható be.
Postán:
október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő
igénylés
október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
5. Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár,
hozzátartozó vagy egyéb személy)
október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
A mozgóurna igénylésének tartalmaznia kell az igénylés okát, valamint azt a címet ahová
a mozgóurna kivitelét kéri a választópolgár, ha nem a lakcímén tartózkodik. (Lakóhelye,
vagy tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb cím!)
1.
2.
3.
4.

Lehet-e már valamit tudni a jelöltekről?
A jelöltek Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) általi nyilvántartásba
vétele folyamatosan történik. Az ajánlóívek 2019. augusztus 24. napjától igényelhetőek.
Ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a
nyilvántartásba vett jelölő szervezet igényelhet. A nemzetiségi jelölő szervezet által
állított, nemzetiségi névjegyzékben szereplő jelölt vállalhatja a nemzetiség képviseletét,
ebben az esetben nemzetiségi jelöltként indulhat a választáson. Az ajánlások ellenőrzését
a Helyi Választási Iroda a jelölt bejelentésétől számított három napon belül végzi el, a
jelölt nyilvántartásba vételére azonban a HVB-nek a bejelentéstől számított négy nap
áll rendelkezésére. Az ajánlások gyűjtésére nagyjából két hét áll rendelkezésre. A
jelölt bejelentés végső határideje: 2019. szeptember 9. 16.00 óra. Így a jelöltek teljes
névsorát a megjelölt határidőt követően tudjuk nyilvánosságra hozni, figyelemmel
a jogorvoslati határidőre is. A nyilvántartásba vételről szóló határozatok, csakúgy,
mint a HVB valamennyi döntése a www.tiszavasvari.hu honlapon a választási fül
alatt megtekinthetőek, így a már nyilvántartásba vett jelöltekről tudakozódhatnak a
választópolgárok.
Mettől meddig tart a kampányidőszak?
2019. augusztus 24-től 2019. október 13. 19.00 óráig

Iskolai Hírek

Kabay János is büszke lenne ránk
Emlékezetes, szép esemény részesei
lehettek azok, akik 2019. szeptember 2-án
meghívásunkat elfogadva ellátogattak
iskolánkba. Nem csupán tanévnyitó, a
felújított tornatermünk átadása, hanem
névadó ünnepség is várta a diákokat,
pedagógusokat,
s
a
vendégeket.
Intézményünk újra felvehette egykori
névadónk, településünk híres szülötte,
a morfingyártás atyja, Kabay János
nevét. Tekintsünk vissza a múltba: 1957.
május 26-án tartották az iskola első
névadó ünnepségét. A Művelődésügyi
Minisztérium engedélyezte, hogy a
település szülöttének nevét viselhesse
az intézmény. Ekkor lett először a neve
Kabay János Általános Iskola. Ezen
az ünnepségen avatták fel az iskola
előcsarnokában Kabay János mellszobrát.
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselőtestülete 2007-ben a város

három általános iskoláját (Kabay János
Általános Iskola, Pethe Ferenc Általános
Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola) egy
intézménnyé vonta össze. Az intézmény
neve: Tiszavasvári Általános Iskola lett.
Ezt a nevet viselte egészen ezév szeptember
1-ig, amikor Tiszavasvári Kabay János
Általános Iskolaként nyithatta meg újra
kapuit. A gyorsan elmúló nyári szünet
után a tanévnyitó és névadó ünnepséget
105 fő első osztályos kisdiák és az alsó- és
felső tagozatos tanulók kísérhették végig
pedagógusaikkal. A 8 órakor megszólaló
csengő azt jelezte mindenkinek, hogy
BECSENGETTEK. Reméljük, hogy
sikerült kipihenni az előző év fáradalmait,
és energiával megtelve, újult erővel, tele
tudásvággyal, tenni akarással vág neki az
új tanévnek. Jó egészségben, sok sikerben
és kitartásban gazdag Boldog új tanévet
kívánunk mindenkinek!
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ISKOLAKEZDÉS

Szeptember 1-től szinte egyik napról a másikra megváltozik a gyermekek és a felnőttek
naprendje, életritmusa. Mindenki sietni fog reggel, hogy időben odaérjen az iskolába,
óvodába, hogy onnan aztán időben beérjen a munkahelyére. Várhatóan jócskán
megélénkül a forgalom, különösen ezeknek az intézményeknek a környékén. Ezúton
szeretnénk felhívni a figyelmet a fokozott óvatosságra, körültekintésre.
- Fontos az iskolába indulás időzítése. A rohanás figyelmetlenséget szül, mely a
közlekedés során veszélyt okozhat.
- Gyalogosan közlekedve is körültekintően kell haladni. Veszélyes helyen tilos az
úttestre lépni, áthaladás előtt érdemes alaposan körülnézni.
- Lehetőleg a kijelölt gyalogátkelőhelyet, ennek hiányában a legbiztonságosabb helyet
kell választani az átkelésre. A megfelelő biztonságérzet elérése érdekében fogja meg a
gyermeke kezét az úttesten való átkísérés során.
- Álló jármű mögül, vagy takart helyzetből csak kellő körültekintést követően lépjen
az úttestre!
- A fényjelző készülék jelzését mindig be kell tartani.
Általános érvényű tanácsok gyerekeknek
- Ha az utcán segítségre szorulsz, fordulj felnőtthöz! Ha van a környéken rendőr,
akkor hozzá!
- Ismeretlen autóba tilos beszállni, bárkire is hivatkozik annak sofőrje!
- Ha ismeretlen felnőtt segítséget kér tőled – ami azzal jár, hogy vele kell menned –
tagadd meg! Mondd azt, hogy sietsz, a sarkon vár az anyukád!
- Ne fogadj el idegentől semmilyen ajándékot!
- Egy iskolástól már joggal elvárható, hogy tudja a nevét, hol lakik és mi a szülei
telefonszáma.
- Értéktárgyaidat (mobiltelefon, MP4 lejátszó) ne vidd az iskolába. Ha valamilyen
okból szükséged van ezekre, akkor biztos helyen tárold, ahol más nem fér hozzá.
- Tiszteld tanáraidat, társaidat, tartózkodj az erőszak bármilyen megjelenési formájától!

Isten legyen Veled

Amikor április napjainak egyikén
elvittem számodra utolsó könyvem
tiszteletpéldányát, ragyogóan sütött a
nap, Te pedig kicsiny virágoskertedet
kapálgattad Tőled megszokott lendülettel.
Hosszan
elbeszélgettünk,
s
akkor
ragyogó arccal, örömmel mondtad,
hogy decemberben leszel 90 éves, és
reménykedtél, jó egészségi állapotoddal
megéred ezt a szép életkort is. Sajnos
pár hónap múlva rossz híreket kaptunk,
de élt a remény, hogy leküzdöd majd ezt
az akadályt is, mint annyi másikat életed
folyamán. Rövid időn belül jött a lesújtó
hír. Nem ünnepelheted meg szeretteid
körében a 90-dik születésnapod. Elmentél
örökre. Nagy űrt hagytál magad után. Sok

száz lurkónak tanítottad meg a „betűvetést”
és az „egyszeregyet”. Az emberi szeretet,
kedves stílusod hiányozni fog életünkből.
Isten legyen Veled! Nyugodj békében!
Balogh Lászlóné Gombás Ilona 1929.
dec. 05-én született. Édesapja Gombás
András
néptanító,
múzeumalapító,
múzeumigazgató, édesanyja Papp Ilona
óvónő. Hajdúnánáson érettségizett. 1950ben házasságot kötött Balogh László
tanítóval. Előbb Kashalmán (1950), majd
a Bódor-tanyasi iskola szolgálati lakásában
laktak. Házasságukból két gyerek (László
és György) született. Előbb háztartásbeli,
majd a TSz irodán adminisztrátorként
dolgozott.1959-től a III. sz. iskolában
képesítés nélküli tanítóként sikerült
megvalósítania élete nagy álmát. 1962ben elvégezte a Tanítóképzőt. 1984-ig,
nyugdíjazásáig a hivatásának élt, de még
néhány évig a napköziben tanított. Férjét,
annak lebénulásától 2008-ban történt
haláláig 14 éven keresztül hűségesen
ápolta. Mindezek mellett aktívan részt vett
a Városi Kultúrház, Könyvtár, Múzeum,
a Vasvári Pál Társaság programjaiban
és a város református gyülekezetének
énekkarában. 2017-ben munkájáért és
önkéntes munkásságáért a bizottság
felvette a Városi Értéktárba.
2019. 07. 30-án végleg itt hagyott
bennünket!
Hankó András

Ismerkedés az Iskolával
Kíváncsi tekintetű leendő elsős kisdiákok
vették birtokba 2019. augusztus 30-án,
pénteken délelőtt a Tiszavasvári Kabay
János Általános Iskola tantermeit és
iskolaudvarát.
A
RÁHANGOLLAK
programunk iránt érdeklődők kellemes
hangulatú, élménnyel teli, vidám délelőttöt
tölthettek iskolatársaikkal a tanító nénik
társaságában. Megismerhették iskolánkat,
a folyosókat, az osztálytermüket, melyek

így a hétfői iskolakezdésre már nem
voltak idegenek számukra. Ezen a napon
még a játék volt a középpontban, amit
fokozatosan napról-napra vesz át a tanév
során a mozgalmas, tapasztalatszerző
tanulás. Bízunk benne, hogy ezután is
mosolyogva lépik át az iskolakaput, és a
felfedező, élménygazdag tanulás örömükre
válik majd általános iskolai éveik során.
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Hírek-Információk

Még 3 hétig ajánlhatja kedvenc
háziorvosát „ A nemzet háziorvosa”
pályázaton!
„ A nemzet háziorvosa „ pályázat kiírói
szeretnék, ha a médiában nemcsak az
lenne a hír, hogy a betegeiket elhanyagoló
orvosok és nővérek a magyar egészségügy
szereplői, hanem az is, hogy a hivatásuknak élő háziorvosok és nővérek vannak
többen! Az ő megbecsülésüket, presztízsüket óhajtja erősíteni a pályázat, így idén is
az emberséges és szakmailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű háziorvos-beteg
kapcsolatokra és az orvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeretné irányítani a
szélesebb nyilvánosság figyelmét, határon innen és határon túl. Eddig 140 érvényes ajánlás
érkezett az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának égisze alatt meghirdetett”
A nemzet háziorvosa „ pályázatra. Idén a legkisebb hazai település ahonnan érvényes
ajánlás érkezett a Győr-Moson-Sopron megyei 568 lakosú Egyed, de jöttek ajánlások a
kárpátaljai Nagydobronyból, Kisdobronyból, Badalóról, Somból és az erdélyi Zetelakáról
is. Számos életmentő, megható, szép történettel találkozhatnak a www.evpraxisa.hu portál
olvasói. A dunapataji háziorvos például a rendelési idő után mentette meg méh-csípte,
allergiás betegének életét. A kárpátaljai nagydobronyi doktornő az Irgalmas Samaritánus
Gyermekotthon 73 árva-félárva, szociálisan rászoruló gyermekeiért teljesít szolgálatot
teljes szívvel és örömmel, ha kell éjszaka is. A debreceni orvos remek diagnoszta hírében
áll, daganatos betegei rajonganak érte, hiszen időben küldi őket szakvizsgálatra, amikor
állapotuk még visszafordítható. A hazai történetek szereplői között indiai és lengyel
származású háziorvos is szerepel, akik évtizedek óta élnek Magyarországon, és remekül
beszélik a nyelvet. Bár a háziorvosokat elsősorban pácienseik ajánlhatják, a szervezők
várják az önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, alapítványok, iskolák, idős
otthonok, egyházkerületek, szerkesztőségek ajánlásait is, hiszen a tavalyi nyertesek
ajánlói között ott volt például Györe, Arló, Újszilvás, Sándorfalva polgármestere, a
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, a marosvásárhelyi református lelkész, a
Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége is.
A háziorvosi praxis az első állomás, ahol a lakosság találkozik az egészségügyi rendszerrel.
Elkerülhetetlen, hogy szoros, bizalmi kapcsolat alakuljon ki kettejük között, hiszen az
orvos így válhat betege bizalmasává, így ismerheti meg munka és életkörülményeit-,hogy
családban neveli gyermekét, vagy egyedül, küszködik-e anyagi nehézségekkel, vannak-e
függőségei stb.- ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban jól tudja diagnosztizálni,
kezelni, gyógyítani betegét.
A pályázatra beküldött történetek szereplői egytől egyig olyan köztiszteletben álló
gyógyítók, akiket a betegeik tisztelnek és becsülnek, nem csupán magas szakmai
tudásukért, de azért is, mert felelősen, elkötelezetten, szeretettel viselik gondját a rájuk
bízott embereknek. Nem egyszerűen végzik a dolgukat, betegeik és hazájuk iránt is
elkötelezett gyógyítók.
A szervezők szeptember 14-ig várják a további történeteket! Javasolják
háziorvosukat, http://www.evpraxisa.hu/ajanl hátha éppen ő nyeri meg „A nemzet
háziorvosa” pályázatot!

Helyreigazítás – a fejekben!

Az utóbbi időkben ismét rosszindulatú
támadások érik közéleti havilapunkat,
a Vasvári Hírmondót. A következő sorok
a tisztánlátás miatt, valamint a kételyek
eloszlatása okán kerülnek leírásra és
megosztásra újságunk hasábjain.
Tisztelt
Olvasók!
Amikor
Szőke
Zoltán polgármester úr felkért az újság
főszerkesztésére, kifejezett kérésem volt,
hogy politikamentes, közéleti, információs
havilap legyen – és ez kerüljön bele a lap
Szervezeti és Működési Szabályzatába is!
Konkrétan: nincsenek politikai hirdetések,
nincsenek politikai pártok – senkinek.
Ebben teljesen egyetértettünk! Ami
szintén le van írva, hogy a polgármester,
alpolgármester,
jegyző,
aljegyző,
országgyűlési, - és önkormányzati
képviselő nem pártfunkció mindaddig,
amíg a neve után a politikai hovatartozása
nem szerepel. Ezt Tiszavasvári Város
Képviselőtestülete egyhangúlag elfogadta
– amit a Városi Televízió is közvetített, és

a mai napig megtalálható a TV honlapján
a műsorok között. Ha én ezt bármikor
megsértem, jogában állt volna bármelyik
képviselőnek szóvá tenni – de ez idáig
ilyen jellegű megkeresés, bejelentés, stb.
nem történt. Ha visszakeresik októbertől
az újságban található cikkeket, minden
esetben úgy van benne, hogy: Szőke
Zoltán polgármester, vagy Dr. Vinnai
Győző egyéni országgyűlési képviselő.
Az pedig, hogy egy ünnepség megnyitóját,
ünnepi köszöntőt, díjak átadását, stb. a
polgármester teszi meg, ez a világ összes
pontján így van, és nem kerülhet bele
sem az újságokba, sem a híradókba más
név. Ha ezek után még bárkinek lenne
aggálya, kérdése, felvetése, kérem ne
az ismeretlenség homályába burkolózva
terjesszen az Interneten valótlanságokat,
hanem keressen meg engem, és beszéljük
meg – hogy ne váljanak nevetség tárgyává!
Fülöp Attila
főszerkesztő

Megkérdeztük a Postát!

Bizonyára több olvasó is észrevette, hogy a
Vasvári Hírmondó múlt havi száma későn
került bele a postaládákba, későn jutott el a
háztartásokba, melyről számos visszajelzés
érkezett hozzánk. Ennek okáról Zsófi
Gyuláné postavezető helyettes adott
tájékoztatást Szőke Zoltán polgármester
úrral folytatott személyes találkozó
alkalmával. A késedelem oka egyszerű és
talán mindenki számára elfogadható: az
önkormányzati választások közeledtével
a választási értesítők határidőben történő
kikézbesítése
óriási
leterheltséget
jelentett a posta részére, és ez egybeesett
az újság megjelenésével. Az egyéb
névre szóló postai levélküldeményekkel
kapcsolatban elhangzott, hogy sok házon

nincs, vagy a házszámváltozás miatt nem
a megfelelő házszám van kihelyezve,
mely megnehezíti az új postai kézbesítők
munkáját, mivel ők még nem rendelkeznek
kellő hely,- illetve emberismerettel. Ezúton
kérünk mindenkit, hogy gondoskodjon a
helyes házszám jól látható módon történő
kihelyezéséről, - ezzel is segítve a postai
dolgozók munkáját. Postavezető helyettes
asszony biztosította az önkormányzatot
együttműködési szándékáról, így bízunk
abban, hogy a szeptemberi újság már
időben eljutott valamennyi háztartásba.
Amennyiben ez szeptember 15. napjáig
nem történik meg, kérjük, jelezzék a
polgármesteri hivatal felé.
VH főszerkesztő

Olvasóink Tollából

Kocsma történetek

(Varga Tímea Hajnalka esete, hajnalban Tót Lajival, meg a piaccal)

első epizód

Azért, annyira még sem hajnalban, de
egyezzünk meg egy reggelben. Kezdjük
tehát ott, hogy: egy szép vasárnap reggelen.
Sűrű, sötét felhők kezdtek gyülekezni. Nem
az égen, hanem Lali tekintetében. Rosszul
aludt. Vagyis nem aludt, és mindenféle
dógokra gondolt. Az ilyesmi meg, nagyon
rossz hatással volt Lajos közértjére, vagy
közérzetére. Ezt Hajnalkától tudta, csak
már nem emlékezett pontosan, hogy a két
szó közül melyik, az odaillő. Az illendőség
miatt, amennyire borús hangulata engedte,
kedvesen azt mondta: Te Timeja! – hát
mi vagyok én neked? Tette fel a kérdést,
minden köntörfalazás nélkül. Timeja,
ezen szerfelett elgondolkodott. Mit akar
ez jelenteni? Mivel nyelvileg Hajnalka
jó volt. Mi több? - ha hihetünk, a
szóbeszédnek, nagyon jó, hamar rájött,
hogy ez nem kijelentő mondat, hanem
kérdő mondat. Elkerekítette hát, amúgy
sem kicsi szemecskéjét, és megrezdítette
szempilláit. Ez mindig hatásos volt.
Ne pislogj itt nekem! – emelte fel kissé
Lajos a hangját. Most jutott eszébe,
milyen frappáns lett volna, ha a ne
pislogj nekem, után hozzátette vóna,
mint a rimóci nyúl. Elkésett gondolat
volt, ezért így folytatta: inkább felelj. Mi
vagyok én Neked? Házibarát? Hajnalka
szerette, az egyszerű kérdéseket, mert arra
egyszerű válaszokat lehetett adni, amit
az Ő jó Lajosa is megért. Ahát - felelte
tömören. Tán ez még túl tömör is volt? –
gondolta, és hozzátette: meg házikabát.
Ezért veszlek néha magamra. Közben,
úgy éppenhogy csak, megriszálta a farát.
Nyomatékosítva, az általa mondottakat.
Ez Lajosnál bevált. Egyike volt azon

pillanatoknak, mikor Lajosunk nem bánta,
hogy az Ő Hajnócája, nincs túlöltözve.
Lajos szemei kezdtek párásodni, valamint
reménnyel megtelni, még mindég
Hajnalka Tímea domborulatait nézegetve.
Tekintetével elidőzve az érdekesebb
részeken. Megállapította magában, nem
hiába van az ő élete párjának két neve,
mert bizony két nőre való domborulat meg
látványosság van nekije. Ó, je – gondolta.
De nem mondta, mert nem akarta
fitogtatni angol tudását. Milyen jól tette,
az anyósa, hogy két nevet adott ennek
a jánynak, summázta magában Lajos.
Teszem hozzá, nem kisebbítve a gondolat
eredetiségét, Lali nem pont a summázatra
gondolt, hisz erről neki, a mezőgazdasági
idénymunkás képe jelent meg. Az se ilyen
körmönfont kifejezésként. Mindezen agyi
történések után Lalika gondolt egyet, és
megkérdezte: magadra veszel? Ez, az egész
gondolatmenet nem tartott annyi ideig, mint
itt végig olvastátok. Drága szívecském,
kezdte Hajnalka – itt közbevetém, hogy
Lajos nem kedvelte, az ilyen, és hasonló
kezdetű mondatokat, és joggal, mert az
Ő kis bogárkája emigyen folytatta - nem!
Tudod, hogy megígértem anyámnak.
Azt, már tudjátok, hogy Lajos memóriája
nem az igazi. El is kerekedett a szeme.
Teszem hozzá az ilyen, szemkerekítési
művelet Hajnalkának jobban állt. Egy kis
intimitást víve a történetbe megjegyzem,
hogy el egészen eddig, egyéb része jól állt
Lajosnak, de most, az anyóssal kapcsolatos
mondat, mondhatni hervasztólag hatott rá.
Már csak azért is, mert az alhasból a vér
elkezdett az agyba áramlani, hogy jobban
el tudja látni Lajos agysejtjeit oxigénnel.
.appa.
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Őszi levelek
Ökörnyál úszik a légben,
Bizony már véget ért a nyár.
Még simogat az enyhe szélben
A langyos Őszi napsugár.
De már a fák leveleit
Bearanyozta az idő,
Lehullanak szép csöndesen,
Míg színpompájuk egyre nő.
Sétálok az erdő szélén
A száraz zörgő avaron,
S az elém hulló sárga-barna
Leveleket taposom.
Rád gondolok, s míg nézem
A távolban kéklő hegyet,
A szél susogva elém sodor
Egy tűzpiros levelet.
Fölemelem az avarból
E gyönyörű levelet,
S ráírom arany betűkkel
„Szeretlek” elküldöm neked

Szeptember 1.

A II. Világháború történetét sok helyen
a mai napig úgy tanítják, mint a jól és a
gonosz harcát, a világosság küzdelmét a
sötétséggel. Az azóta eltelt nyolcvan év
azonban korántsem a boldog béke idejére
sikeredett, sokkal inkább jellemezte a
hat esztendős világégés maradékaival
jóllakni nem tudó nagyok acsarkodása és
a rendezetlen számlák szőnyeg alá söprése.
Ferdinand Foch francia marsall 1918-ban
nyilatkozta az akkori békeszerződésekről:
„Ez nem béke, csak fegyverszünet 20 évre.”
Szavai úgy látszik egy második világégés
után is aktuálisak. Ahogy távolodunk
azonban a történésektől, s immár felnőtt
a harmadik generáció, talán már hidegebb
fejjel tudjuk a múltat értékelni. Ahogy az
idők folyamán sorra válnak elérhetővé az
eddig titkosított dokumentumok, szinte
naponta értékelhetjük át ismereteinket arról
a háborúról, mely Európa szinte összes
családját érintette valamilyen szinten, s
következményeit a mai napig viseljük. A
világosság harca a sötétséggel egyre inkább
tűnik a sötétség sötétség elleni harcának,
melyben a világosság apró lángja az isteni
csodának köszönhetően maradhatott csak
meg. Kelet-Közép-Európa szokás szerint
csak a rövidebbet húzhatta a sátánok
harcában, melynek végeztével mindenki
részesülhetett a kommunizmus áldásaiból.
Ki jutalomként, ki pedig büntetésből.
Csak rajtunk múlik, hogy az azóta eltelt
és az előttünk álló időszak a tartós béke
ideje lesz, vagy Fosch marsall jövendölése
megint aktuálissá válik.

dr. Bónis László

DZS

Fergeteges komédia Hajdúnánásról
A hajdúnánási Boreko Színház augusztus végén nagy sikerrel mutatta be a Találkozások
Házában Koroknai Zoltán Születésnap című népies komédiáját. Ami nem hazudolta meg
a megnevezését, ugyanis aki eljött megnézni az előadást, az egy igazi, vérbő komédiát
láthatott, megízesítve jófajta népi humorral. Köszönjük a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színháznak, hogy a Vidor Fesztivál keretében láthattuk ezt a darabot itt Tiszavasváriban.
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Kultúra-Szórakozás-Kikapcsolódás

Államalapítás Ünnepe
Augusztus 20-án városunk is méltó módon
emlékezett meg az Államalapításról és
államalapító Szent István királyunkról.
Idén először, gondolva a családokra, a
Kálvin utcai Zöld Ligetbe népi játszóházat
szerveztünk, ahol a gyerekek népi játékokat
próbálhattak ki.
Már az ünnepi műsor első részében
egy olyan Jászai Mari díjas színművész
műsorának tapsolhatott a közönség, aki
Veled Uram! című műsorával megadta
az alaphangját egy igen színes, de magas
színvonalú műsornak, amelyet az ünnepi
tűzijáték tett teljessé.
Nem véletlenül írtam magas színvonalat,
hiszen az idén 25 éves Városi
Fúvószenekar és a Göbölyös Táncegyüttes
műsoraikkal nem csak színesítették, hanem
gazdagították az ünnepi programot azokkal
a magas szintű produkciókkal, amelyekben
egyaránt helyet kaptak a hazai és a
nemzetközi slágerek, a táncegyüttes pedig
méltóképpen elevenítette fel népi kultúránk
egyik fontos szegmensét, a táncot.
Mindezek után Szőke Zoltán polgármester
ünnepélyes megnyitója következett, majd
dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő
mondta el ünnepi beszédét, amely a
magyar történelem egyik legjelentősebb
pillanatát, az államalapítást, felidézve,
vont párhuzamot a mai kor előttünk álló

Nagy sikerrel
zárult a
Csodálatos
Afrika című
kiállítás

Augusztus 31-ig lehetett megtekinteni a
Csodálatos Afrika című kiállítást a Vasvári
Pál Múzeumban. A kiállításnak nagy sikere volt, hiszen a Múzeumok Éjszakáján
nyílt kiállítást, júliusban és augusztusban
is nagyon sokan keresték fel. A kiállítás
létrejöttéért köszönettel tartozunk Bálint
Beátának, aki rendelkezésre bocsátotta az
Afrikában töltött évek alatt összegyűjtött
festményeket, szobrokat és viseleteket.

kihívásaira és megválaszolásukra.
Természetesen
a
hagyományoknak
megfelelően az idén is sor került az új
kenyér megszentelésére a történelmi
egyházak képviselőinek részvételével.
Őket követte a tiszavasvári illetőségű
Fekete Sándor Zoltán, aki jelenleg
Budapesten él, de az ünnepi műsor
kedvéért nem csak hazalátogatott, de
rendkívül énekhangjával el is kápráztatta
és szűnni nem akaró tapsra késztette a
téren helyetfoglaló több száz embert.
Az ünnepi műsor záró részére is maradt
szenzáció, ugyanis az idén ötvenéves
P. Mobil együttes adott felejthetetlen
koncertet a Találkozások Háza előtti téren,
amelyet a rajongók teljesen megtöltöttek,
de az a körülbelül kétezer ember, aki a
téren kívül rekedt, az sem csalódhatott a
koncertben, ugyanis hiába telt el ötven év a
zenekar életében, a hangzás és az életérzés
még mindig ugyanolyan. Azonban
igazságtalanok lennénk, ha nem tennénk
említést a Radar együttesről, amely nem
csak előzenekara volt a P. Mobilnak,
de nemrég megjelent lemezüknek is jó
reklámot csináltak.
Természetesen idén sem maradhatott el
a tűzijáték, amely most is látványosra és
emlékezetesre sikerült, megkoronázva az
augusztus 20-ai ünnepi műsorfolyamot.

MESÉS NYÁR
Augusztusban is gazdag programmal vártuk a gyerekeket és felnőtteket egyaránt a Városi
Könyvtárba. A „Mesés nyár” foglalkozásain zsúfolásig megtelt a könyvtár Gyermek
részlege, s a Kreatív Olvasóink Klubjának tagjai is találkoztak. Elkészült a Gyermek
részleg új dekorációja, a szivárványos horgolt ablakdísz, melyet ezúton is köszönünk.
Augusztus utolsó napján Bistei Viktória kreatív tanácsadó irányításával gyönyörű
dobozok és levendulás faliórák készültek.

Nyárbúcsúztató rendezvény a
Találkozások Háza előtti téren

A plakáton meghirdetettnek megfelelően
egy kellemes nyárbúcsúztató rendezvényen
vehették részt azok, akik invitálásunkat
elfogadták, és augusztus utolsó előtti
szombatján kilátogattak a térre.
A jó hangulatot a debreceni Kuckó
Művésztanya színészei alapozták meg,
akik népi humorral megfűszerezett
előadásukkal szereztek felejthetetlen
perceket, az előadást hálás tapssal
jutalmazó tiszavasvári lakosok.
Aztán Szirota Jennyfer csak fokozta
a hangulatot, aki magyar és külföldi
slágereket adott elő, mégpedig úgy hogy
a színpadot elhagyva, a közönségnek és a
közönséggel együtt énekelve a mindenki
számára ismerős dalokat. Előadásával
nagy sikert aratott, azonban a feléje
irányuló elismeréseket nem élvezhette ki
igazán, ugyanis a következő fellépésének
helyszínén már szintén nagyon várták.
A hab a tortán, vagyis a rendezvény
csúcspontja természetesen a 4 for

Dance táncelőadása volt, amelyen
bebizonyosodott, hogy a négy nyíregyházi
srác nem csak táncolni tud, de a humornak
sincs híján. Amit a teret megtöltő
nézőközönség minden produkció után
szűnni nem akaró tapssal és jóízű
nevetéssel jutalmazott. Előadásuk témáját
az utazás adta, és mi boldogan utaztunk
velük a zene és a tánc nyelvén Amerikától
Oroszországig.
Nyárbúcsúztató rendezvényünk sikeréhez
hozzájárult a Móricz Zsigmond Színház
által szervezett Vidor Fesztivál, aminek
keretében érkeztek hozzánk a debreceni
színjátszók. De a sikerhez természetesen
kellett az is, hogy városunk lakosai
örömmel fogadták ezt a hagyományteremtő
szándékkal létrejött rendezvényünket, és
mind a színi-, a zenei- és a táncelőadás
egyaránt elnyerte tetszésüket, bennünket
arra inspirálva, hogy a jövőben
is
megrendezzük
Nyárbúcsúztató
eseményünket.

EKIK Városi Könyvtár szeptemberi
programjai
Szeptember 20. 10.00 - MESEFA – AZ ŐSZ

SZEPTEMBER 30. – OKTÓBER 6.
Országos Könyvtári Napok

Szeptember 30. 10 óra - Baba-Mama Klub – Erdei kaland
Szeptember 30. 17 óra - Kreatív Olvasók VIII.
Október 1. 17 óra - Történelem női szemmel – Vendég: FÁBIÁN JANKA írónő
Október 3. 17 óra - A természet éltető forrása -Vendég: DR: CSIKAI ERZSÉBET
Október 4. 10 óra - A LÉLEK GYÓGYÍTÓI – terápiás kutyák
Október 8. 16 óra - KREATÍV OLVASÓINK KLUBJA
Október 16. 17 óra - A NŐI ÖNBIZALOM TITKOS TÜKRE
Vendég a könyv szerzője: MAROZSÁK SZABOLCS
Bővebb információ: 06-42/372-441, www.kulturatvasvari.hu, és facebook oldalunkon
találkozzunk a könyvtárban!

Közlemények-Információk
AMIT AZ APRÓHIRDETÉSRŐL,
MEGEMLÉKEZÉSEKRŐL TUDNI
KELL

Kedves Olvasók!
Együtt érzünk mindazokkal, akik elhunyt
szeretteikre a lap hasábjain belül szeretnének megemlékezni, viszont sajnos az információk bősége, és a hely szűkössége miatt
fényképet, néhány soros megemlékezést
igen, viszont többsoros verseket, dalszövegeket megjelentetni nem áll módunkban.
Pontosabban van rá lehetőség az alábbiak
szerint:
Lakossági
hirdetés
25
szóig,
megemlékezések 30 szóig ingyenes, az
ettől hosszabbak a keretes fizetős hirdetési
kategóriába
tartoznak.
Hirdetéseiket
minden hónap utolsó napjáig bedobhatják
a Polgármesteri Hivatal portáján lévő
gyűjtődobozba,
vagy
elküldhetik
mailben a vhirmondo@gmail.com címre.
FIGYELEM! Apróhirdetéseiket minden
hónapban meg kell újítaniuk. Ezek
tartalmáért felelősséget nem vállalunk! A
megemlékezésekhez leadott fényképek a
megjelenés után a leadás helyén átvehetők!
Megértésüket köszönjük! - VH -

APRÓHIRDETÉS
Peugeot Lookor robogó kismotor eladó
Tiszavasváriban! Érd: 06 30/907-3751
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és
csatornacsonk, 12m2-es melléképület.
Ár: megegyezés szerint.
Érd: 42/275-170
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
Kecskék eladók! Tel.: 06 20/513-1809
Villanymotor 7,5 KW-os peremes, talpas
eladó! Tel.: 06 70/273-8168
Földmérés,
megosztás,
épület
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel.:
30/ 368-9797
Egyedülálló nyugdíjas nő földszintes,
vagy kertes albérletet keres. Más
megoldás is érdekel! Alkoholisták ne
hívjanak! Érd.: 30/963-5787
Eladó, kiadó a Kinizsi út végén
külterületi lovas tanya 0.5 ha lucernával.
Tel.: 30/213-1712
Eladó Kossuth út 46. szám alatti 2
szoba összkomfortos családi ház 200
négyszögöl telekkel, melléképülettel.
Érdeklődni a helyszínen, vagy a 06
20/374-1252 telefonszámon!
11 db 5 hónapos kecskegidák eladók!
Tel.: 06 70/2364-155
,, negyvenes társasház 3. emeletén lakás
eladó ‚’ Érd.: 06 26/741-765
Egyéni
vállalkozóként
épület-és
szerkezetlakatos
munkát
vállalok,
egyéni igények szerint (lemezkerítés,
kiskapu, nagykapu, fémszerkezetek
szerelése, javítása)
Tel.: 70/322-3546
Bükk tűzifa vastag, méteres 26000.-Ft/
köbméter, de konyhakészen is kapható.
Érd.: 06 70/384-5283
Tiszavasvári központjában a Honfoglalás
út 7 szám alatt 80m2-es ház eladó.
Ár: 3,5 millió Ft. Tel: 06 30/402-6732

Polgármesteri Hivatal általános
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 			
8:00 - 12:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 			
8:00 - 12:00
			
13:00-17:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 			
8:00 - 12:00
Tel.: 06 42/520-500
Polgármesteri fogadónap:
Minden hónap első hétfőjén
2019.10.02. hétfő		
8.00 - 12.00
Elektronikus levélcím:
titkarsag@tiszavasvari.hu
Jegyzői fogadónap:
Minden páros naptári hét szerdáján
08.00 órától 12.00 óráig
2019.09.18. szerda		
8.00 - 12.00
2019.10.02. szerda		
8.00 - 12.00
2019.10.16. szerda 		
8.00 - 12.00
Elektronikus levélcím:
jegyzo@tiszavasvari.hu
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:
Hétfő:		
7.00 - 17.00
Kedd:		
8.00 - 16.00
Szerda:		
8.00 - 17.00
Csütörtök:
8.00 - 18.00
Péntek:
8.00 - 15.00
Állatorvosi ügyelet:
Szeptember 14-15:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023
Szeptember 21-22:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Szeptember 28-29:
Dr. Csurilla Gréta 0630/339-5758
Október 05-06:
Dr Erdélyi Béla
0630/3242750
Október 12-13:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
Gyógyszertári Ügyelet:
Szeptember 13-19:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Szeptember 20-26:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Szeptember 27-Október 03:
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Október 04-10:
Kelp Ilona Gyógyszertár

Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Október 11-17:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:		
8.00 - 12.00
		
13.00 - 15.30
Kedd:		
8.00 - 12.00
Szerda:
8.00 - 12.00
		
13.00 - 15.30
Csütörtök:
8.00 - 12.00
Péntek:
8.00 - 12.00
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:
Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Rendelésekre történő jelentkezések
formája:
személyesen, telefonon (42/520-080)
illetőleg
ERODIUM rendszeren keresztül.
Telefonon előjegyzés kérhető:
Hétfő-Csütörtök:8.00-12.00,13.00-16.00
Péntek: 08.00 – 12.00
Rendelési idő:
Belgyógyászat:
(előjegyzés és beutaló szükséges)
Szerda:
páratlan héten
16.30 - 20.30
páros héten
12.00 - 16.00
minden héten
08.00 - 12.00
Csütörtök:
8.00 - 14.00
Péntek:
8.00 - 12.00
Sebészet:
Kedd: 		
14.30 - 19.30
Csütörtök:
15.00 - 18.00
Szülészet-Nőgyógyászat:
(előjegyzés szükséges)
Kedd:
terhesgondozás 13.00 - 15.00
nőgyógyászat 15.00 – 20.00
Csütörtök: terhesgondozás 13.00 - 15.00
nőgyógyászat 15.00 – 20.00
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Fül-Orr-Gégészet:
(előjegyzés és beutaló köteles)
Hétfő: 		
16.00 - 21.00
Csütörtök:
15.00 - 20.00
Szemészet:
(előjegyzéses szakrendelés)
Péntek:		
8.00 – 16.00
(látótérvizsgálat) 8.00 - 10.00
Bőrgyógyászat:
Kedd: 		
12.30 - 17.30
Urológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő:
8.00 - 14.00
Reumatológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő: 		
16.00 - 21.00
Szerda:
12.00 - 17.00
Röntgendiagnosztika, Teljes körű
ultrahang diagnosztika:
(előjegyzéses és beutaló köteles)
Szerda: 		
16:00-20:00
Csütörtök:
16:00-20:00
Fogászati röntgen:
Hétfő: 		
13:00-16:00
Kedd: 		
08:00-12:00
Szerda: 		
08:00-11:00
Csütörtök:
08:00-12:00
Péntek: 		
10:00-13:00
Vérvételi helyiség:
Vérvétel:
7.00-9.00
Leletkiadás:
11.30-13.00
Labor: 		
7.00-13.00
06 30/819-1994

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága gyermekünket,

Aranyos Istvánt

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban
osztoztak, sírjára virágot, koszorút
helyeztek.
Az Aranyos család!

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Rézműves Eliána
Sarudi Kornél
Horváth Noel Junior
Mecsei Marcell Márk
Lakatos Elif Kiara
Büdi Zsófia Viktória
Hubják Nilla
Tóth Gergő
Lakatos Géza Noel

Akik házasságot kötöttek
Juhász Csilla – Kóti Tibor
Tóth Nikolett – Balázsi László
Pethe Zsuzsanna - Sáránszki Márió
Kiss Enikő Regina – Hegyes Lajos
Papp Rita – Rontó Zsolt
Zilahi Enikő – Rácz Szabolcs
Szombati Brigitta – Tamás Ádám
Horváth Piroska – Szabó Gyula
Gál Katalin – Petró István
Gulyás Eszter Mária – Éles Tamás
Kóka Mariann – Terebes Norbert
Tóth Anita – Kiss Gergely
Kövesdi Dorina – Matiszkó József

Akiktől búcsút vettünk:
Takács Gyuláné sz. Dancs Julianna
Bajcsy-Zs. u.

Lajos Tamás
Győre János
Ábri György

Kelp Ilona u
Csillag u.

Széles u.
Czifra Mihályné sz.Faggyas Éva
Vasvári P.
Maczkó Zoltán
Szorgalmatos
Lévai Lajosné sz. Arató Juliánna
Bocskai u.
Takács Imréné sz. Palincza Mária
Víg u.
Czeglédi Jánosné sz. Nácsa Margit
Kinizsi u.
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…még egyet, utoljára…
Nem túl nagy kedvvel értem haza a
meccsről. Buktuk a megye II. első
mérkőzését, és még ráadásul Lajos Tomika,
a csapat egyik erőssége is húzódás miatt
cserét kért. Mondhatni, eddig mindennapi a
történet! A csendet a rohamkocsi iszonyatos
szirénája szakította félbe. Máskor úgy
különösen nem zaklat fel, de most valami
megmagyarázhatatlan
félelem,
vagy
idegesség lett rajtam úrrá. Pedig ekkor
még semmit nem tudtam. Kisidő múlva
elárasztotta az Internetet a megrázó,
ledöbbentő és hihetetlen hír: Meghalt
Lajos Tomi! Még azok is felfoghatatlannak
tartották, akik nem is ismertek úgy Isten
igazából. Tomika! Mi történt? Nem igaz,
hogy Neked ez a szerep lett leosztva!
Hihetetlen! És ekkor kéretlenül előtörtek
belőlem a gondolatok, az emlékek. Amikor a Pethében nem múlt el úgy ünnepség, hogy
ne szavaltál volna!?! Aztán jött a Dzsungel könyve! Főszereplőként a hátadon vitted a
darabot. Tündököltél a siker fényében, de ezután is ugyan az a szerény, mindig vidám,
mindenkihez kedves Lajos Tomika maradtál. Pedig ekkor még senki nem gondolta, senki
nem is gondolhatta, hogy életed felét már leélted. Ezt egyszerűen nem lehet feldolgozni!
Biztos voltak gondjaid, voltak nehéz pillanataid, de ügyesen elrejtetted a külvilág elől. Ha
akkor az álmaidnak, a vágyaidnak élhettél volna, biztos nagyon sok ember lehetett volna
büszke, hogy ismer, hogy ismerheti az ország egyik legjobb színészét. Sajnos parányi
pontok vagyunk a Világmindenségben ahhoz, hogy megértsük, miért kellett egy vidám
életnek ilyen drámai végjáték, ez a borzasztó utolsó szerep. De Te, már tudod. Lehet,
hogy Neked már jó, de akiket itt hagytál: a családodat, azt a rengeteg barátot, havert,
jó ismerőst – azokra nem gondoltál? Az utánad való űrt lehet foltozgatni, de betölteni
soha! Nagyon nehéz ilyenkor az érzéseket szavakba önteni! Vagy talán nem is lehet! Úgy
maradsz meg mindenkiben, amilyen voltál! Borzasztó még leírni is, hogy: voltál! Most
valami nagyon szívenütőset kellene írnom a búcsúztató végére, de tudom, hogy ezt Te
sem akarnád. Tomika! Nyugodj Békében!

„Nagy kaland a nagy család - családi
értékeink”

2019. augusztus 31-én egy vidám nyárzáróőszindító családi napra hívtunk kicsiket
és nagyokat a Civil Házba. Sok érdekes
és változatos programmal készültünk:
-tejtermékek kóstolása,
- kézműves
foglalkozások (gyöngyfa, gyöngy karkötőés nyaklánc, quilling-technika, színezők...),
- óriás társasjátékok, - szépségkuckó: színes
hajfonatok, arcfestés, csillámtetkózás,
arany - és ezüst tetoválások, - vidám
zenés gyermekműsor, -”5 perc és nyersz”családi vetélkedő 8 állomáson értékes
nyereményekkel, - alkotóverseny - kiállítás
és eredményhirdetés, - tízórai, ebéd,
uzsonna. Köszönjük szépen a Diri-dongó
együttes zenés- interaktív műsorát, az
alkotóversenyre beérkezett pályamunkákat
(Gratulálunk a helyezetteknek!!),a családi
vetélkedőn való részvételt, minden

nagycsaládos-, Öszikés- és iskolai
közösségi szolgálatos diák önkéntes
munkáját és segítségét. Köszönjük azt, hogy
jelenlétével megtisztelt bennünket Ráduly
Zsolt alpolgármester úr, a Hajdúdorogi
Nagycsaládos Egyesület elnöke és titkára,
s a most szerveződő polgári nagycsaládos
csoport vezetője is. A rendezvény a
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
szervezésében, a civil szervezetek számára
kiírt nyertes pályázat keretei között
valósul meg. Köszönjük a támogatást
a Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Szociális és Humán
Bizottságának!
Lévai Andrea
Tiszavasvári NOE elnök

És tudod:

„Amíg őriz a szemed, Amíg érez a kezed,
Amíg éltet a szíved, ne félj!
Fülöp Attila

Megyei II. osztály, Pannónia Zrt.
Csoport

Kéziseink is elkezdik a szezont…

Nagyjából a megye I. osztályból kiesett összeállítással kezdte meg az őszi szezont labdarúgócsapatunk. Sajnos az első meccset nagyban beárnyékolta a csapat kapitánya – Lajos
Tomika sajnálatos halála. Emiatt a 2. – idegenbeli fordulót el kellett részünkről halasztani, ami egy későbbi időpontban kerül megrendezésre. Az eddig lejátszott mérkőzések
eredményei:

Augusztus első hetében felnőtt férfi csapatunk elkezdte a felkészülést a 2019-2020as bajnoki szezonra. Szerencsére itt nem volt nagy játékos mozgás. Volosinóczki
Róbert befejezte aktív pályafutását, Bodnár Soma egészségügyi okok miatt befejezte a
kézilabdázást, Csébi Dávid pedig visszatért Nádudvarra. Terveink között szerepel még
egy balkezes játékos igazolás. Több edzőmérkőzésen is túl van már a csapat, sikerült
jó mérkőzéseket játszani, melyek nagyon jól szolgálták a felkészülést. Nagyon szoros
bajnoki évad elé nézünk, de szeretnénk a végelszámolásnál a dobogó valamelyik fokára
felállni. Női csapatunk is a felkészülés közepén jár már. A lányoknál többen is befejezték
az aktív játékot munkahelyi elfoglaltság miatt, így a soron következő idényben még
fiatalabb együttessel szállunk harcba. Mérkőzéseink időpontja:

08.10. Tiszavasvári – Kótaj 2:4
08.18.
elmaradt
08.24. Tiszavasvári – Nyírlugos 10:2
09.01 Kálmánháza – Tiszavasvári 1:2
A bajnokság jelenlegi állása:
1.Rakamaz 4 4 – – 27-5 12
2. Kótaj 4 4 – – 22-4 12
3.Apagy 4 3 – 1 12-5 9
4.Tiszalök 4 3 – 1 11-8 9
5.Tiszavasvári 3 2 – 1 14-7 6

09.14. szombat 18.00
09.21. szombat 16.00
09.29. vasárnap 18.00
10.06. vasárnap 16.00
10.12. szombat 18.00
10.19. szombat 18.00
11.10. vasárnap 18.00
11.16. szombat 17.00
11.23. szombat 18.00
11.30. szombat 17.00
12.07. szombat 18.00

Tiszavasvári SE – Gyöngyös U23
Túrkeve VSE – Tiszavasvári SE
Tiszavasvári SE – HTE
Füzesabonyi SC – Tiszavasvári SE
Tiszavasvári SE - Hajdúnánás KSE
DEAC NK KFT – Tiszavasvári
Tiszavasvári
- Kazincbarcika KSE
Szolnoki KCSE - Tiszavasvári
Tiszavasvári SE – Kisvárdai KC
NYBSC
- Tiszavasvári
Tiszavasvári SE – Nádudvari ASK

Veszélyek szüret idején

Az ország több pontján zajlik a szüret, egyes helyeken már a mustot érlelik a pincékben.
A must erjedése során mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között
komoly veszély jelent. Szellőztetéssel, valamint szén-dioxid-érzékelő elhelyezésével
elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a
gáz.
Tavaly három ember halálát okozta a mustgáz: a Somogy megyei Kányán egy, a Szabolcs
megyei Kékcsén pedig két ember életét követelte. Több helyen pedig csak a szerencsén
múlott, hogy időben rátaláltak a balesetet szenvedett emberekre. Évről évre számos
esetben riasztják ilyen esethez a tűzoltókat, holott a balesetek könnyen megelőzhetőek.
A szén-dioxid önmagában nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, egy
szellőzés nélküli pincéből kiszorítja azt. Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt

oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtságérzés. Ezeket az
eszméletvesztés, végül a fulladás követi.
Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos
szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Alkalmazható
a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenőrzi, van-e elég
levegő a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton
tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a
pincébe menni.
A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni,
ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó
számot és kérje a tűzoltók segítségét!

Utolsó Oldal
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ELŐFIZETŐK
FIGYELEM!
Szeptember 15-től
már Önök is nézhetik
a Tiszavasvári Városi
Televízió műsorait.
Nincs más teendőjük,
csak hangolják, vagy
hangoltassák újra
készüléküket!
IMPRESSZUM VASVÁRI HÍRMONDÓ VÁROSI KÖZÉLETI HAVILAP

ALAPÍTÁS ÉVE: 1989, ALAPÍTÓ: Tiszavasvári Város Önkormányzata FELELŐS KIADÓ: Szőke Zoltán - polgármester, FELELŐS SZERKESZTŐ: Fülöp Attila SZÉKHELY: Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Telefon: 06 42/520-500, fax: 06 42/275-000, SZERKESZTŐSÉG: Tiszavasvári, Városháza tér 4. Telefon: 06 42/520-500, fax: 06 42/275-000, e-mail: vhirmondo@gmail.com
HIRDETÉSFELVÉLTEL: Polgármesteri Hivatal Pénztárában H.-Cs.: 8.00-15.00; P.: 8.00-12.00 A lakossági apróhirdetés 25 szóig ingyenes. KÉSZÜLT: Gőz Nyomdaipari BT. Tiszavasvári, Polgári út 2.
Telefon: 06 42/275-520, Tel./fax: 06 42/520-073, FELELŐS VEZETŐ: Dampf László, TERJESZTI: Tiszavasvári Önkormányzata,
LAPZÁRTA: minden hónap utolsó napja, Megjelenés legkésőbb minden hónap 15-éig. 					BPHF 296sza/1989ISSN0865-6711

