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A Vasvári Hírmondó augusztusi számában 
olvashatták Falfestmény a város szívében 
c. cikkben, hogy 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, valamint az is, hogy Kóti 
Zoltán ingyen készíti el a festményt. Azóta 
számos ötlet érkezett, ezért a városvezetés 
úgy döntött, hogy kikéri az Önök 

véleményét ezzel kapcsolatosan. Most itt 
a lehetőség, hogy őszinte meglátásukkal 
segítsék városközpontunk arculatának 
kialakítását. Vagyis: szívesen látnák-e a 
mellékelt képet a falfelületen, vagy sem. 
Tehát kérjük, február 29-ig juttassák el 
javaslatukat akár mailben (vhirmondo@
gmail.com), telefonon a titkárságra 
(42/520-500), facebookon, vagy 
egyszerűen a hivatal portáján lévő hirdetési 
dobozba. Segítségüket köszönjük!

Tiszavasvári Város Képviselőtestületének döntése 
értelmében a

„Tiszavasvári Tudományos, Kulturális életért díj” 
kitüntetettje 2020-ban: Hankó András

„Középiskolában azt mondta a magyar tanárnőm: Hankó, maga 
inkább írjon, mint beszéljen”!

/folytatás az 5. oldalon/

Óriási érdeklődés mellett mutathattuk 
be „A keringőtől a rockig” c. 
előadásunkat 2020. január 11-én 
a Találkozások Házában, hiszen a 
nézőtéren a maximálisan kihelyezhető 
pótszékek is kevésnek bizonyultak a 
nézők fogadására. Ezúton is köszönjük, 
hogy ennyien megtiszteltek minket 
jelenlétükkel, s képzeletben elröpíthettük 
Önöket a bécsi Silvesterpfad csodálatos 
világába, ahol Strauss muzsikájától a 
rockig mindenféle stílus képviselte magát. 
Egyes darabokban zenénket színesítette 
énekével Trázsi-Gábor Judit. Külön 
köszönjük adományaikat, amellyel 
hozzájárultak a tuba vásárlásához! Az 
egyik legmeghatóbb dolog a zenekar 
történetében az elmúlt hetekben történt, 
és ezúton is szívből köszönjük annak 
a kisfiúnak az adományát, aki saját 

zsebpénzéből ajánlott fel nekünk egy 
bizonyos összeget.  Reméljük néhány 
év múlva zenekarunk tagjai közt 
üdvözölhetjük. Külön hálásak vagyunk a 
KLNcomp Kft nagylelkű felajánlásáért, 
hogy jelentős összeggel  hozzájárult a tuba 
vásárlásához! Ezzel az összefogással valóra 
válhat az az álmunk, hogy egy felújított, 
használt, de jó minőségű B tubával 
gazdagodjon zenekarunk a még szebb 
hangzás érdekében. Az óriási érdekelődés 
koncertünk iránt, valamint az adományok 
mind megerősítettek minket abban, hogy 
szabadidőnk feláldozásával továbbra is 
érdemes azért dolgoznunk, hogy ez a helyi 
kulturális érték megmaradjon a városnak. 
Reméljük, hogy a jövőben is örömet 
szerezhetünk Kedves Közönségünknek! 
Várjuk Önöket fellépéseinkre!

Tiszavasvári Városi Fúvószenekar tagjai

Strauss és a rock
Teltházas újévi koncert

Mondja el véleményét
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Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol

Újév, új lehetőség 
a Kedves Olvasók 
számára, hogy 
választ kapjanak 
mindazon dolgokra, 
amiben szeretnének 
tiszta képet látni.  
Az azonos témájú 
kérdések egyben 

kerülnek feltevésre, így jobban át lehet 
látni, egységesebb választ lehet rájuk adni. 

-  Bejárta az országos sajtót a hír, hogy a 
Mészáros és Mészáros Kft. a Békés Drén 
Kft.-vel közösen környezetvédelmi 
projektet nyert a gyógyszergyár egykori 
hulladéklerakójának vonatkozásában. Mi 
indokolja ezt a beruházást? Milyen 
anyagok lettek anno elhelyezve a város 
határában? Milyen egészségügyi veszélyei 
vannak jelenleg a hulladéklerakónak? 
Terveznek-e rendszeres tájékoztatást 
ebben az ügyben szemben az eddigi 
gyakorlattal? – Köszönöm a kérdéseket! 
Azzal kezdeném, hogy egy rövid 
tájékoztatót közreadtunk a Vasvári 
Hírmondó decemberi számában, amiből 
néhány gondolat idézhető is a beruházással 
kapcsolatosan. Hogy mi indokolja ezt a 
beruházást? Régi Tiszavasváriak vagyunk, 
így nagyjából tisztában vagyunk azzal, 
hogy milyen anyagok és milyen 
körülmények között lettek ott lerakva, és 
mik kerülhettek felhalmozásra. Aztán az 
idő előre haladtával már környezetvédelmi 
szempontok is előtérbe kerültek, 
kármentesítési területté vált ez az ingatlan. 
Egy kulturált környezetet alakítottak ki, 
mert azt gondolták, hogy az ott letett 
anyagoknak kármentesítése az idők előre 
haladtával majd véglegesen megoldódik. 
Különböző vizsgálatok voltak az elmúlt 
esztendőkben – itt a részletekbe én nem 
mennék bele – és a megnyugtató része 
ennek a történetnek egy végleges 
kármentesítés és egy ártalmatlanítás. Erre 
az állam 9 milliárd forintot különített el. 
Megversenyeztette, és az említett cégek 
nyerték el konzorciumban a kivitelezést. 
Na, most azt tudni kell, hogy Magyarország 
legnagyobb kármentesítése fog itt 
megtörténni. Nem csak összegét, hanem a 
technikát, a technológiát tekintve is. Nem 
véletlen, hogy olyan cégek kerültek ide be, 
akik európai szinten és színvonalon szinte 
egyedülálló gépekkel, eszközökkel és 
tudással rendelkeznek. Csak egy gondolat: 
30 méter mélyre fognak leásni egy speciális 
géppel és technológiával, és egy védőfóliát, 
egy résfalat fognak kialakítani, amivel 
védeni tudják az ivóvíz bázist, védeni a 
környezetünket, és körbezárni ezt a 
területet, hogy később tovább folyhasson a 
kármentesítés. Tehát, egy végleges 
megnyugtató megoldás fog születni a 
tiszavasvári környezetszennyezés ellene. 
Az, hogy milyen anyagok lettek oda 
lerakva nem hogy én, de akik az 
Alkaloidában dolgoztak, szerintem még 
azok sem tudnának erre választ adni. Kósza 
hírek és pletykák szerint vittek oda 
mindent, amit csak lehetett – legyen az 
szilárd vagy folyékony, és mindenféle 
anyagok keveredtek, úgy hogy elég 
érdekes terület ez a szakemberek 
szemszögéből megközelítve. Egyszerű 
emberként pedig el sem tudjuk képzelni, 
hogy milyen folyamatok mennek végbe ott 
a mélyben. Ezért is fontos, hogy ez a terület 
véglegesen lezárásra kerüljön, és ne 
veszélyeztesse a környezetünket és az 
ivóvíz bázisunkat. Jelen pillanatban 
nincsenek egészségügyi veszélyei a 

hulladéklerakónak azokra nézve sem, akik 
arra járnak, akik ott dolgoznak azon a 
területen. Ez egy jól lezárt, egy jól őrzött 
terület. Ha a földben lévő anyagok 
nincsenek megbolygatva, akkor 
veszélyhelyzet sem áll elő. Azért 
megnyugtatnám a Tiszavasvári lakókat, 
hogy az ivóvízbázisunk sincs veszélyben, 
csak a megelőzésre való tekintettel történik 
ez a beruházás. Azért, hogy hosszabb távon 
se kelljen attól félni, hogy kiszakad az alja, 
és a veszélyes anyagok bekerülnek az 
alsóbb rétegekbe. Tovább válaszolva a 
kérdésesre: tervezünk rendszeres 
tájékoztatást. Ahogy azt a Vasvári 
Hírmondóban is leírtuk, jelenleg a terület 
előkészítése folyik. Fakivágások vannak, 
különféle mérőpontokat alakítanak ki, és 
tavasszal indulnak a nagy munkálatok, 
amikor a kivitelezők felvonulnak a 
területre. Mint mondtam, az újságon és a 
Városi Televízión keresztül fogjuk, fogják 
tájékoztatni a lakosságot. – Bár nem lett 
feltéve, de ezért én szeretném megkérdezni, 
hogy ezekben a munkálatokban vasvári 
vállalkozók kaptak-e bármilyen szerepet? 
– A legutolsó egyeztetésen találkozva a 
kivitelezők vezetőivel kértük azt, hogy 
helyi vállalkozókat is vonjanak be. Ígéretet 
kaptunk erre. Most például adminisztratív 
munkakörbe keresnek embert, de lehetnek 
olyan cégek, akik a szállítmányozásban, 
vagy bármi másban részt tudnak vállalni a 
munkálatok során. Ez jó a kivitelezőnek is, 
mert nem az ország másik végéből kell 
idehozni pl.: teherautókat, hanem meg 
tudják oldani itt helyben jelentős 
megtakarítással. Már a területrendezésnél 
is egy vasvári vállalkozó embereit láthatjuk 
dolgozni. – Lássuk a következő kérdést: A 
választásokat megelőzően számos, a város 
szempontjából pozitív lehetőségről 
számolt be a Polgármester úr. Mi a helyzet 
ezekkel? Gondolva itt a 
munkahelyteremtésre (húsfeldolgozó 
üzem, röntgen gyár), tanuszoda építésére! 
– Ezek mind-mind visszatérő kérdések. 
Sajnos a helyzet nem változott. Ahogy 
ígértem: akár pozitív akár negatív történés 
van az új munkahelyekkel kapcsolatban, 
vagy esetleg a Lidl ideköltözésével 
kapcsolatban – fogjuk tájékoztatni a 
lakosságot. A tanuszoda ügyében: az 
államtitkár asszony legutóbb az „Ovi-foci” 
keretében járt Tiszavasváriban, amikor is 
sikerült néhány szót váltani a tanuszodáról. 
Ami biztos: a költségvetésben biztosított 
ez a plusz 137 millió forintnyi forrás. Most 
már a Nemzeti Sport Központ feladata, 
hogy mikor írja ki a közbeszerzést, mikor 
kér fel bennünket a terület átadására. Tehát 
sportnyelven szólva: a labda már az Ő 
térfelükön pattog. Mi mindennel teljes 
egészében készen vagyunk, és várjuk a 
megkeresést. Természetesen a lakosságot 
erről is időben tájékoztatni fogjuk. 
Egyébként a Lidl-n kívül megkerestük a 
Spar üzletláncot, mert nekik is van egy 
területrészük. Várjuk a reagálásokat. Eddig 
még nem érkezett válasz. Továbbra is 
keressük a lehetséges megoldásokat, 
befektetőket, munkahely teremtési 
lehetőségeket. – Köszönöm! Menjünk 
tovább a kérdésekben. Szintén az országos 
sajtót bejárta a hír, hogy az Alkaloida 
Vegyészeti Gyár Zrt. az OTP-vel és a 
MOL-lal összemérhető profitot termelt az 
elmúlt évben (https://index.hu/
gazdasag/2019/10/21/90_milliard_forint_
nyereseget_ert_el_egy_szabolcsi_ceg/). 
Ez a profit valószínűleg nem a tiszavasvári 
tevékenységből keletkezett, de egy ilyen 
potens vállalkozásnak a jelenleginél 

nagyobb hatása is lehetne a város 
életében. Milyen a kapcsolat az Alkaloida 
és a városvezetés között? Vannak-e 
rendszeres egyeztetések a két szervezet 
között? Van-e tudomása Polgármester 
úrnak az Alkaloida által tervezett 
beruházásokról? – Az Alkaloida gazdasági 
történéseire nincs rálátásunk. Az 
újsághíreket olvastuk mi is. Ezt igazán 
véleményezni nem tudom. Azt látjuk, hogy 
az Alkaloida Tiszavasváriban nagy 
fejlesztéseket nem hajtott végbe, viszont az 
utóbbi időben stabilan működik. Jó néhány 
száz munkavállalónak biztos megélhetést 
ad - aminek örülünk. A kapcsolat az 
Alkaloidával az előző időszakokban nem 
volt túl erős. Nekem az elmúlt esztendőben 
ezeket a kapcsolatokat erősíteni még nem 
volt lehetőségem. Pont az elmúlt héten 
egyeztettünk alpolgármester úrral az 
előttünk álló feladatokról, és célként tűztük 
ki nem csak az Alkaloida, hanem minden 
más Tiszavasváriban lévő foglalkoztatóval 
a hatékonyabb kapcsolatfelvételt. Az idei 
évben egy egyeztetést fogunk 
kezdeményezni. Tájékozódni fogunk, 
hogy mi miben tudunk segíteni, és egy 
hatékony együttműködéssel próbálunk a 
jövőbe tekinteni.  Tehát: most még csak az 
első lépéseket tesszük meg az Alkaloida 
vonatkozásában. – Annak idején, amikor 
még a „nagy” Alkaloida volt, nem múlt el 
úgy városi rendezvény, hogy a gyár ne 
szponzorálta volna. Most van olyan 
jellegű kapcsolatotok, hogy akár kis 
mértékben is, de ez megvalósul? – 
Kismértékben jönnek a támogatások, de az 
előbb említett találkozóval, szorosabb 
kapcsolatfelvétellel lehet, hogy sikerül ezt 
tovább erősíteni. – Következő kérdéssor az 
IFA, vagyis az Idegenforgalmi Adó! 
Mikortól lesz bevezetve, kinek, és hogy 
kell fizetni? Ha vendég jön, és nem fizet a 
szállásért akkor is kell IFA-t fizetni? – Az 
Idegenforgalmi Adó már az elmúlt évben 
bevezetésre került, tehát már akkor is 
kellett fizetni. Ennek mértékét nem 
változtatjuk, viszont a fizetési kötelezettség 
folyamatos. Ezt rendeletek szabályozzák. 
Mivel még sok ember számára ez nem 
világos, ezért a Vasvári Hírmondóban 
ismét közzé fogjuk tenni. Egyébként ez 
egyéni bevallásos rendszerben működik. – 
A következő kérdésen mosolygok, hiszen 
többször látott már napvilágot, hogy 
mennyire önálló a polgármester, vagy 
mennyire „fentről” mondják meg Neki, 
hogy mit kell csinálni? (dr.Vinnai Győző, 
Kormány, Járáshivatal, Kormányhivatal, 
stb) – Ez érdekes kérdés! Hogy mennyire 
önálló a polgármester? A válaszom: 
teljesen önálló! Természetesen a Kormány 
felé és minden más hivatal felé a kötelező 
törvények által előírt együttműködési 
kötelezettség adott, egyébként mindenki 
mással minden vonatkozásban 
munkakapcsolat van, és azt gondolom, 
hogy a lehető legjobb munkakapcsolat. 
Önállóan dolgozom, és van egy apparátus, 
akivel a munkát előkészítjük és végezzük. 
A jó munkakapcsolat pedig a Kormányzat 
felé és az Országgyűlési Képviselő felé 
teljesen rendben van, és még sorolhatnám 
tovább a különböző szerveket! Úgyhogy 
legyen mindenki nyugodt, a polgármester 
nem kézi vezérelt, hanem önállóan 
dolgozik! – Akkor tovább bonyolítva: Te 
nem egy végrehajtó személy vagy, aki a 
fenti utasításokat, parancsokat 
végrehajtja? -  Ha a jó értelemben vett 
dolgokról beszélünk, akkor bizonyos 
esetekben végrehajtó személyek vagyunk, 
hiszen ha születik egy törvény, egy 

rendelet, amit egy önkormányzatnak, egy 
hivatalnak végre kell hajtani, akkor az alól 
nincs kivétel. De egyébként nem úgy 
működünk, hogy Budapestről megmondja 
a Miniszterelnök, a Kormány, vagy az 
Országgyűlési Képviselő, hogy Te, mint 
polgármester csak ebben gondolkodhatsz, 
és ezt kell megvalósítanod. – Köszönöm! 
Következő kérdés: Terveznek-e elektromos 
autó töltésére alkalmas eszköz telepítését 
a városban, hogy így csalogassák a 
tehetősebb fogyasztókat Tiszavasváriba. 
Jelenleg az elektromos autók töltése 
ideális esetben is félórákban mérhető. A 
kényszerű pihenő alatt pedig az átutazó 
sofőrök Tiszavasváriban tudják költeni a 
pénzüket. – Jó a felvetés is, és a gondolat 
is! Nem terveztünk elektromos autók 
feltöltésére alkalmas helyek kialakítását, 
viszont a Zöld Város projektünkkel 
kapcsolatosan most lesz egy egyeztetés. És 
ha már zöld város, akkor ezt a kérdést 
felvetjük, és talán a közeljövőben 
kialakítandó, közel 90 férőhelyes 
parkolóban elektromos autók feltöltésére 
alkalmas hely kiépítésére is lenne 
lehetőség, amennyiben lenne rá forrás. 
Sajnos az önkormányzatnak most erre 
nincs önálló fedezete jelen pillanatban, 
viszont ez, ha a pályázatba beépíthető, 
vagy esetleg lenne más pályázatból 
lehetőség, akkor érdemes rajta 
elgondolkodni. Jön a strandszezon, és 
biztos vannak olyanok az idelátogatók 
közül, akik igényt tartanának erre a 
szolgáltatásra. Ötletnek nagyon jó! -  A 
város a termálkút adta lehetőségeket csak 
a nyári időszakban használja ki, pedig a 
rendelkezésre álló hőenergiát fel lehetne 
használni energiatermelésre. 
Foglakozik-e érdemben ezzel a 
lehetőséggel a városvezetés? – 
Jelenpillanatban nem foglalkozunk ezzel. 
Gondolati szinten már felmerült, hogy a 
termál kutunkat, a termálvizünket miként 
lehet kihasználni. Tervek fognak készülni, 
meg fogjuk vizsgálni. Köszönjük szépen 
szintén a felvetést! – Közeleg a bál időszak. 
Van valami terv, elképzelés városi szinten? 
– Mire ezek a sorok megjelennek, akkor 
már finisébe érkezik a II. Városi 
Jótékonysági Bál megszervezése. Csak 
úgy, mint az elmúlt évben, a befolyt 
összeget a civilszervezetek, egyesületek, 
alapítványok támogatására fogjuk 
fordítani, de a következő számban ezzel 
kapcsolatosan már konkrétumokról tudunk 
remélhetőleg beszámolni. Viszont meg 
kell még említeni a városi újévi koncertet, 
ami nagyon jól sikerült, nagyon jó volt a 
hangulat. A 25 éves Városi Fúvószenekar 
adott koncertet, és közreműködött Trázsiné 
Gábor Judit. Az érdeklődésről annyit, hogy 
pótszékeket kellett betenni a Találkozások 
Háza színháztermébe! Ezúton is köszönet a 
fúvószenekarnak, Jutkának, a Találkozások 
Háza dolgozóinak, és nem utolsó sorban a 
közönségnek, hogy ott voltak, és együtt 
kezdhettük kulturális vonalon is az 
újesztendőt. – A választáskor volt egy 
olyan időszak, amikor az emberek nem 
szívesen mentek el különféle kulturális 
programokra, de ez szerencsére 
alábbhagyott! Visszatért a városba a 
nyugalom, a béke? – Bízom abban, hogy a 
Tiszavasváriak igazi közösséggé fognak 
kovácsolódni az elkövetkezendőkben, és 
egyre többen leszünk nem csak a 
szórakoztató rendezvényeken, hanem a 
városi ünnepségeken, megemlékezéseken. 
– Köszönöm a beszélgetést! 

Fülöp Attila
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Önkormányzati hírek

Képviselő-testületi ülések fontosabb 
témái 2020. januárban

Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára 
benyújtandó pályázatról

A testület döntött arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata a Magyar Kézilabda 
Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának keretében a „Komplex 
sportcsarnok és tornaterem-felújítási program” pályázati kategóriában pályázatot 
nyújt be az Önkormányzat tulajdonában lévő, Városi Sportcsarnokot érintő 
beruházások megvalósítására. Mindehhez a beruházás bruttó összegének 30%-át, de 
legfeljebb bruttó 16.500.000,- Ft – gazdagodás megtérítési előleg – megfizetéséhez 
szükséges forrást – a pályázati biztosíték összegére is figyelemmel – a pályázat nyertessége 
esetén az önkormányzat költségvetésében biztosítja. A Városi Sportcsarnok állagának 
megőrzése érdekében az alábbi beruházások megvalósítását tervezi az önkormányzat:

- tetőszerkezet teljes felújítása
- csatlakozó kábelrendszer, elosztók cseréje
- napelemrendszer telepítése
- belső nyílászárók cseréje

A végleges tartalomról, költségvetésről a későbbiekben ismételt döntés szükséges, 
melynek tartalmáról beszámolunk.
Tiszavasvári Város új településrendezési eszközeinek módosítása a „Keleti-főcsatorna 

és övcsatornáinak I. böge mederszelvény rekonstrukciós munkái” megvalósítása 
érdekében

A VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft. az önkormányzathoz kérelmet nyújtott be Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak 
rekonstrukciós munkálatai megvalósítása érdekében. A meder helyreállítása annak 
szakaszos kotrásával, iszap eltávolításával, a műtárgyak szükségszerinti helyreállításával 
jár. Az iszap eltávolítás részben úszó kotró segítségével hidromechanizációs eljárással 
történik, az így kikerülő iszap elhelyezéséről zagykazettákban gondoskodva. A 
zagykazetták a környező ingatlanokon kerülnek kialakításra.
A területekre vonatkozó övezeti előírások nem megfelelőek, a területszerzéshez 
szükséges építésügyi záradék csak a településrendezési eszközök módosítását 
követően, a területek vízgazdálkodási célú területté nyilvánítása után adható ki. 
Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzat a folyamatban lévő HÉSZ módosítással 
összhangban a biztosítja a helyi építési szabályzatban a megfelelő övezeti besorolást 
a munkálatok elvégzéséhez, mely módosítás teljes költségét a beruházó viseli. A 
vízgazdálkodási célt szolgáló fejlesztés reményeink szerint mihamarabb elkezdődik.

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének 
meghatározása

Az óvodák heti nyitvatartása a következőképpen alakul:

Óvoda Nyitva tartás 
Minimanó Óvoda Vasvári P.u.67/a hétfőtől péntekig naponta 6.00. 

órától  - 18.00. óráig
Lurkó-kuckó Óvoda Egység u.4/F-G hétfőtől péntekig naponta 6.00. 

órától  - 18.00. óráig
Fülemüle Zöld Óvoda Ifjúság u.8. hétfőtől péntekig naponta 6.00. 

órától  - 18.00. óráig
Varázsceruza Óvoda Gombás A.8.B. hétfőtől péntekig naponta 6.00. 

órától  - 18.00. óráig

Az óvodák éves nyitva tartása
Az óvodában őszi-, téli-, tavaszi szünet nincs, nevelési év közben az óvodai élet zavartalan 
működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében felmérik a várható 
létszámot. Amennyiben a szülői igények alapján a gyerekek létszáma indokolja (a törvény 
által indítható minimális csoportlétszám, min.13 fő), élnek a csoportok összevonásának a 
lehetőségével, ügyelet biztosításával. 
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma 
drasztikusan lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a 
fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.
Az intézményvezető által javasolt nyári zárva tartás tervezett időpontjai 2020. évben 
az alábbiak szerint alakulnak:
Nyári szünet: 2020.06.22.- 2020.08.29.
Fülemüle Zöld Óvoda tart nyitva: 2020.06.22. –2020.07.10. 
Varázsceruza Óvoda tart nyitva: 2020.07.13. – 2020.07.31.
Lurkó- kuckó Óvoda tart nyitva: 2020.08.03. - 2020.08.27.
A Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. 
§(4) bekezdése szerint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. 
A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik 
a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről. A Tiszavasvári 
Bölcsőde 2020 évi nyári nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: 2020. június 29-től 
2020. július 17-ig az intézmény zárva tart.
Nyári szünet utáni első nyitvatartási nap: 2020. július 20.
Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a bölcsődében és a mini bölcsődében az április 21.-e 
vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi 
munkanapon tartott Bölcsődék Napja minden évben nevelés-gondozás nélküli 
munkanap.

TVÖ

VÁLTOZÓ  HATÁSKÖRÖK
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján                
2020.  január 1-től a települési önkormányzat jegyzője rendelkezik hatáskörrel az 
alábbi ügyek tekintetében:

- ismeretlen holttest anyakönyvezése
- külföldi állampolgár anyakönyvi eseményét érintő adatszolgáltatás teljesítése
- állatvásár, állatpiac, állatkiállítás helyének és időpontjának engedélyezése
- igazolás kiadása arról, hogy az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt 

személy
- apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek esetén az anya tájékoztatása a családi 

jogállás rendezésének lehetséges módjairól
- nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele 
- ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
- hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya 

pertársaként való részvételéhez
- gyermek családi és utónevének megállapítása
- gyámnevezés, gyámságból való kizárás
- a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatainak ellátása
Fenti ügyekben az ügyintézés menetéről, az ahhoz benyújtani szükséges iratokról 
személyesen vagy telefonon érdeklődhetnek, valamint személyesen ügyet 
intézhetnek ügyfélfogadási időben (hétfő és péntek: 8-12 óráig, szerda: 8-12 és 13-
17 óráig) a Polgármesteri Hivatal 101. számú irodában a gyámügyi, illetve igazgatási 
ügyintézőnél, valamint az anyakönyvvezetőnél (földszint). Telefonos elérhetőség: 
42/520-500 (149-es mellék, anyakönyvvezető: 168-as mellék). Az egyes ügytípusokra 
vonatkozó ügymenetleírások elérhetőek lesznek a www.tiszavasvari.hu honlapon az 
„Ügymenetleírások, nyomtatványok” címszó alatt. 
2020. március 1-jétől az építésügyi igazgatási feladatok ellátása a fővárosi illetve 
megyei kormányhivatalokhoz kerül át. A részletekről tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot.

Jogszabályi rendelkezés alapján 
városunkban is elkezdődött a házszámok 
felülvizsgálata. Házszám hiánya esetén 
új házszám kerül kiadásra, illetve 
amennyiben a házszámok újra kiosztása 
elkerülhetetlen, a házszám módosítása 
szükséges. Fontos, hogy azokban az 
utcákban, ahol a házszám-felülvizsgálat 
megtörténik, az ingatlantulajdonosoknak 
gondoskodniuk kell a helyes házszám 
épületen történő feltüntetéséről a 
könnyebb tájékozódás és az ingatlanok 

beazonosíthatósága érdekében.  A hatályos 
önkormányzati rendelet értelmében a 
házszámtáblát az ingatlan utcafronti 
kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható 
módon kell az ingatlan használójának, 
kezelőjének, ennek hiányában 
tulajdonosának elhelyezni. A házszámtábla 
beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható 
állapotban tartásáról, szükség szerint 
cseréjéről és pótlásáról szintén nekik kell 
gondoskodni. Kérjük a lakosság fentiekben 
való közreműködését!

A házszámtábla a tulajdonos kötelessége!

A Tiszavasvári Mazsorett Egyesület ezúton szeretné megköszöni azon személyek 
támogatását, akik személyi jövedelem adójuk 1%-át az Egyesületnek ajánlották fel.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy amennyiben tehetik, személyi jövedelem adójuk 1 % 
-át az idei évben is Egyesületünk részére ajánlják fel, hogy munkánkat még sikeresebben 

és színvonalasabban végezhessük! Az anyagi támogatást előre is köszönjük!

TME adószáma: 19211882-1-15
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Változik a lomtalanítás rendje
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén a 
lomtalanítást 2020. évtől házhoz menő lomtalanítás keretében biztosítja. A házhoz 
menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett 
időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti 
igénybe. 

MIÉRT KEDVEZŐBB EZ, MINT A RÉGI RENDSZER?
• a lakosság évente egy alkalommal a felkínált időpontokból választva találhatja meg a 
számára ideális lomtalanítási időpontot. 
• a lomok nem kerülnek ki a közterületre, megőrizzük közterületeink tisztaságát 
• elkerüljük a lomok széthúzásából származó kellemetlenségeket, megelőzzük a 
közbiztonsági problémákat, 
• elkerülhető, hogy jogosulatlanok is igénybe vegyék a szolgáltatást (közszolgáltatásba be 
nem jelentkezettek, más települések lakosai, gazdálkodó szervezetek). 

KI JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE?

A szolgáltatást kizárólag a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási 
díj fizetésére kötelezett természetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a 
lakásszövetkezet veheti igénybe. A jogosultság feltételeinek meglétét az ÉAK Nonprofit 
Kft munkatársai az igénylés során ellenőrzik. 

HOGYAN IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?

Lomtalanítási időpontot a naptárban – lila színnel - jelölt lomtalanításra való 
bejelentkezés időszakában, legalább egy héttel az Ön által kiválasztott időpont előtt 
igényelhet az alábbi elérhetőségek egyikén: 
• honlapunkon www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/telepulesek menüpont alatt a 
vevőkód megadását követően a településnél megjelölt időpontokra regisztrálva (2020. 
01. 27. napjától) 
• telefonon az ÉAK Nonprofit Kft. lomtalanítás bejelentő telefonos ügyfélvonalán 06 42 
594 531 
• személyesen a - 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. szám alatti központi telephelyen, 
valamint a Kisvárdai Hulladékkezelő Központban és a Nagyecsedi Hulladékkezelő 
Központban 
• e-mailben a lomtalanitas2020@eakhulladek.hu címen. 

A további egyeztetések érdekében saját elérhetőségét kérjük, minden esetben 
szíveskedjenek megadni! 

HOVÁ HELYEZHETŐ A LOMHULLADÉK ÉS MILYEN FORMÁBAN?

A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán belül (kapun belül) helyezhetők el, 
közterületre hulladék nem kerülhet. A hulladékokat a kapu közelében célszerű elhelyezni 
a könnyebb kihordás érdekében. A lomhulladékot az ingatlanhasználónak vagy 
meghatalmazottjának kell átadnia. A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, 
de lehetőség van kis mennyiségben kisebb méretű hulladékok elszállítására is, amennyiben 
azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerülnek átadásra. Munkatársaink a hulladékokat 
gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával igazolja. 

MILYEN MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ HULLADÉK SZÁLLÍTHATÓ EL AZ 
INGATLANOKRÓL?

A lomtalanítási szolgáltatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként olyan 
hulladékok elszállítására nyújt lehetőséget, melyek a folyamatos vegyes hulladék (heti) 
ürítés során nem kerülnek elszállításra az edényzetet (kuka) meghaladó méretük miatt. 
Ezek a háztartásokban keletkezett úgynevezett nagydarabos szilárd hulladékok. 

Lomtalanításkor átadható hulladékok: 
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, szőnyeg, matrac, stb..) szétszerelt, mozgatható 
állapotban, 
• műanyag medence, játékok, textil, ruhanemű zsákolt, dobozolt, kötegelt állapotban, 
• háztartásonként maximum 4 db személygépkocsi- , kerékpár-,, illetve motorkerékpár-
gumi.
 A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 2 m3 lehet. Amennyiben az 
ingatlannál a maximális mennyiségnél több lom kerülne átadásra, a szolgáltató a megrendelt 
(többlet) szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok átadására a hulladékudvarokban van 
lehetőség, illetve elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják 
megrendelni. 
Lomtalanítás során nem kerülnek 
elszállításra az alábbi hulladékok: 

Lehetőség a keletkező hulladékok 
kezelésére: 

vegyesen gyűjtött települési hulladék elszállítása szabvány gyűjtőedényből a 
naptárban jelölt járatnapokon 

szelektíven gyűjthető hulladék (papír, 
műanyag hulladék), zöld hulladék/
növényi hulladék, kerti hulladék 

elszállítása szabvány gyűjtőedényből 
a naptárban jelölt járatnapokon, illetve 
hulladékudvarok igénybevétele 

építési-bontási hulladékok nyitott hulladékszállító konténer 
igénylésével, illetve hulladékudvarok 
igénybevétele 

elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, 
monitor, számítógép stb.) 

új elektronikai berendezés vásárlása 
esetén a kereskedelmi egységnek történő 
átadás (internetes vásárlás esetén is), 
illetve hulladékudvarok igénybevétele 

Fiatalok Figyelem!
Pályázzatok lakáshasználati jogra!
Tiszavasvári Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16 pályázathoz kapcsolódóan újabb 
felhívást tesz közzé a fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer elnyerésére. 
A pályázat keretén belül az Önkormányzat tulajdonában lévő 4 db ingatlan felújítása, 
átalakítása megtörtént, a részleges berendezése jelenleg is folyamatban van. E támogatási 
formával a 18-35 év közötti fiatalok lakhatásához van lehetőség segítséget nyújtani, ugyanis 
a nyertes pályázók egy felújított és részben berendezett lakás használati jogát kaphatják 
meg maximum 2 éves határozott időtartamra, azzal hogy bérleti díjat fizetniük nem kell, 
csupán a rezsiköltség és egyéb költségek (pl.: közös költség) megfizetésére kötelesek. 
Jelen pályázati felhívás a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló Tiszavasvári 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2019.(X.1.) számú önkormányzati 
rendeletén valamint Tiszavasvári Város Önkormányzat képviselőtestületének 12/2019 
(XI.28.) számú önkormányzati rendeletén, a lakások és a nem lakás célú helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról rendeletén 
alapul. Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhet az a pályázó, aki az alábbi  
feltételeknek együttesen megfelel:

•	 a pályázat benyújtásakor a 18. életévét már betöltötte, de 35. életévnél nem 
idősebb természetes személy

•	 nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával Tiszavasváriban;
•	 a rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik,
•	 munkaviszonnyal rendelkezik Tiszavasváriban.
•	 vállalja a lakás közüzemi díjainak és közös költségének megfizetését.

A pályázat benyújtható 2020.03.01-ig.
A részletes pályázati felhívás letölthető:
http://www.tiszavasvari.hu/palyazati_felhivas_lakhatasi_tamogatasok_igenylesehez

TÁJÉKOZTATÁS IDEGENFORGALMI 
ADÓRÓL!

Ismételten tájékoztatjuk a szállásadókat, hogy 2019. június 1-től bevezettük a 
vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adót. A szálláshelyek után bejelentkezési, 
bevallási és fizetési kötelezettségük van. Az adó mértéke 300,-Ft/vendégéjszaka. 
Az adóbevallási kötelezettséghez a nyomtatvány a www.tiszavasvari.hu honlap 
Ügymenetleírások/Nyomtatványok menüpontból letölthető, illetve e-papíron is 
benyújtható. Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. január 1-től szálláshelyüket 
regisztrálni kötelesek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján. 

Polgármesteri Hivatal

A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. december 
10.-én záró rendezvényt tartott, melyre a tagintézmények 
képviselőit invitálta. A rendhagyó program nagy része kötetlen 
beszélgetéssel telt, de megelőzően értékeltük az aktuális év 
munkáját. A Szervezet 2019-ben is aktív évet zárt, hagyománynak 
tekinthető és új programokkal. A hangulatos vendéglátást a 

Kornisné Központ biztosította a Hősök utcai telephelyén. Köszönjük az egész éves 
munkát! 

Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

veszélyes hulladékok (festékek, 
oldószerek, lakkok, növényvédő szerek, 
egyéb vegyszerek, akkumulátorok, 
szárazelemek, tonerek, festékpatronok, 
izzók, fénycsövek, gyógyszerek, veszélyes 
hulladékkal szennyezett göngyölegek, 
fáradt olaj, stb..) 

szakhatósági engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelőnek történő átadás, illetve 
hulladékudvarok igénybevétele 

ipari-mezőgazdasági tevékenységből 
származó hulladék, folyékony, gáz 
halmazállapotú hulladék 

gépjármű roncs, bontott autó alkatrészek, 
karosszériaelemek, szélvédő 

szakhatósági engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelőnek történő átadás 

A lomtalanítási időpont meghatározása a belső járattervek figyelembe vételével történik. 
A járatnap igény megjelölését követően jelezzük vissza a tervezett gyűjtés időpontját. 
A hulladék átadója illetve annak előzetesen jelölt meghatalmazottja a lomtalanítás 
időpontjában köteles a helyszínen tartózkodni. Amennyiben ingatlanhasználó részéről 
a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontban nem történik meg a lomhulladék 
átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már 
nem lehetséges. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre 
történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési 
eljárás megindításával jár. A közterületre kihelyezett lomhulladékok nem kerülnek 
elszállításra!

KEF ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY
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Közéleti hírek

„Középiskolában azt mondta a magyar tanárnőm: Hankó, maga inkább írjon, mint 
beszéljen”!
Életében az eddigi 74 évet a család, a munka, a sport, a történelem és az irodalom 
határozta meg. Közéleti szereplése már gyerekkorában kezdődött, amikor az édesapja 
által vezetett országos hírű úttörő rézfúvós zenekarnak és az iskola énekkarának oszlopos 
tagja volt. Fiatal korában már voltak az írással kapcsolatos lépései, de ezek még csak 
szárnybontogató kísérletek voltak, szerinte gyerekes dolgok. Akkor, amikor a gyerekei 
kirepültek a családi fészekből, s megengedhette magának, mert idejéből futotta, kezdett 
komolyabban foglalkozni az írással. Az 1989-es Vasvári Hírmondó startjától közel 20 
évig írt városunk lapjában különböző témájú cikkeket. Negyvennyolc Szentmihályról 
(Vasváriból) indult, hírnévre szert tett emberrel készített riportot. Többek között Rácz 
és Albert professzorral, Varga Zsókával, a többszörös gyors és gépíró világbajnokkal, 
Macsuga Győzővel, a többszörös rádióiránymérő világbajnokkal, Földes (Friedman) 
Miklóssal, a náci haláltábor túlélőjével, Dohos Lászlóval, a Magyar Honvédség 
főkarmesterével. Időközben kilenc újság hasábjain publikált különböző, főleg sport témájú 
cikkeket. A Vasvári Hírmondó, valamint sportvonzalma által kapcsolatba került a Kelet-
Magyarország és a Nemzeti Sport napilapokkal, s azok helyi tudósítója lett. Tudósított 
nemzetközi válogatott kézilabda mérkőzésekről (Négy nemzet Tornája, Főiskolai 
Világbajnokság, női ifjúsági EB Kvalifikációs Torna), első és másod osztályú kézi és 
labdarúgó meccsekről. Így került kapcsolatba, illetve készített riportot világ és országos 
hírű sportolókkal, - Puskás Öcsi-bácsi, Varga Zoli, Rákosi Gyuszi, Novák Dezső, Garba 
Imre és még számtalan válogatott focistával, Kovács Péter és Varga Pista világválogatott 
kézilabdásokkal, vagy a sokszoros világ és olimpiai bajnok öttusázó, Balczó Bandival. 
Kilenc szezonban írta és szerkesztette a Vasvári Sportmagazint. A 2016-os Bohács Sándor 
Emléktornán egészségi állapotára és korára való tekintettel jelentette be visszavonulását 
a tudósítások vonatkozásában. Bátyja biztatására 2002-ben megírta az édesapjáról szóló 
nagyobb lélegzetvételű könyvét, a Szentmihály napszámosát, majd 2005-ben, 2014-ben és 
2015-ben a Szentmihályi szivárvány 1-2-3-at. A Szentmihály szót előszeretettel használja, 
mert a fiatalabb korosztály egy részénél sajnos ez nem mond semmit, s talán ez is egy kis 
lépés, hogy településünk múltja ne vesszen mulandóba. 2016-ban megírta a „szivárvány 
következő színét” a negyediket, melynek bemutatója a Könyvtári Napok záróeseménye 
volt Tiszavasváriban. A könyvet, mint korábban valamennyit, Pregitzer Fruzsina Jászai 
Mari díjas színésznő mutatta be. Időközben megyei helytörténeti pályázatával 2008-ban 
különdíjas lett, melyet a most bemutatásra kerülő „szivárványba” beillesztett, majd 2011-
ben megírta szintén megyei helytörténeti pályázatra Bűdszentmihály (Vasvári) kézilabda 
múlt századi történetét, mely igazán alapos munka volt, de a nagyeszű történészekből 
álló zsűri a sporttörténelmet nem nagyon értékelte. Debrecen Város Dísztermében a 
Karácsony Sándor Alapítvány minden évben kiadja reprezentatív évkönyvét, mely 100-
150 elhunyt pedagógusnak az életpályáját prezentálja. A 2013-ban megjelent kiadványban 
Hankó László és dr. Hankó Vilmos, 2014-ben Hankó Adorján, 2015-ben Gombás András 
életútját írta meg, 2017-ben pedig dr. Hankó Zoltánét. 2015-ben Nyíregyházán a Vidor 
Fesztiválra kapott meghívást, s az Irodalmi Kávéházban olvashatta fel saját írását. 
Még ez évben a Tiszavasvári Könyvtárban az Irodalmi Kör nyitórendezvényének volt 
résztvevője. Elbeszélései, novellái, krokijai, villámtréfái általában településünkön, vagy 
a szomszédos falvakban megtörtént események feldolgozása. Az írói szabadságnak és 
fantáziának ritkán, de ott ahol lehet, teret enged. Saját bevallása szerint írói munkásságára 
nagy hatással voltak gyerekkorában Mark Twain könyvei (Tom Sawyer és Huckleberry 
Finn kalandjai, Élet a Missisipin), a Gajdar könyvek (Timur és csapata, Timur és Gek), 
Benedek Elek meséi, Móra Ferenc (Kincskereső kisködmön), Molnár Ferenc (Pál utcai 
fiúk) és a Fekete István (Tüskevár, Téli berek, Kele, Lutra, Bogáncs, Vuk) írásai. Később 
Karl May (Winnetou), Verne, Jack London Alaszkáról szóló könyvei, Kittemberger 
Kálmán és Széchenyi Zsigmond vadászregényei felé fordult. Ezek után a kaland és 
vadnyugati ponyvaregények kötötték le figyelmét és Rejtő Jenő 20-25 kötete. A felnőtt 
Hankó Bandi kedvencei közé tartoztak Tamási Áron és a korábban betiltott Nyírő József, 
Wass Albert főleg Erdélyről szóló írásai, valamint Móricz Zsigmond és Mikszáth Kálmán 
novellái, elbeszélései, Gárdonyi Géza regényei. Természetesen ezek mellett sok történelmi 
regényt, dokumentális írást olvasott, melyek írói és világszemléletét ilyenné formálták, 
amilyennek ismerjük. 2017-ben a Szentmihályi szivárvány 5, 2018-ban a Szentmihályi 
szivárvány 6 és 7 kötetét írta meg és mutatták be könyveit, majd 2019-ben a Szentmihályi 
fekete lyuk került bemutatásra a Városi Könyvtárban, valamennyit teltházas bemutató 
volt. Még ebben az évben megírta a Szentmihályi tarisznyából madárlátta történetek-et, 
mely 2020-ban kerül nyomdába. Ezek a könyvek nem jöhettek volna létre a kialakult 
„állandó stábja” és az önzetlen támogatók nélkül, bele értve a Vasvári Hírmondót és a 
Tiszavasvári televíziót. Bandi Bácsi! Még egyszer gratulálunk az elismeréshez. További 
sok sikert, magvas gondolatokat, és mindehhez jó egészséget kívánunk!

Kulcsár Lászlóné Pajzs Judit vagyok, 1987 szeptemberétől 
dolgozok az intézményben. A Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán végeztem történelem szakos 
tanárként és népművelőként, majd a másoddiplomás 
képzés keretében könyvtáros végzettséget szereztem. 
Könyvtárosként 1996-ig dolgoztam, majd 1996 – 
2006. között művelődésszervező lettem az összevont 
intézmény Művelődési Központ intézményegységében, s 
a bűdi városrészen található Fiókkönyvtárban könyvtárosi 
munkát végeztem. 10 év szervezői munka után ismét a 
Városi Könyvtár könyvtárosa lettem 2006-ban gyermek-
könyvtáros munkakörben, majd 2011. január 1. napjától 
könyvtárvezetői megbízást kaptam. 2011 – 2012. között 

megbízott intézményvezetőként irányítottam a Művelődési Központ és Könyvtár szakmai 
munkáját. A 32 év alatt valamennyi könyvtári munkafolyamatot, területet megismertem, 
10 év közművelődési területen végzett munkám során számos színházi előadás, 
szabadtéri rendezvény, kiállítás, találkozó, nemzeti ünnep szervezése és lebonyolítása 
volt a feladatom, valamint kapcsolattartás civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel. 
Történelem szakos általános iskolai tanárként mindig fontosnak éreztem a helytörténeti 
vonatkozású programok, kezdeményezések felkarolást, szervezését. Fontos számomra 
a folyamatos tanulás, minden lehetőséget megragadtam, hogy ismereteimet bővítsem. 
Elvégeztem az ECDL tanfolyamot, pályázatírói képzésben vettem részt, könyvtári és 
közművelődési területre vonatkozóan elvégeztem a vezetőképzőt. Kapott és vállalt 
feladataimat mindig lelkiismeretesen, szakmailag felkészülten igyekeztem ellátni. A 
sok biztatás és bátorítás hatására nyújtottam be pályázatomat a meghirdetett vezetői 
álláshelyre, melyet Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyhangúlag támogatott, így 2020. január 1. óta az Egyesített Közművelődési Intézmény 
és Könyvtár intézményvezetője vagyok, s a Városi Könyvtár szakmai munkáját továbbra 
is irányítom. Célkitűzésem mindhárom intézményegység esetében: Értékteremtés – 
értékmegőrzés – kultúraközvetítés- közösségépítés – esélyteremtés- együttműködés. 
Úgy vélem, hogy a helyi, nemzeti, egyetemes értékek megőrzésével, feldolgozásával, 
közvetítésével, új közösségek létrehozásával, gazdag programkínálattal vonzóvá válhat 
településünk a helyi és a városba látogató emberek számára egyaránt. Munkatársaim 
támogatásával és segítségével a korábbi hagyományok alapján, a jelen elvárásainak 
megfelelően színvonalas kulturális programokat szeretnénk szervezni a város és a járás 
lakói számára, melyben számítok a lakosság támogatására. Szeretettel várunk mindenkit 
az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvár által szervezett programok, 
rendezvényekre. Kérem, látogassák a Vasvári Pál Múzeum kiállításait, keressék fel 
továbbra is a Városi Könyvtárat, s találkozzunk a Találkozások Házában megrendezésre 
kerülő programokon! 

Február 1-én délután vidám program zajlott a Civil Házban. Sokan érkeztek jelmezben: 
apró cica, boszi, királylány, kicsike szörnyecskék, tűzoltó is megjelent a körünkben, de egy 
család mind a 7 tagja ördögnek öltözött. Kézműves foglalkozással indítottunk: farsangi 
álarcokat, busó- és velencei maszkokat készítettünk. Arcfestéssel és zsákbamacskákkal 
is vártuk a gyerekeket. 7 csapat nevezett be a fánksütő versenybe. Mindenki kedvére 
falatozhatott az ízletes fánkokból. Volt klasszikus, vaníliás cukorba. vagy kakaóba 
forgatott, csokival csorgatott, házi áfonyalekváros, de az egyik nagymamánk csörögével 
nevezett be a megmérettetésbe. A zsűrinek nem volt könnyű dolga. Gratulálunk a 
helyezetteknek és a különdíjas csapatnak is! A délutánt zenével és tánccal zártuk: Just 
dance, Limbó, székfoglaló és seprűtánc. Jó volt látni a vidám arcokat, a csillogó szemeket, 
a felhőtlen szórakozást. A programon részt vett családok megkapták első pecsétjüket 
programfüzetünkbe.  Érdemes jönni az elkövetkezendő rendezvényeinkre, mert a 
résztvevő tagcsaládok mindig egy-egy pecséttel lesznek gazdagabbak, s ezáltal majd 
sok-sok előnyben is részesülhetnek a későbbiekben. Köszönjük minden önkéntesünk 
áldozatos munkáját, az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok segítségét. 

Lévai Andrea

Tiszavasvári Város Képviselőtestületének döntése 
értelmében a „Tiszavasvári Tudományos, Kulturális 

életért díj” kitüntetettje 2020-ban: 
Hankó András

Végigjárva a ranglétrát…

„Farsangi fánk, pufóka, teremben áll a móka”
Farsangi foglalkozás a nagycsaládosok egyesületében
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Iskoláink életéből

2020 szeptemberében újra tárt kapukkal 
várja a leendő első osztályosokat a 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola. Beiskolázási programunk keretében 
a leendő elsős tanító nénik már ellátogattak 
az óvodákba, ahol a karácsonyi ünnepek 
közeledtével kellemes hangulatú családi 
napokon ismerkedhettek az iskolába 
készülő gyerekekkel. Tavasszal pedig mi 

várjuk szeretettel leendő iskolásainkat 
szüleikkel együtt az iskola Ifjúság 
úti ebédlőjébe - 2020. március 4-én 
szerdán, 2020. március 31-én kedden, 
és 2020. április 16-án csütörtökön 16 
óra 30 perckor – a három alkalmas 
„iskolakóstoló” rendezvénysorozatunkra. 
A nagycsoportos óvodásoknak szánt 
„Iskolás leszek!” rajzpályázat keretén belül 

nagy érdeklődéssel várjuk az elkészült 
pályaműveket. A rajzpályázat beküldési 
határideje: 2020. április 8., szerda. Kérjük 
kövessenek minket, és iskolai életünkről, 
eseményeinkről tájékozódjanak a 
tiszavasvari-iskola.hu weboldalon, vagy 
kövessék hivatalos FaceBook oldalunkat!

TÁI

Az ezeréves magyar kultúra, a jövő 
nemzedékeinek művelődése, a nemzeti 
identitás megőrzése, Magyarország 
kulturális fennmaradása a magyarság 
közös feladata, melyből a magyar állam 
kiemelt felelősséget vállal. Ezért a kormány 
a 2019/20-as tanévtől minden, az 1-8. 
évfolyamon tanuló általános iskolai diák 
részére tanévenként egyszeri alkalommal 
a Lázár Ervin Program keretein belül 

ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- 
és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, illetve az őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek látogatását. A 
kezdeményezés célja, hogy az általános 
iskolás tanulók életkoruknak megfelelő 
előadásokat láthassanak, a tanórákon 
kívül játszva, szórakozva szerezzenek 
új ismereteket, tapasztalatokat. Kiváló 
lehetőség ez arra is, hogy a vidéki gyerekek 

számára is visszatérő élményt nyújtsanak 
az előadó-művészet különböző ágai, illetve 
hogy a színház a tanév részévé váljon. 
A Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskolában, 2020 januárjában az első, majd 
második évfolyamosok előadásaival indult 
el a program. A gyerekek megtekinthették a 
Kettőspont Alapítvány, Gardrób Művészeti 
Csoportjának Az eltáncolt cipellők 
című mesemondó előadását, valamint a 

Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 
Vivalditól a jazzig című produkcióját a 
ClaXoTon Quartett előadásában. A tanév 
további részében évfolyamonként nyílik 
lehetőségük diákjainknak többek között a 
debreceni Csokonai Színházba, a Fővárosi 
Nagycirkuszba, vagy a Magyar Állami 
Operaházba is ellátogatni.

Űrkaland
Ha felnézel a magas égre

Fölötted milliárd csillag ragyog,
Közöttük sok-sok fényévre
Talán találsz egy csillagot,

Hol értelmes lények élnek,
Hozzánk hasonló életet,
Hová eljutnak a fények,

De ember oda nem mehet.

Én mégis e bolygón jártam
Egy csillagfényes éjszakán.

Egy csodálatos fénysugárban
Repültem az űrön át.

Nem tudom, hogy meddig tartott
E különleges utazás

Lehet, hogy csak néhány perc volt
Vagy egy évszázad talán?

Megérkeztem a bolygóra 
Az űrkaland véget ért,

Mert álmomból felébredtem,
Álom volt csak az egész.

Dr.Bónis László

Iskolakóstoló a Kabayban!
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TISZAVASVÁRI „KACSÁS” HORGÁSZTÓ ÜZEMELTETÉSÉRE

HELYE:  TISZAVASVÁRI, POLGÁRI ÚT – A 36-OS FŐÚT MELLETT, A 
KELETI-FŐCS. HÍD LÁBÁNÁL
VÍZTERÜLET:  3,2 HA 4DB SZIGETTEL. ÁTLAGMÉLYSÉG 120 CM.
ÉPÜLETEK:  3DB ÉPÜLET (HORGÁSZTANYA, FAHÁZ, VIZESBLOKK), 1DB 

FILAGÓRIA, BOGRÁCSOZÓ HELY VALAMINT ESŐBEÁLLÓK.
A horgásztanya épületének egyik része tégla, másik része fa szerkezetű. A faház 4 
helyiséggel rendelkezik, ezekből az egyiket az Egyesület részére kell fenntartani. A 
vizesblokk egy fúrt kútból, hidrofor segítségével kap vizet (nem ivóvíz!). A szennyvíz 
egy 4,5m3-es fémtartályban kerül összegyűjtésre. A villanyáram minden épületbe be 
van kötve. A bevezető út és parkolók mellett köztéri világító oszlopok vannak, melyek 
szakaszolva kapcsolhatók. Néhány oszlopon 230V-os aljzat is található. Az épületekig 
kövezett út vezet, valamint a parkoló is kövezett. A tónak a feltöltése, vízpótlása a Keleti-
főcsatornából történik egy szivornyán keresztül. Leengedés a Hortobágy csatornába 
lehetséges hagyományos tiltós zsilippel.
Pályázati elvárások, vállalások:
1. bérleti díj: évi 300.000,- Ft (2 egyenlő részletben)
2. rendszeres haltelepítések (tavaszi nagyobb mennyiségű után főszezonban 2-3 hetente 

a fogyásnak megfelelő mennyiséggel)
3. kedvezményes horgászat biztosítása az Egyesület tagjainak
4. ingyenes horgászverseny és horgásztábor tartásának lehetősége az Egyesület 

részére (1-3 alkalom /év)
5. villanyáram számlák fizetése (diktálásos elszámolás)
6. szennyvíz szippantás elvégeztetése, fizetése
7. szemétgyűjtők rendszeres ürítése, hulladékok elszállíttatása, költségeinek viselése
8. üzemi vízszint biztosítása (szivornya, zsilip kezelése)
9. vízkészletjárulék, vízszolgáltatási díj fizetése (kb 20e Ft/év)
10. rendszeres fűnyírás a tó és a bevezető út, kapu környékén, fák szükség szerinti 

gallyazása
11. épületek, vagyontárgyak állagának megóvása, tisztán tartása
12. horgászrend egyeztetése ez Egyesület elnökségével és az Egyesület Közgyűlésével
13. járófelületek, helyiségek tisztán tartása bel- és kültéren egyaránt
14. időszakos tisztasági festések elvégzése

Jegyrendszer részletes kidolgozása alapvető feltétele a pályázatnak. Kérésre az Elnökség 
segítséget nyújt minden érdeklődőnek. Elfogadott jegyrendszer év közben nem 
módosítható!
Pályázat beérkezési határidő: 2020. február 21. 
A pályázatok közötti végleges döntésre 2020. február 29-én, az Egyesület éves 
Közgyűlésén kerül sor. Szerződéskötés ezt követő 1 héten belül lehetséges. A használatba 
vétel az aláírást követően megtörténhet, viszont a tó vízszintje jelenleg nem megfelelő 
a telepítéshez, horgászathoz, így időjárás függvényében több hét is eltelhet a tényleges 
nyitásig.
Használatba vétel előtt a bérlőnek közjegyző előtt szükséges kötelezettségvállaló 
nyilatkozatot tennie. Postacím: 4440 Tiszavasvári, Kazinczy Ferenc u. 4.
Érdeklődni az alábbi számokon lehetséges: +36 30 413-2426; +36 30 708-7416

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Kedves Tagtársak!

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

MEGHÍVÓ
A 2020. FEBRUÁR 29-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Helyszín: Tiszavasvári Önkormányzat házasságkötő terme (Tiszavasvári, Városháza tér 
4.)

Időpont: 8:00 kezdettel (határozatképtelenség esetén 8:30 újra összehívásra kerül, mely 
időpontban a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes lesz).

A Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Az Elnökség beszámolója a 2019-es évről.
2. Bizottsági beszámolók a 2019-es évről.
3. A Kacsás tó 2020 évi üzemeltetésének kérdése.
4. 2020 évi munkaterv ismertetése.
5. Egyéb szervezeti és működési kérdések.

H.E. elnöksége nevében:
Fejes László Ádám  elnök

Nyíregyházán demonstráltak a megye 
méhészei részben a saját megélhetésük, 
részben a méhek védelme, részben pedig 
a mézet vásárló fogyasztók érdekében. A 
transzparenseken olvasható feliratokból 
az látszik, hogy a méhészek aggódnak 
a méheik létéért, amit a túlzott és 
sokszor szakszerűtlen növényvédelem 
veszélyeztet. A vásárlók érdekében 
kérik, követelik a méhészek, hogy a 
polcokról levehető mézek csomagolásán 
pontosan legyen feltüntetve a méz eredete, 
származási ország, valamint a keverési 
arány. Ezekkel az adatokkal segíthetjük 
a vásárlók döntését, a termékek közötti 
választásban. Az Ázsiából, többnyire 
Kínából származó, méz felirattal érkező 
mesterséges édesítő szerek alacsony 

árszínvonala rontja az Európai méhészek 
értékesítési pozícióját. A vegyes mézeket 
10-15 éves árszínvonalon kénytelenek 
értékesíteni a méhészek, így folyamatosan 
veszteséget termelnek, mer az értékesítési 
ár alacsonyabb az önköltségnél. Ezek a 
mesterséges édesítő szerek megfelelnek 
a labor követelményeknek, de nem 
rendelkeznek azokkal a biológiailag aktív 
hatásokkal, amelyekkel a természetes 
mézek rendelkeznek. Mind addig, amíg 
az UNIÓ Mezőgazdasági bizottsága 
nem tesz lépéseket a méhek, a méhészek 
megmentéséért, csak annyit tehetünk, 
hogy igyekezzünk közvetlenül termelőtől 
vásárolni mézet, méhészeti terméket!

Dohos László

A Tiszavasvári Nagycsaládos Egyesület várja 2020-ban is az adó 1%-okat. A befolyt 
összegből kulturális programjainkat, családi foglalkozásainkat, gyermekeink 

táboroztatását, úszásoktatását támogatjuk.  Adószámunk: 18807503-1-15
Köszönjük szépen!

Utcára vonultak a méhészek!

A tavalyi események után Egyesületünk 
nagy feladat, nagy döntés előtt áll. 
Keressen-e új üzemeltetőt a Kacsás tóhoz, 
vagy szakítson az eddigi hagyományokkal, 
szokásokkal és térjen vissza az alapokhoz? 
A horgászok igényeinek, gondolatainak 
felmérésére tartottunk egy konzultációs 
gyűlést január 19.-én.  A megjelentek 
mérlegelték az előnyöket, hátrányokat és 
úgy döntöttek, hogy írjunk ki pályázatot 
az üzemeltetésre. Ezzel egyidőben 
további megoldásokat is keresünk, hogy a 
Közgyűlésen több lehetőség közül lehessen 
választani. A pályázati kiírásban bár nem 
szerepel területi kitétel, de az Elnökség 
egybehangzó véleménye, hogy csak helyi 
vállalkozóval, vállalkozással érdemes 
együttműködést kezdeményezni. Keresünk 
olyan személyeket, akik hivatalos halőri 
vizsgát téve vállalnák a tó őrzését évi 6 
hónap munkaviszonyban. A halőrzésen 
felül napijegyek árusítása, fűnyírás, 
hulladékgyűjtők ürítése is a munkakörbe 
tartozna. A tó környezetének rendbetételét 
már megkezdtük. A veszélyes, kidőlt 
fák kivágása, letört ágak eltávolítása 
megtörtént a medence környékéről és 
a 2 első szigetről. A partvonal körben 
le lett nyírva, a fagymentesítések el 
lettek végezve. Valamint megkezdődött 
a kamerarendszer kiépítése is. Ez úton 
is köszönetet mondok a munkálatokon 
résztvevő tagtársaknak és nem horgászó 
segítőknek névsorban: Alacs Attila, 
Bódor János, Ferenczi László, Gáll 
Sándor, Holoda István, Kovács László, 

Lukács István, Mászlai György, Máté 
István, Siető Bertalan, Szemán Tibor, 
Vámosi József, Vámosi Viktor, Veres 
Norbert. Az Egyesület éves rendes 
Közgyűlése 2020. február 29.-én 
8 órától kerül megtartásra. A meghívó itt, 
a Hírmondó hasábjain, a weboldalunkon, 
facebook oldalunkon, valamint a Városi 
Televízió képújságján is megtekinthető. 
Fogási naplók leadása: A 2019 évi fogási 
naplókat 2020 február 28.-ig kell leadni. 
Egyesületünk tagjai idén is a Harcsatanya 
horgászboltban (Bocskai utca eleje) 
tehetik ezt meg a következő nyitvatartási 
rend szerint:hétfő-szerda-péntek 12.30-
16.30-ig, szombaton 08.00-12.00-ig. 
Nagyon fontos, hogy a fogási napló 
helyesen legyen kitöltve! A horgászbolt 
munkatársainak nincs lehetősége javítani 
azokat a leadás után! Idén emelkedik az 
állami horgászjegy díja 1.000,- forinttal 
és így ennek megfelelően a büntetés is 
emelkedik, így már 3.000,- forinttal többet 
kell fizetnie annak aki nem adja le, vagy 
hibásan töltötte ki a fogási naplóját. A 
fogási napló helyes kitöltéséhez szükséges 
beírni a horgászattal töltött napok számát a 
7. oldal alján, az éves összesítő táblázatot 
a 38. oldaltól, valamint a mindösszesen 
sort a 42-43. oldalakon. Fontos, hogy a 
súlyokat 0,5 kilogrammra kerekítve kell 
bejegyezni! Figyelem! Az éves összesítő 
táblázatban nem csak a súlyokat, hanem a 
darabszámokat is összesíteni kell!

az Elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök



2 0 2 0  f e b r u á r
Sport

Változások a labdarúgócsapatnál
Közel egy hónap múlva megkezdődik a megyei labdarúgó 
bajnokság. Mi továbbra a másodosztályban vagyunk 
érdekeltek. László Zoltán szakosztályvezetővel beszélgetünk 
a már félidejénél tartó felkészülési időszakról: - Köszönöm 
a lehetőséget. Valóban már javában tart az alapozás, vagy 
felkészülés a tavaszi nyitányra. Sajnos meg kell szoknunk, 
hogy a másodosztályban kezdünk. Jelentős változás az edzői 
poszton van. A csapat régi-új edzője Kiss Gábor lett. Mivel a 
célkitűzéseket nem sikerült az elmúlt időszakban elérni, ezért 
az edző kérdést meg kellett oldanunk. Kerestünk egy olyan 
edzőt, akivel a tavaszi szezonban jobban tud majd teljesíteni 
a csapat. Az Ő feladata a tabellán elért célkitűzésen kívül egy 

új csapat építése. – Nagy Pistinek jó viszonya volt a csapattal. Ez a mostani váltás nem 
okoz feszültséget a fiúk körében? – Itt kitűzött célok voltak, amik nem teljesültek, ennek 
egyenes ágú következménye volt a változtatás. – Elkezdődött az átigazolási időszak. 
Milyen mozgás volt a csapatnál? - Az ifjúsági korú 17 éves Balogh Győző visszakerült 
Balmazújvárosba, Kondora Konrád Hajdúnánásról került hozzánk, illetve érkezett még 
László Tamás. Ő kapus! Vele májusig van megoldva a kapus poszt, mert utána megy 
ki Németországba. Sajnos Susánszki László további sok sikert kívánt a csapatnak. Rá 
már nem számíthatunk. Más változás egyelőre nincs. – Susa a szögre akasztotta a kapus 
kesztyűt, vagy tovább állt más csapathoz? -  Nem tudom, nem közölte! – Milyen most 
az öltözői hangulat? – Én semmi gondot nem látok. A régi játékosok felvették a korábbi 
ütemet, az új játékosok – gondolok itt a fiatalokra – próbálnak beilleszkedni. Én úgy 
gondolom, hogy lesz egy jó csapatunk! – Milyen a csapat anyagi helyzete? – Sajnos nem 
csak anyagi, hanem erkölcsi gondok is voltak a csapat körül. Bizonytalanság volt egy 
ideig a hogyan tovább-bal kapcsolatosan, de ez úgy néz ki elmúlt, feszített víztükörrel 
megoldjuk a továbbiakat! – A játékosok ebből éreztek valamit? – A játékosok ebből 
annyit éreztek, hogy az egyébként is kevés juttatásuk még kevesebb lett. – Március elején 
kezdődik a bajnokság! Célkitűzések a vezetés részéről? – Jelenleg a 6. helyen állunk. 
A lehető legjobb eredményt szeretnénk elérni, de továbbra is az a cél, hogy építsünk 
egy jó csapatot! – Másfél év után újra a tiszavasvári csapat élén Kiss Gábor, edző! 

Mi motivált, hogy visszatérjél hozzánk? – Igen, valóban volt 
egy kis kitérő az életemben. Amikor kiesett Tiszavasvári a 
megye I-ből, hívtak Mándokra. Hajtott a bizonyítási vágy egy 
magasabb osztálynál. Aztán ahhoz képest, hogy sorra nyertük 
a meccseket, megköszönték munkámat. Szabadúszóként 
keresett meg László Zoli bácsi, hogy lenne-e kedvem 
visszajönni a csapathoz. Volt! Bár voltak megkeresések 
máshonnan is – megye I-ből is, - de ismerem az itteni 
feltételeket, ezért választottam Tiszavasvárit. – Mennyire 
követted nyomon a csapat életét attól függetlenül, hogy nem 
itt voltál edző? – A TV-nek köszönhetően néztem a meccseket. 
Láttam, hogy elindultak a fiatalítás útján, de több korábbi 

megyei I-es játékos is itt maradt a keretben. – Fejben összeraktad már a dolgokat? Mert 
azért vannak elvárások Veled szemben. – Mivel elsődleges cél a csapatépítés, és ha még 
sikerülne odaérni a dobogó valamelyik fokára, az már teljesen rendben lenne. Hoznám 
az elvártakat. Egyébként tudattam a játékosokkal, hogy amit fejben összeraktam, azt 
szeretném Velük megvalósítani. Azt hiszem a legreálisabb teljesítés a dobogó 3. foka 
lenne! – A megye II-ben is az volt a jellemző a csapatra, hogy nem egy félidős. Még a 
85. percben is képesek voltak hajtani. Hogyan látod a mostani erőnlétet? – Mivel nem 
ismertem mindenkit a csapatban, így már elég korán, január 6-án elkezdtük a felkészülést. 
Az erőnléttel nincs különösebb gond. Látom a fiúkban az elszántságot, a túlzott akarást, 
ami néha átcsap egy teljesítési kényszerbe, és ez rányomhatja bélyegét a játékra. Megvolt 
az első felkészülési meccs Kálmánházával. Igaz, hogy 2:2 volt a végeredmény, de mind 
labdabirtoklásban, mind erőnlétben sikerült felülkerekedni rajtuk. Játékban van még hova 
fejlődnünk, de mondom, az erőnléttel nincs gond. – A csapat jelenlegi összetétele elég 
ahhoz, hogy nekivágjatok a tavaszi rajtnak, vagy kellenének még posztokra emberek? 
– Susa távozása után mindenképp erősítés László Tomi, aki stabil megye I-es kapus 
évek óta. Kondora Konrád visszatérése a hátvédsorba is mindenképp erősítés. Ahogy 
néztem, a csapat 15 meccsen 35 gólt kapott – az nagyon sok. A középpályára szeretnék 
még egy rutinos játékost. Ha összejön, az jó lenne, de ha nem, akkor sincs különösebb 
baj. – Esélylatolgatások a tavaszi szezonra nézve? – Ha a fiúk megértik mindazt, amit 
én szeretnék, akkor gördülékenyebben fog menni a játék. Mindjárt az eleje eléggé rázós 
lesz, mert kezdünk a bajnokesélyes Kótaj ellen. Utána nem sokkal játszunk Nagykállóval. 
– Említetted, hogy nagyon fiatal a keret. Szerinted 1-2 év alatt beérnek úgy, hogy a 
dobogóra való feljutás ne okozzon különösebb gondot? – Szerintem abszolút esélyes a 
csapat erre. A játékosok jó adottságokkal rendelkeznek akár munkára, akár arra, hogy a 
meccseken megvalósítsák mindazt, amit elképzeltem. Ezek alapján minden adott ahhoz, 
hogy a dobogóra odaérjenek!

Fülöp Attila 

Megyei II. osztályú labdarúgócsapatunk
hazai mérkőzései

március 14. 15.00 Tiszavasvári SE – Nagykálló
március 28. 16.00 Tiszavasvári SE – Kálmánháza  
április 11. 16.00 Tiszavasvári SE – Rakamaz
május 02. 17.00 Tiszavasvári SE – Nyíribrony
május 16. 17.00 Tiszavasvári SE – Levelek
május 30. 17.00 Tiszavasvári SE – Apagy 
június 14. 17.00 Tiszavasvári SE – Tiszalök

A megyei góllövőlista előkelő 2. helyén áll a most mindössze 15. éves Lakatos Petra, aki 
7 mérkőzésen 57 gólt szerzett!

Szabolcs-Sz.-B. megyei hazai női kézilabda 
mérkőzések: 

február 29. szombat 16.00: Tiszavasvári SE - Nyírbátor
március 29. vasárnap 16.00: Tiszavasvári – Kállósemjén SZSE 
április 14. kedd 18.00: Tiszavasvári SE – Csenger VKC
április 26. vasárnap  16.00: Tiszavasvári SE – Fehérgyarmati VKC

NB II. férfi kézilabda mérkőzések
február 22. szombat  17.00:  Tiszavasvári SE – Túrkeve VSE
március 07. szombat  17.00:  Tiszavasvári SE – Füzesabony
március 14. szombat  16.00:  Hajdúnánás – Tiszavasvári SE
március 21. szombat  18.00:  Tiszavasvári SE - DEAC NK
április 04. szombat  17.00:  Tiszavasvári SE – Szolnok KC SE
május 09. szombat  17.00:  Tiszavasvári – Nyírbátor

Kézilabda
Férfi csapatunk január 6-án kezdte meg a felkészülést a bajnokság 
tavaszi folytatására. Az első két hétben heti négy foglalkozást 
vezényelt a csapat számára Hadas Sándor, majd edzőmérkőzések 
is következtek a Hajdúböszörmény, Debrecen, Kisvárda és a 
Fehérgyarmat csapatai ellen. Ezek a mérkőzések nagyon jól 
szolgálták a felkészülést, melyeken új taktikai elemeket és a régi 
figurákat tudták gyakorolni a fiúk. A téli átigazolási időszakban 
egy helyi fiatalt sikerült hazacsábítani Debrecenből Balogh Dániel 
személyében, aki szélső poszton segítheti csapatunkat és még 
az ifjúsági csapatban is játszhat. Hosszú sérülés után visszatér 
Kovács „Kokó” László és remélhetőleg Kiss Krisztián sérülése is 
már a múlté. Női csapatatunk a felkészülés közepén jár, heti két alkalommal készülnek 
a bajnokság további küzdelmeire. A lányoknál nem történt változás a játékoskeretben. 
Az elkövetkezendő időszakban edzőmérkőzések szerepelnek a programjukban, valamint 
meghívást kaptak egy felkészülési tornára is. Utánpótlás csapataink közül az U14-es 
korosztály kezdi meg leghamarabb a további küzdelmeket február másik hétvégéjén, a 
többi korosztálynak csak márciusban folytatódik a bajnokság. Márciusban a legkisebbek /
U8/ is pályára lépnek, számukra ezek lesznek az első hivatalos mérkőzések.

Házi góllövőlista - kézilabda
1. Nácsa Gábor 95 gól 9 meccs
2. Simon Zoltán 41 gól 8 meccs
3. Fekete Gábor 38 gól 9 meccs
4. Lakatos Tibor 37 gól 9 meccs
5. Varga Bálint 30 gól 9 meccs
6. Tóth Bendegúz 29 gól 7 meccs
7. Kőszegi Krisztián 13 gól 9 meccs
8. Arató Norbert 3 gól 7 meccs
9. Kovács Benedek 2 gól 7 meccs 

Kedves Szülők!
A Tiszavasvári Diáksport Egyesület nevében azzal a kéréssel fordulunk 

Önökhöz, hogy 
személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák gyermekük sportolási 

lehetőségeit.
Adószám: 18807204-1-15

Támogatásukat előre is köszönjük.
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Kultúra - szórakozás

Programok a Városi Könyvtárban
Február 18. 17 óra 

beleszerettem ázsiába
képes úti élménybeszámoló 

vendég: BOSÁK KÁROLYNÉ NÓRI

Február 19. 10 óra
Baba-Mama Klub 

AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS A SZÜLETÉSSEL 
KEZDŐDIK

vendég:VIGNÉ PIROSKA

Február 25. és Március 10.  15 óra 
Kreatív Olvasóink Klubja

Február 27. 10 óra
„Téltemető”-  gyermekkönyvtári foglalkozás 

Március 4.
10.00 és 14.00 ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 

VENDÉG: LACKFI  JÁNOS író 

Januárban folytatódott a Kreatív Olvasóink Klubjának foglalkozássorozata. Január 
14-én egy új technikával ismerkedtek meg a résztvevők, a könyvszobrászat alapjaiba 
pillanthattak be az érdeklők Szolykáné Szőllősi Annamária irányításával.
Január 28-án Veszélyes helyzetekben címmel Kiss-Becsy Zoltán mentőápöló tartott 
előadást a klub tagjai részére. Hasznos tanácsokkal látta el az érdeklődőket az előadó. 
Köszönjük! 
Január 23-án a Baba-Mama Klub tagjait Ringató foglalkozás várta. Rózsa Ibolya 
foglalkozásvezető már több alkalommal tartott foglalkozást az érdeklődő anyukák számára. 
A foglalkozás keretében bemutatott ölbeli játékok, mondókák otthon is tanulhatók, 
gyakorolhatók. A Ringató könyvsorozat kötetei könyvtárunkban is megtalálhatóak, 
kikölcsönözhetőek. 
Az én könyvtáram program zárókonferenciájára 2020. január 30-31-én Budapesten került 
sor.
A rendezvény keretében a monitoring programban részt vett 10 könyvtár referencia 
igazolásainak, illetve a módszertan alkalmazását vállaló könyvtárak számára a 
tanúsítványok  átadására is sor került az országos rendezvényen. Az Egyesített 
Közművelődési Intézmény és Könyvtár számára mindkét tanúsítvány átadására sor került, 
hiszen benne volt a 10 referencia könyvtár között intézményünk. A tanúsítványokat 
munkatársunk, Novák Anna gyermekkönyvtáros vette át dr. Fodor Pétertől, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójától. Köszönjük az együttműködést a Tiszavasvári 
Kabay János Általános Iskola igazgatójának, pedagógusainak, diákjainak. Könyvtárunk 
az elkövetkezendő 3 évben mintaprogram bemutató helyszín lesz. 
Célunk, továbbra is, hogy a gyerekek járjanak könyvtárba, és minél többet olvassanak, 
Célcsoportunk az óvodás és általános iskolás valamint a középiskolás korosztály 
lesz, a mintaprogramok jól  illeszkednek a megszokott hagyományos könyvtári- ,  
könyvtárhasználati foglalkozásainkhoz. 

Kulcsár Lászlóné

1989. óta január 22 – én  ünnepeljük a 
Magyar Kultúra Napját, mely az  idei 
évben a Találkozások Házában került 
megrendezésre. Az ünnepi műsor 
előtt Ráduly Zsolt alpolgármester 
mondott köszöntőt, majd ezt követően  
„Tiszavasvári Tudományos-, Kulturális 
Életéért” Kitüntető Díjat vett át Hankó 
András Tiszavasvári tudományos, 
kulturális életében huzamosabb 
időn át kifejtett tevékenységének 
elismeréseképpen. A kitüntető díjat Dr. 
Vinnai Győző, országgyűlési képviselő, 

Szőke Zoltán polgármester és Ráduly Zsolt 
alpolgármester adta át.  Az ünnepköszöntő 
estén  Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-
díjas színművész és Szabó Gyula Győző 
énekes - színművész  előadásában 
élvezhette a közönség irodalmunk legszebb 
verseit. Magyarok a Kárpát-medencében 
című pódiumesten  többek között 
Ady Endre, Weöres Sándor és Wass Albert 
egy-egy műve is elhangzott, Benkő Péter 
és  Szabó Gyula Győző  énekes-gitáros 
előadásában. 

ÚJ ÉV –ÚJ PROGRAMOK –ÚJ 
FELADATOK

Dalba öntött versek…

Programok a Vasvári Pál Múzeumban 
Február 21. 10 óra 

FARSANGI NÉPSZOKÁSOK-KISZEBÁBÉGETÉS
a Szentmihály téren. 

Március 13. 10 órától 
Régi mesterségek 

– múzeumpedagógiai foglalkozások
Vendég: Pájer Gyula 

fegyver és patkolókovács,  kovács népi iparművész 

Március 13 . 14 óra
„HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS!”

rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetése

Március 15. 
NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN A MÚZEUM 

INGYEN LÁTOGATHATÓ
10.00  órától folyamatosan múzeumpedagógiai foglalkozások! 

részvételi díj: 100,-ft/fő 
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Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Jónás Martin Roland /2019.12.18./
Veres Alexandra       /2019.12.28./
Balogh Rajmund
Szemán Milán János
Rostás Hanna
Türk Vendel Márk
Balogh Mária Aranka
Lakatos Ramiz József  
Kiss Marcell
Jónás Martin Roland
Balogh Jelina Hanna
Horváth Áron

Akiktől búcsút vettünk:
Gulyás Lajosné sz. Lázár Juliánna 
/2019.12.25./ - Bocskai u.
Pajzs Jánosné sz. Nagy Irén - Iskola u.
Ujlaki József  - Vásártér u.
Kótai László - Attila u.
Bodnár Miklós - Gépállomás u.
Soós Tiborné sz. Kovács Mária - Szabó 
Magda u.
Palencsár Jánosné sz. Tóth Erzsébet 
Vasvári P. u.
Veres Ferenc - Hétvezér u.
Vereczkei Lajos Lászlóné sz. Tőkés Ilona  
Kabók Lajos u.
Mezei Lászlóné sz. Lipták Mária - Zrínyi u. 
Szabóné Orosz Mária - Ifjúság u.
Nagy Lajosné sz. Révész Irén - Szorgalmatos
Gémes Antalné sz. Balogh Irma -  volt József  
Attila u. 
Kegyes Mihályné sz. Kovács Mária - Pethe 
Ferenc u. 
Kiss Ferencné sz. Szoboszlai Matild                             
Babits Mihály u. 
Kóti Lászlóné sz. Horváth Éva - Sólyom u. 
Juhász József  Ferenc - Aradi vértanúk u. 

Akik házasságot kötöttek
Marsai Katalin Zsuzsanna –
  Kocsondi Márk
Pongó Bettina –
  Simon József

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS

Ház, Lakás, Ingatlan
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

Kelp Ilona utca 8. fsz 2. alatti 47 nm alap-
területű, részben felújított lakás ELADÓ.Ér-
deklődni 16 óra után az alábbi telefonszámon 
lehet. 06 30/6907-391

Tiszavasvári, Kelp Ilona u. 3/c fsz 1. szám 
alatti 1+ 2 fél szobás, 60 nm alapterületű, 
részben felújított lakás ELADÓ. Érdeklődni 
16 óra után az alábbi telefonszámon lehet. 06 
30/6907-391

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, hoz-
záépített kazánházzal, garázzsal, külön mel-
léképülettel. A kazánban vezetékes gáz és 
vegyes tüzelés van. Érd.: 06 70/256-9151

Eladó Tiszavasvári, Hősök utca 46/a. sz. 
alatti, két generációs (külön bejáratú) ker-
tes ház, modern épületgépészeti felszerelt-
séggel, melléképületekkel. Telek: 1053m2 
Ház lakótere: 210m2 Melléképület hasznos 
alapterülete: 81m2 + különálló garázs: 15m2 
Érdeklődni: +36 30/219-7093

Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton beépített 
1479 m2 ingatlan, családi házzal,  több lak-
ható melléképülettel együtt. Tel: +36 30/968-
8795, 06 42/373684

,, negyvenes társasház 3.emeletén lakás el-
adó ‚’ érd. 06 26 741 765

Földszintes, kertes házat keresek a központ 
közelében kis telekkel. Tel.: 06 20/4014-590

Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-es 
építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és csatorna-
csonk, 12m2-es melléképület. Ár: megegye-
zés szerint. Érd: 42/275-170, 06 30/470-8881

Eladó, kiadó a Kinizsi út végén külterületi 
lovas tanya  0.5 ha lucernával Tel.: 30/213-
1712

Tiszavasvári Vasvári  Pál 152 sz. alatti 1 hek-
táros ingatlan, 90m2 (18m x 5m) gazdasági  
épülettel, amelyben állattartás  nem engedé-
lyezett, de lakó épületnek átalakítható. Ipari  
árammal, szennyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 
000.-Ft. Érdeklődni:  06 30/983-2461

Tiszavasvári,  Kinizsi u. 27. sz. alatt 700m2, 
ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500 m2 építési 
telek eladó. Tel.: 30/213-1712

Tiszavasvári, Vasári P. út 1-7. II/5.a ( a 
40-esben) 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, te-
lekmegosztás, telekhatár kitűzés, egyéb föld-
mérési munkák! Tel.: 30/ 368-9797

Munkalehetőség

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

Tiszavasvàriban a Pizza Feretti betanított 
szakács  ès pizza futár állást kínàl. Jelentkez-
ni személyesen a Ferettiben. Telefonon tör-
ténő egyeztetéshez hívja a 06 70/631-2096 
számot

Álláslehetőség a Tiszalöki Pizza Ferettiben! 
Konyhai dolgozót keresünk. Amit kínálunk: 
Rendezett munkakörnyezet, hosszú távú, 
bejelentett munka, családias légkör, határo-
zatlan idejű szerződés! Jelentkezni: 06 70 
/345-3401

Ez is - Az is
Eladó! 3 db vaságy 10 cm-es szivacs betéttel, 
függönyök, székek, konyhai eszközök, 2 db 
hónaljmankó, új indukciós főzőlap, stb. Érd.: 
06 20/219-5348

Eladó! Napfénye szekrénysor, 4 égős gáztűz-
hely, egyszemélyes ágyneműtartós heverő, 
15 literes bogrács, konyhaasztal, káposztás-
hordó! 06 30/963-5787

Eladó! Magyar Anjou Legendárium. /Ma-
gyar Helikon Corvina. 1975/, Kard és Ecset. 
Történelmi képek a Magyar Nemzeti Ga-
lériában /Corvina kiadásában 1987/  Tel.: 
70/645-1509

8,5 kg mogyoró eladó. Tel.: 06 30/4949-939

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
2020.03.02. hétfő  8:00 - 12:00
Elektronikus levélcím:
titkarsag@tiszavasvari.hu 
Jegyzői fogadónap:
Minden páros naptári hét szerdáján
08.00 órától 12.00 óráig
2020.02.19. szerda  8:00 - 12:00
2020.03.04. 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:
Február 15-16:
Dr Erdélyi Béla 0630/324-2750
Február 22-23:
Dr. Csurilla Gréta   0630/339-5758
Február 29-március 01:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
Március 07-08:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023
Március 14-15:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Gyógyszertári Ügyelet:
Február 14-Február 20:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Február 20-Február 26:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Február 27-Március 04:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Március 05-Március 11:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Március 12-Március 18:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
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
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

Anyakönyvi Hírek
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K é p v i s e l ő i 
fogadóórák

Tamás Viktor: +36 30 3265394
Fogadóóra: minden hónap első keddje 
16-17 óráig Vasvári Pál terem
Szurkos Szilvia:  +36 30 3058143
Fogadóóra: minden hónap második 
keddje, 16.30-18.00 Vasvári Pál teremben
Balázsi Csilla: 42/520-120 e-mali: 
csilla@csip.hu Cím Tiszavasvári Gombás 
András u. 23/c Fogadóóra: minden hónap 
második szerdája 15-17 óra
Szabó Zoltán: +36 70 1980057; szabo.
zoltan0829@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap első hétfője 
17.00-18.30 között. Vasvári Pál terem. 
Bakné Répási Ágnes: bakne.r.agnes@
gmail.hu
Fogadóóra: minden hónap második 
keddje 16.00 - 17.30-ig a Vasvári Pál 
teremben
Ráduly Zsolt: +36 30  2198461
Fogadóóra: minden hónap első szerdája 
16.00-17.30-ig Vasvári Pál teremben
Volosinóczki Béla: +36 30 2132327 
Fogadóóra: minden hónap első keddje 
16-17-ig Vasvári Pál teremben
 Balogh Sándor: +36 70 5466851
Fogadóóra: minden hónap második 
szerdája 17.00-18.00-ig Vasvári Pál 
teremben

„ M e g e m l é k e z é s ” 
Takács Istvánné halálának 10. évfordulójára 
„A halál nem jelent feledést és véget, amíg 

élnek azok, akik szeretnek Téged”

Köszönetet mondunk mindazoknak akik 
felejthetetlen hallottunk 

Mészáros Lajos
temetésén megjelentek, utolsó földi útjára 
elkisérték, ravatalára koszorút, virágot 
hozták és fájdalmunkban részvéttel 

osztoztak. 
A gyászoló család

Felhívás!
Veszettség elleni eboltás 2020-ban!

március 21. szombat 08:00-10:00 Gombás András u. – Kabay János u. kereszt.
március 22. vasárnap 08:00-10:00 Madách u. – Széles u. kereszt.

április 18. szombat 08:00-11:00 Piac tér, Állatorvosi rendelő
április 19. vasárnap 08:00-11:00 Petőfi u.- Sopron u- kereszt.
április 25. szombat 08:00-11:00 Szilágyi u. – Víz u. kereszt.

április 25. szombat 11:30-12:30 Deák Ferenc u.- Vasvári Pál u. kereszt.
április 26. vasárnap 08:00-11:00 Szorgalmatos, Iskola parkoló

április 26. vasárnap 13:00-15:00 Dankótanya, Józsefháza
Pótoltás:

május 16. szombat 08:00-13:00 Piac tér
május 17. vasárnap Szorgalmatos, Iskola parkoló

Összevezetett oltás ára : 4000 Ft, oltás háznál: 4500 Ft
Oltás Állatorvosi rendelőben, egész évben 4000 Ft

oltási könyv pótlása: 500 Ft,  mikrochip: 4000 Ft
A veszettség elleni oltás a 164/2008 FVM rendelet szerint 3 hónapos 

kortól kötelező!
Dr. Magyar Károly

06-70-570-0904

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRÓL
Tiszavasvári Város Önkormányzata nyilvános licittárgyalás keretében történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonában álló Tiszavasvári, 
Vasvári P. u. 110/A. sz. alatti tetőteres,1+2 fél szobás, 72 m2 nagyságú, komfortos társasházi lakást.
Induló licitár az ingatlan forgalmi értéke, azaz 6.133.710 Ft.

A licittárgyaláson való részvétel feltétele a „pályázati eljárásban való részvételi szándékra, illetve a pályázati feltételek elfogadására 
vonatkozó nyilatkozat” írásban történő benyújtása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 302. számú hivatali helyiségébe – 
Tiszavasvári, Városháza tér 4. - 2020. február 19-én 1600 óráig.

A pályázattal kapcsolatban további információt a pályázati felhívás ideje alatt a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 302. számú 
irodájában, vagy a 42/520-500, 113. mell. telefonszámon lehet kérni.

Jelen tájékoztató nem teljes körű. A pályázati felhívás tartalma megtekinthető a tiszavasvari.hu honlapon, és az abban foglaltak szerint 
nyújtható be.

TVÖ

Fájó szívvel emlékezünk
Nácsa István

halálának 15. évfordulója alkalmából 
Két lányod, két vejed, öt unokád.

Emléked szívünkben örökké élni fog!
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