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2021. január 11-én Tiszavasvári Város Önkormányzata 
nevében Szőke Zoltán polgármester köszönetét fejezte ki 
Dr. Nyáguly-Csegezy István gyermek szakorvosnak, aki 
1986-2020 között kiemelt szintű szakmaisággal, nagyfokú 
elhivatottsággal látta el a gyermekorvosi feladatokat 
városunkban, valamint emlékoklevelet adott át Pere 
Miklósnénak a több évtizedes áldozatos, lelkiismeretes 
munkájának elismeréseképpen. A családias hangulatú 
ünnepségen jelen volt Dr. Kórik Zsuzsanna, jegyző és 
Gazdagné Dr. Tóth Mariann, Jogi osztályvezető.

Tisztelt Tiszavasváriak!
Időről-időre tájékoztatni szeretném Önöket a parlamenti 

munkámról, a parlament legfontosabb döntéseiről.  Az új 
koronavírus járvány miatt sok kis- és középvállalkozás 
került nehéz helyzetbe, ezért a kormány úgy döntött, hogy 
számukra elengedi az iparűzési adó felét, ami egyébként 
rendkívül fontos bevételi forrása az önkormányzatoknak. 

Már a kormány döntésekor világossá tettük, hogy a 25 
ezer fő alatti települések automatikus kompenzációban 
részesülnek. Ez a döntés jelent most meg. A támogatást két 
egyenlő részletben – a szükséges támogatási összeg 
ismeretében –, legkésőbb 2021. június és 2021. október 
hónapban fogja folyósítani az állam. Így Tiszavasvárit 
semmilyen hátrány nem fogja érni.

Dr. Vinnai Győző
egyéni országgyűlési képviselő

Tiszavasvári egyik központi helyét foglalják el és 
jelentősen meghatározzák a település arculatát a Vasvári 
Pál utca 6. szám alatt található régi katonai szolgálati 
lakások.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan szépségét 
igyekszünk visszaadni. Az ingatlan Városháza felé eső 
részében a lépcsőház nyílászáró cseréjének munkáival 
kezdtük meg ezt a hosszas folyamatot. A lépcsőház régi 
rossz hőszigetelő képességgel rendelkező ablakait és a 
bejárati ajtót újabb, korszerűbb, műanyag nyílászárókra 
cseréltük.

A beruházás önerőből valósult meg, a bruttó
1.949.498,- Ft összegű kiadás a bérlakások felújítására 
szánt alapból került finanszírozásra.

Hazánkban 2021-ben tizennegyedik alkalommal 
rendezték meg a  Házasság  hetét a keresztény 
egyházak és civil szervezetek széles körű 
összefogásával Magyarországon immár 13. alkalommal 
került megrendezésre a Házasság hete országos 
rendezvénysorozat, február 7-14-ig. Az országos 
rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a 
házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint 
hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a 
párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A házasság 
hete központi programjaink fővédnöke Herczegh Anita, a 
köztársasági elnök felesége.

Az ország több pontján civil szervezetek, egyházak 
változatosabbnál változatosabb programot kínáltak 
házaspároknak, jegyespároknak, s miden érdeklődőnek. 
Az idei szlogen pedig: „Ezerszer is igen!” Tavaly még 
közösen ünnepelhettünk Pécsett, Debrecen, Nyíregyházán 
és Budapesten, a Parlamentben is. A járványhelyzetre való 
tekintettel 2021-ben sajnos több megszokott Házasság heti 
programot nem tudtak megtartani. Idén leleményesnek 
kellett lennünk: minden szervezet online rendezvényekkel 
várta az érdeklődőket.

Beregisztráltunk a február 6-i Pécsi Székesegyház 
Nagycsaládos Egyesület programjára. Pécsi barátaink 
szeretettel hívtak bennünket, hogy „együtt” tölthessünk 
pár órát, az egészségügyi helyzetre való tekintettel és 
a kormány rendelkezéseinek is megfelelve élő online 
kapcsolatot teremtve. Itt köszöntötték a kerek házassági 
évfordulót ünneplő házaspárokat is. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy Tiszavasváriból 2 házaspárunk is az 
ünnepeltek között volt: Borivó Csaba és Borivóné Tulipán 
Adrienn, akik a 25. házassági évfordulójukat ünneplik 
ebben az évben, illetve Veréb András és Veréb Andrásné, 
akik 50 évvel ezelőtt fogadtak egymásnak hűséget. 

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
is köszöntötte a két házaspárt február 7-én, online 
rendezvény alkalmával. Majd vidám előadást láthattak  és 
hallgathattak tagcsaládjainknak „A házasság működése” 
címmel, amely során megismerhették a  „Házasság 
kezelési alapismereteit”. Ezek mind lehetnek: rendszeres 
karbantartás, és szervízelés, hibaazonosítás, üzemzavar 
elhárítás, extra tartozékok, műszaki jellemzők és még sok-
sok egyéb.” 

Lévai Andrea, a NOE Tiszavasvári 
Nagycsaládosok egyesülete elnöke

Ezerszer is igen

Tiszavasvári ismét szépül!

ELŐTTE

UTÁNA

35 ÉVE VÁROS
Tiszavasvári
Sajnos a kialakult járványhelyzet miatt elmaradt 

a nagyszabású jubileumi városi ünnepség, de a 
megemlékezés nem! Az érdeklődők Online, facebook 
felületeken, vagy a Városi Televízióban követhették 
nyomon a rendezvénysorozatot. Szőke Zoltán 
polgármester úr ünnepi köszöntőjét követően különféle 
kulturális műsorban láthatták a városunkban élő, 
vagy innen elszármazó tehetségek előadásait, és a 
rendezvény kísérőprogramjait. Az összeállításban 
akkori városvezetőnk, Sulyok József visszaemlékezése 
felelevenítette a régi pillanatokat, és új történeteket is 
megtudhattunk várossá válásunk napjairól. Mindez 
megtekinthető az EKIK internetes felületein, vagy a 
Tiszavasvári Tv YouTube oldalán, illetve bővebben 
olvashatnak erről a 9. oldalon.
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Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol

Legutóbb megígértük, hogy válaszok 
helyett Szőke Zoltán polgármester úr éves 
beszámolóját olvashatják, de mivel most 
van folyamatban az ez évi költségvetés 
tervezése, így aztán abban maradtunk, 
hogy legyen egy egységes visszatekintés 
a 2020 évre, és egy előrevetítés 2021-
re – amit majd a következő számban 
olvashatnak! Viszont jöttek be kérdések, 
így van mire néznünk. Mindjárt az első: 
Az előző műsorban felmerült, hogy a 
mezőgazdasági vállalkozások által okozott 
közúti szennyeződések eltakarításának 
érdekében utcaseprő gépet tervez 
beszerezni az önkormányzat. Ha az érintett 
mezőgazdasági vállalkozók betartanák a 
közúti közlekedés szabályait, akkor nem 
lenne ilyen probléma. Ha a hatóságok 
megfelelően és kitartóan szankcionálnák 
az ilyen kihágásokat, akkor előbb 
utóbb megoldódna ez a probléma. 
Ha ezek után is az a konklúzió, hogy 
utcaseprő gépet kell beszerezni, akkor 
azt miért önkormányzati forrásokból 
kell megtenni? Nem ott kezdődik a 
társadalmi felelősségvállalás, hogy ha a 
közösségnek kárt okozunk a nyereséges 
gazdasági tevékenységünkkel, akkor az 
ebből adódó negatív, költséges hatásokat 
magunk orvosoljuk? Mi a véleménye 
erről Polgármester Úrnak?

- Valóban beszéltem az utcaseprő 
gép beszerzésének lehetőségéről, de ez 
nem a mezőgazdasági vállalkozók által 
okozott sár eltávolítása miatt kerülne 
beszerzésre, hanem egyébként is a város 
hatékonyabb közterület karbantartása 
végett. Több településen láthatunk 
utcaseprő gépeket, hogy haladnak a padka 
mellett, közterületeken, tereken. Sepernek, 
felszippantják a port, és akár még vízzel is 
permetezik az adott útfelületet. Ez főként 
a város köztisztasági feladatait látná el, és 
nem csak az őszi betakarítás idején, hanem 
akár tavasszal, vagy nyáron is munkába 
lehetne állítani. Ennek megvásárlása függ 
attól, hogy pályázati úton be lehetne-e 
szerezni, mert saját erőből ennyi forrás 
nem áll rendelkezésre. Ebbe a kategóriába 
tartozik a szintén megvásárlásra tervezett 
lombszívó is, amivel ugyan csak 
hatékonnyá lehetne tenni a közterületi 
munkát. Ha már megemlítettem: 
egy utcaseprő gép kiváltana 10-15 
közmunkást, így őket más munkakörben 
lehetne alkalmazni. Mondjuk a Sopron 
úton a fóliában, ahol szintén nagy szükség 
van a munkaerőre. Nézzük tovább a 
kérdést. Társadalmi felelősségvállalás 
a mezőgazdasági vállalkozók részéről: 
emlékezzünk vissza, amikor a Járóbeteg 
Szakrendelő részére pont Ők voltak 
azok, akik milliós nagyságrendben 

adományoztak új gyógyászati berendezés 
vásárlására. Az, hogy előfordulnak ilyen 
esetek betakarítás idején abból is ered, 
hogy a mezőgazdasági vállalkozók nem 
mind szabálykövetőek – ezt már a múltkori 
is elmondtam -, de az idén a rendőrség és 
a Közút is jobban oda fog figyelni ezekre 
jogsértésekre, szükség esetén pedig eljárást 
fognak indítani.

-  Általános és országos probléma, hogy 
nincsenek nyilvános illemhelyek, ahol az 
egyszeri állampolgár szorult helyzetében 
kulturáltan tudná elvégezni alapvető 
biológiai szükségleteit. Különösen 
igaz ez a pandémiás időszakra, amikor 
a vendéglátó ipari egységek is zárva 
tartanak. A különböző városfejlesztési 
projektek keretei között terveznek-e 
nyilvános WC kialakítását Tiszavasvári 
területén. Például a csónakázó 
tó környékén vagy a városközpontban? 

– Jelen pillanatban nincs ilyen tervünk. 
Fejlesztésre, ami lehetőségeink vannak, 
azok nem tartalmazzák ezt. Egyébként 
ez a kérdés már hosszú-hosszú évekkel 
ezelőtt felmerült, de az akkori testület a 
téma megvitatása után elvetette. Pár éve 
én is körbeérdeklődtem, de egy ilyen 
automatizált, pénzbedobós WC tizenmillió 
forintba került akkor. És ha már kitértünk a 
csónakázó tóra, ott is komoly fejlesztések 
fognak beindulni, és amennyiben 
indokolttá válik, és pályázati pénz is 
lesz rá, úgy visszatérünk erre a kérdésre. 
Esetleg ha valakinek jobb ötlete van erre, 
várjuk a jelentkezését.

- Ha vasúton az utazási idő 60 
perc alá csökkenne Tiszavasvári-
Debrecen vonatkozásban, akkor annak 
számos pozitív hatását élvezhetnénk. 
Egyszerűbben érnék el a Vasváriak a 
nagyváros által nyújtott lehetőségeket, 
mint kultúra, oktatás vagy munkahelyek. 
Ez természetesen igaz az összes többi 
településre is a vasútvonal mentén.  A 
2021-2027 EU-s költségvetési ciklusban 
kiemelten támogatják a kötöttpályás 
közlekedést fejlesztő beruházásokat. 
Tervezik-e ilyen jellegű beruházás 
előkészítését?

– Nem tervezünk ilyen jellegű 
beruházást, ugyanis a vasút fejlesztése 
továbbra is az állami szerveknek a 
hatáskörébe tartozik. Jelzéssel tudunk élni 
az illetékesek felé, csak ezt minden esetben 
megfelelő érvekkel kell alátámasztani. 
Most egyébként is a Debrecen-Tiszalök 
vasútvonal fejlesztés alatt áll, de 
figyelembe kell venni a kihasználtságot és 
az indokoltságot. Nyílván szeretnénk, ha 
ez megvalósulna.

- Korábban kérdésként felmerült már, 
hogy terveznek-e elektromos autótöltő 
állomás kialakítását a városban valamelyik 
futó fejlesztési projekt keretei között. 
Akkor az volt Polgármester úr válasza, 
hogy megvizsgálják a lehetőségeket. 
Kérdésem, hogy mire jutottak, mikor lesz 
Vasváriban elektromos autótöltő állomás?

– Néhány hónapja volt ez a kérdés 
porondon. Azóta sok minden nem 
változott. Sajnos olyan pályázati lehetőség 
továbbra sem áll rendelkezésünkre, amiből 
ezt meg tudnánk valósítani, önerőből 
pedig forráshiány miatt szintén nem tudjuk 
megvalósítani. Nem elvetett történet, 
figyelünk rá, és amint lehetőség adódik, 
élünk vele, és megpróbálunk megfelelni a 

XXI. század elvárásainak.
– Köszönöm! A következő kérdés 

témája jelentősen megmozgatta a 
városlakók beszédtémáját. Lássuk: 
Január 1-től tilos a kerti gazt, ágakat, 
stb. elégetni egy törvény értelmében! Mit 
kezdjen a lakosság a felgyülemlett – főleg 
a nagyobb kerttel rendelkezők – a sok 
komposztanyaggal? 

– Ezzel a kérdéssel is foglalkoztunk 
többször a televízióban, honlapon, 
újságban! Nem csak Tiszavasváriban, 
hanem az ország egész területén január 
1-től tilos mindennemű gaz, faág, szemét, 
stb. égetése. A lehetőségek ugyan azok: 
kis mennyiségben tehető a háztartási 
szemétgyűjtőbe, készíthetünk házi 
komposztálót, vagy néhány éve minden 
kertes ház tulajdonosnak kapni kellett 
komposztáló edényt, oda gyűjthető. Aki 
esetleg nem vette át, nekik még mindig 
ott a lehetőség. Novemberben egyébként 
egyeztettem Éberhardt Gáborral, az 
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, ugyanis 
több településen már működik az 
úgynevezett „Zöld Járat”, ami összegyűjti 
a lakosság zöldhulladékát. Szeretném, ha 
Tiszavasváriban is lenne erre lehetőség. 
Határozott válasz erre még nem érkezett, 
de ügyvezető úr nem zárkózott el a 
további egyeztetéstől. A bűdi városrészen 
visszakaptuk a volt temető, gombaüzem 
területét, ahol most a közmunkások által 
használt konténerek vannak lerakva. 
Gondolkodunk abban, hogy ott egy városi 
komposztáló telepet hozzunk létre, vagy 
ha lehetőség van, akkor oda biztosítani 
lerakodási helyet tavasszal és ősszel, ami 
aztán onnan kerülne elszállításra. Keressük 
a lehetőséget a megoldásra, de addig a saját 
komposztáló, vagy hulladékgyűjtő edény 
használatára kérem a lakosságot.

– Elképzelhető, hogy őszre sikerül 
megtalálni a legmegfelelőbb megoldást? 

– Én már sokkal hamarabb szeretnék 
pontot tenni az ügy végére.

– És az utolsó feltett kérdés: a városhoz 
tartozó, főként külterületi utak mentén 
lévő fasorban a susnyást nem lehetne 
kivágatni a közmunkásokkal? Akár 
úgy is, hogy azt haza vihetnék! Ők is jól 
járnának, és az útmente is normálisabban, 

gondozottabban nézne ki!
– Egyeztettem a TivaSzolg Kft. 

ügyvezetőjével – sajnos erre nincs 
lehetőség. Külterületi utakon a város 
közfoglalkoztatottjai nem dolgozhatnak. 
Csak belterületi utak, közterületek 
karbantartásában  vehetnek részt. 
Egyébként ezt a mezőgazdasági 
vállalkozók egyeztetést követően vagy 
saját maguk teszik rendbe, vagy más 
vállalkozóval rendbe tetetik.

– Ennyi volt a lakosság által feltett 
kérdéssor. Van-e esetleg olyan, amit még 
szeretnél megosztani az olvasókkal?

-  Igen! A múlt havi Vasvári  Hírmondóban 
csak egy pár sorban lett megemlítve, hogy 
a karácsony egy igen nagy ajándékkal 
lepett meg bennünket. December 21-én 
Magyarország Miniszterelnöke aláírta azt 
a támogatói okiratot, amivel Tiszavasvári 
közel 2 milliárd forint egyedi 
támogatáshoz jut. Erről fogunk a jövőben 
bővebben beszélni, és természetesen 
fogjuk részletezni. Várjuk Országgyűlési 
Képviselő urat, hogy elmondja, mennyit 
kellett ezért lobbizni, hogy Tiszavasvári 
egy ilyen mértékű támogatást kapjon. 
Nyugodtan mondhatom, hogy ez is 
történelmi esemény, hiszen egy ekkora 
összeg elnyerése igen nagy jelentőséggel 
bíró pillanata a városnak. Hogy mennyi 
pénz is ez? A város éves költségvetésének a 
kétharmada! Csak egy szám: ebből a most 
elnyert pénzből több, mint 700 millió forint 
út, járda, padka, csatornázás építésére, 
felújítására lesz fordítva! Ez akár már az 
idei évben elkezdődhet, és folytatódhat a 
jövő esztendőben. Félreértések elkerülése 
végett: ez nem csak a városközpontot, 
hanem Tiszavasvári egész területét érinti. 
Természetesen lesz fontossági sorrend, de 
ezzel kapcsolatosan a választókörzetek 
képviselőjével mindenképpen fogunk 
egyeztetni.

– A kételkedők számára egy konkrét 
választ kérnék: megvan ez a pénz? 

– Természetesen megvan ez a pénz. A 
Kormányhatározatot a Magyar Közlönyben 
meg lehet nézni. Magyarország 
költségvetésében benne van ez az összeg! 

– Köszönöm a válaszokat!
Fülöp Attila
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Önkormányzati hírek

Év elejétől ismét ellenőrzi az 
önkormányzat a települési támogatást 
kérelmezőknél a hulladékgyűjtő 
edényzet meglétét és a lakókörnyezet 
rendezettségét. Jogosultsági feltétel a 
kuka megléte - kötelező közszolgáltatás

Több olyan szolgáltatás is létezik, 
amelyet a fogyasztók kötelesek igénybe 
venni, még akkor is, ha azt nem szeretnék. 
Ilyen többek között a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás, amit a hétköznapokban 
csak szemétszállításként emlegetünk. 
Itt a kötelező igénybevétel hátterében 
például közegészségügyi indokok 
állnak, amely pedig jogszabályban került 
meghatározásra. 

Jellemzően a januári hónapban, illetve 
év elején van a települési támogatások 
közül a lakásfenntartási támogatások 
felülvizsgálatának, lejártának az időszaka. 
Ezen támogatási forma igénybevételének 
előfeltétele, hogy az elvégzett 
környezettanulmány során a kérelmező 
rendezett lakókörnyezettel és szabványos 
hulladékgyűjtő edényzettel (kuka) 
rendelkezzen, melyet a szemétszállítási 
napokon rendeltetésszerűen használ is, és 
a szemetét elszállítatja. A lakásfenntartási 

támogatások elbírálásai, az ehhez 
kapcsolódó helyszíni szemlék elvégzése az 
idei évben is megkezdődtek. Tapasztalható, 
hogy a lakosok között többen nem 
rendelkeznek saját hulladékgyűjtő 
edényzettel, illetve nem tudják, honnan 
szerezhetnék azt be. Településünkön az 
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, 
Benczúr tér 7.) végzi lakossági a hulladék 
elszállítását meghatározott, ütemezett 
napokon. A Kft. ügyfélszolgálatán 
érdeklődhetnek a lakosok a szállítási 
napokról, a szolgáltatás igénybevételéről, 
szemétszállítási díj kifizetéséről, valamint 
a megfelelő hulladékgyűjtő edényzet 
beszerzése lehetőségeiről is. A szabványos 
kuka beszerzésére településünkön is 
lehetőség adódik a helyi gazdaboltokban, 
háztartási boltokban. Felhívom a lakosok 
figyelmét, hogy a település tisztasága, 
és higiéniája megóvása érdekében a 
saját háztartási hulladék elszállítatási 
kötelezettségének minden tiszavasvári 
lakos legyen szíves leget tenni, hiszen ez 
mindannyiunk közös érdeke!

TVÖ

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
kormánymegbízottja Román István, 
valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
mb. orvos-igazgatója Dr. Francz Monika 
Tiszavasvári város polgármesterével, 
Szőke Zoltánnal együtt tájékoztatót tartott 
Tiszavasváriban 2021. január 28-án az 
idősotthonokban meginduló oltásokról. 
A tájékoztatón elhangzott: Az Operatív 
Törzs döntése alapján Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében is megalakult a Megyei 
Védelmi Bizottság mellett működő Oltási 
Munkacsoport, amelynek tagja Román 
István kormánymegbízott is, mint a 
Megyei Védelmi Bizottság elnöke. 

A munkacsoport feladata, hogy az oltási 
folyamatok teljes körű koordinációját 
végezze a megyében. Az oltási terv 
szerint folytatódik az idősotthonokban 
lakók és dolgozók ütemezett oltása, 
annak érdekében, hogy a legnagyobb 
kockázatnak kitett csoportok minél előbb 
védettek legyenek. A Jósa András Kórház 
mobil oltócsapata az intézményekben –
jelen esetben itt Tiszavasváriban- végzi 
munkáját, a bevett protokoll szerint, teljes 

védőfelszerelésben. Az oltócsapatok 
egy orvosból, két asszisztensből és egy 
adminisztrátorból állnak. Tiszavasváriban 
a Kornisné Liptay Elza Szociális és 
Gyermekjóléti Központban az idős 
és fogyatékos személyek ellátására 
szakosodott idősotthonban 2021. január 28-
án az elsők között jelent meg az oltócsapat s 
megkezdődött az oltás. Az idősotthonokban 
élők és dolgozók beoltása kiemelten fontos 
hiszen, mint azt a tapasztalatok mutatják 
a koronavírus-fertőzés nagyon veszélyes 
az idősekre, és a zárt közösségekre. A 
bentlakók és a dolgozók döntő többsége 
él az oltás lehetőségével, természetesen, 
akik az első körben nem kérik az oltást, 
vagy valamilyen okból nem élhettek a 
lehetőséggel, később megkaphatják a 
vakcinát. A cél az, hogy a Magyarországra 
érkező vakcina szállítmányok ütemében, a 
legveszélyeztetettebb csoportok ütemezett 
oltása teljes körűen valósuljon meg, és 
mindenki éljen az oltás lehetőségével.

 Dr Elek Tamás
 Tiszavasvári Járási Hivatal                                                    

Hivatalvezető

Az életútja, ahogy Ő látja: 1939.08.20-
án születtem Kolozsváron. Édesapám 
vizsgálóbíró volt, édesanyám a Kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetem dékáni 
hivatalát vezette. Tanulmányaimat 
Kolozsváron végeztem. 1966-ban 
doktoráltam, ettől az időtől fogva 2020.
december 31-ig dolgoztam orvosként. 
Részt vettem az 1970-es nagy romániai 
árvíz mentési munkálataiban. Voltam 
kivezényelt orvos Erdély olyan eldugott 
területén, amely bent a hegyek között öt 
falut foglalt magában. Ez a hely négyórányi 
szekérútra volt az aszfaltozott úttól, ahol 
a mentő fel tudta venni a beteget. Erre a 
helyre kértem szolgálati járművet - kaptam 
egy lovat, majd később egy homokfutót... 

Akik ilyen helyre vezényelték a 
magyar orvosokat, azok ezt egyfajta 
büntetésnek szánták: nem is tudták, 
mekkora tanulási, fejlődési lehetőségek 
rejlettek ebben!  Ezek után Désen, a 
kórházi gyermekosztályon dolgoztam 
áttelepülésemig. 18 éven keresztül szinte 
minden nap megtettem a Kolozsvár-Dés 
utat vonattal. Áttelepülésem után először a 
Nyíregyházi Jósa András Kórház gyermek 
osztályán voltam, majd itt Tiszavasváriban 
kaptam körzetet. Három gyermekem van és 
egy unokám. Két, még tanuló gyermekem 
miatt, akik ízig-vérig vasvárinak érzik 
és vallják magukat, itt telepedtünk le. 
Nyugdíjba vonulásom valaminek a vége, 
ugyanakkor valami újnak a kezdete is - ez 
maradjon egyelőre meglepetés...

- Volt-e családi indíttatás, hogy ORVOS 
legyen?

- Igen. A bátyám halála, akit édesanyám 
soha nem tudott elfelejteni, minden egyes 
nap gondolt rá. Szerettem volna, hogy ezt 
a fájdalmat mások ne éljék át. Azt tudtam, 
hogy orvos leszek. Miért gyermekorvos? 
Én másképp terveztem, de az akkori 
Román Kommunista Párt Központi 
Bizottságának határozata alapján - mivel 
a csecsemő- és gyermekhalálozás abban 
az időben igen magas volt Moldovában 
és az elmaradottabb részeken - az 
ötödéves egyetemistákat átvezényelték az 
általános orvosi karról a gyermekorvosi 
karra a mielőbbi szakosodás érdekében. 
Ugyancsak ennek a határozatnak 
értelmében, azokban az időkben, 
Erdélyben magyar származású orvos sem 
kórházban, sem nagyobb városokban nem 

kaphatott állást.
-  Miért pont Tiszavasvárit választotta, 

amikor letelepedtek?
- Itt és a környéken éltek rokonaim, 

ráadásul üres álláshely is volt a városban  
- ez a két tényező volt a meghatározó.   
- Van-e valamiféle statisztika, hogy a 
praxisa alatt hány gyermeket kezelt?

- Nincs. 54 évet dolgoztam végig 
orvosként, tehát bizonyára nagyon-nagyon 
sokat!

- Hogyan emlékszik vissza arra, 
amikor egy országos gyermek rajzverseny 
pályázaton az volt a téma, hogy: „A 
legjobb gyermekorvos”, és amelyen 
a Lévai gyerekek díjazottak lettek, és 
Nyáguly doktor bácsi volt az, akiről 
rajzoltak?

- Ez is nagyon kedves emlék számomra! 
Rajzaikat és a Kiss Marcell rajzát is mind 
a mai napig őrzöm. Természetesen jó 
érzéssel tölti el az embert, ha ilyen tiszta 
szívből jövő szeretet veszi körül.

- A praxisában eltöltött idő legkedvesebb 
emléke?

- Tulajdonképpen minden nap,  amikor 
segíthettem, gyógyíthattam, s talán ezek 
közül kiemelkedően azok a napok, amikor 
súlyos, néha nagyon súlyos betegségből 
felépült kis pácienseimmel találkozhattam 
rendelőmben úgy, hogy  gyógyultnak 
nyilvánították őket.

- Nem fognak hiányozni a gyerekek, 
akik sokszor kitöltötték dolgos napjait?

- Ha az ember 54 évig szinte minden nap 
közöttük volt, akkor ez nem lehet kérdés! 
Nagyon szerettem a hivatásomat mindig, 
szeretettel gondolok vissza az itt töltött 
évtizedekre.

-  És végül: Egy üzenet a szülőknek! 
- Szülővé válni, szülőnek lenni egy 

csodálatos dolog! Egyet tartsanak szem 
előtt: az idő repül! Minél több közös 
élményt szerezzenek, minél többet 
legyenek együtt, mert a gyermekek erre 
fognak életük végéig emlékezni, nem 
a drága játékokra és kütyükre! Minden 
nap örüljenek a gyermekzsivajnak: ez 
azt jelenti, hogy gyermekeikkel minden 
rendben van! Itt szeretném megköszönni 
a város lakóinak a bizalmat irányomban 
valamint azt a sok szeretetet, őszinte 
mosolyt és örömöt, amit arcukon látok, ha 
valahol találkozunk!

-VH-

Elbúcsúzott Dr. Nyáguly-Csegezy István 
- gyermek szakorvos -

Tiszavasváriban is megkezdődött az 
idősotthonok lakosainak, dolgozóinak 

oltása!

FIGYELEM
- Kötelező szemétszállítás -
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Önkormányzati hírek

- Képviselő úr, régen találkoztunk!
– Igaz! Sajnos a pandémia itt is 

közbeszólt. Tapasztalhatta mindenki, 
hogy a koronavírus járvány átalakította 
az életünket, nehéz helyzetbe állított 
bennünket, de minden erőnkkel azon 
voltunk, hogy segítsünk a nehéz helyzetbe 
került embereken, hogy minden emberi 
életet mentsünk meg, és felkészüljünk 
arra, hogy az egészségügyi rendszer bírja 
a terhet! Tisztában vagyunk azzal, hogy az 
emberek nehezen bírják ezt a bezártságot, 
ezt a kijárási tilalmat, de azon dolgozunk, 
hogy minél hamarabb feloldások legyenek 
– amennyiben a nagyarányú oltások miatt a 
védettség ezt megengedi. Még valami, ami 
az önkormányzatot is érintette az elmúlt 
hónapokban: a Kormány – a kormánypárti 
képviselőkkel közösen - kidolgozott egy 
ágazati bértámogatási programot, mivel 
nagyon sok terület nehéz helyzetbe került. 

Megemlíthető a vendéglátás, a turizmus, 
a szállodaipar, de mondhatnám a kultúra 
területén dolgozókat – akik mind-mind 
nehéz helyzetbe kerültek, akik már az 
utolsó tartalékaikat élik fel. Épp ezért az 
ágazati bértámogatásban a bér 80%-át, 
illetve a 2/3-át az állam fizeti. Erre azért 
van szükség, hogy meg tudják tartani a 
munkaerőt, és a járványhelyzet végével 
újra tudjon indulni a gazdaság. Ez fontos 
Tiszavasvári számára is, hiszen így, hogy 
felkerült az ország turisztikai térképére, és 
ezáltal létrejöhet az elnyert 2,5 milliárd 
forintból a gyógyszálló megépítése és 
a gyógyfürdő fejlesztése. Sajnos ennek 
ütemezésébe is beleszólt a pandémia.

– A Kormánynak nem csak a kialakult 
helyzettel, hanem az ellenzékkel is meg 
kell küzdenie. Mit lehetne még tenni, 
vagy mennyivel lehetne ettől többet adni 
azoknak, akik kiestek a munkából? Hogy 
áll az ország anyagilag?

– Nézze! Az országnak van egy 
stabil költségvetése. Az elmúlt évek 
gazdaságpolitikája bebizonyította, hogy 
Magyarország gazdasága stabil alapokon 
áll. Az Európai Unióban van egy újjáépítési 
alap, melyből Magyarország is ugyan 
úgy részesedik, mint a többi tagállam. 
2021. január 1-jén elindult egy újabb 7 
éves ciklus, melybe szintén lehet pályázni 
többek között településfejlesztésre, 
kerékpárutak építésére, belterületi 
utakra, infrastrukturális fejlesztésekre, 
szolgáltatások fejlesztésére, egészségügyi 
fejlesztésekre, óvoda, - bölcsőde felújításra, 
építésre, és még sorolhatnám.  

Ha jól dolgozunk, ha az előttünk álló 
ciklusnak nyertesei lehetünk, - és ez 
fontos Tiszavasvári számára is a különféle 
kormányzati döntések szempontjából, - 
akkor ez mind megvalósulhat!

– Polgármester úr! Ha már Dr.Vinnai 
Győző képviselő úr felvezette Tiszavasvári 
előttünk álló lehetőségeit, akkor 
megkérlek, hogy a Kedves Olvasók 
számára ezt fejtsd ki bővebben!

– Kifejtem bővebben, mivel van miről 
beszélni! Talán kezdeném azzal, hogy az 
első időszakban is már odafigyelt ránk 
Magyarország Kormánya, hiszen egy 
egyedi támogatásnak köszönhetően közel 
330 millió forint érkezett Tiszavasváriba. 
260 millió forintból utakat, orvosi rendelőt 
újítottunk fel, sportpályát építettünk, 
és egy kamerarendszerünk kivitelezése 
fejeződik be hamarosan. Mi viszont itt 
nem álltunk meg. Képviselő úrral, az 

önkormányzat munkatársaival egy nagyon 
nagy munkába kezdtünk. Feltérképeztük 
Tiszavasvári hiányosságait, - sajnos azt kell 
mondjam, volt mit. Az elmúlt jó néhány 
év komoly nyomot hagyott a városon. 
Összeállítottunk egy felzárkóztatási, 
infrastrukturális képzési alapokon nyugvó 
programot, és ezt 2020 májusában 
benyújtottuk a Belügyminisztérium felé. 
Itt elkészült egy előterjesztés, majd pedig 
a döntés értelmében, - amit olvashattak 
is a Vasvári Hírmondó januári számában, 
-  Karácsony tájékán nyertünk közel 2 
milliárd forintot. Most már látjuk a képet 
letisztulni. Nagyjából azok a gondolatok, 
azok a javaslatok kerültek meghallgatásra, 
amit kidolgoztunk. Ez részletesen, 
pontokba szedve kerül majd ismertetésre, 
de nagyságrendileg már most beszélhetünk 
forintokról és fejlesztési elképzelésekről. 

Két részre oszlik az egyedi támogatás. 
Van egy felzárkózási fejlesztések és 
szolgáltatások része, és van egy program 
az infrastruktúra fejlesztésére.  A fejlesztési 
és felzárkóztatási rész egy jó értelembe vett 
felzárkóztatásnak kell vennünk. Vannak 
olyan hangok, hogy a hátrányos helyzetű 
lakosságnak nagyon-nagyon komoly pénzek 
kerülnek majd „kiosztásra” és felesleges 
elköltésre. Az elmúlt évtizedekben -. lehet, 
hogy Tiszavasváriban is, - de az országban 
is fordultak elő rossz felzárkóztatási 
programok, amik nem vezettek igazán 
eredményhez. Mi teljesen új irányvonalat 
képzeltünk el. Olyan támogatási formát 
szeretnénk megvalósítani, ami a kicsi 
gyerekkortól a fiatal felnőttkorig egy 
képzésben, egy szociális felzárkóztató 
programban valósulna meg. Ehhez 
különböző szoftelemek is kapcsolódnak. 
Itt kiemelném, hogy a külső szentmihályi 
városrészen épülne egy tanoda, egy 
„Biztos kezdet” gyerekház, ami az 
anyukáknak, a kicsi, és az iskolába járó 
gyerekeknek nyújtana lehetőséget iskolán 
kívüli képzésre, felzárkózásra. Többet 
tudnának velük foglalkozni pedagógusok, 
szakemberek, és jobban az életre tudnák 
őket tanítani. Ezen kívül szeretnénk 
felújítani a Széles úton a közösségi házat, 
melyben tisztálkodási, mosási lehetőségek 
lennének azok számára, akik valójában 
szeretnének felzárkózni, de a jelenlegi 
anyagi helyzetük ezt nem teszik lehetővé.  

Ebben az épületben még lennének 
különböző szociális helységek, irodák, 
ahol segítséget kaphatnának az ott élők. 
Az első kormányzati pénzből megépült itt 
egy focipálya. Ennek a továbbfejlesztését 
szeretnénk megvalósítani (körbekeríteni, 
padokkal, térfigyelő kamerákkal ellátni) 
és indulna egy sport tehetségprogram, 
mivel a hátrányos helyzetűek is szeretnek 
sportolni, - most már van lehetőség ezt a 
saját pályájukon megtenni – és ha olyan 
szakemberek veszik körbe őket, amik 
meglátják a tehetséget, még akkor vihetik 
is valamire. Továbbá megvalósulnának 

útépítések, közművesítések, és szeretném 
hangsúlyozni, hogy azért is fontos, hogy a 
Kukás autó, a tűzoltó, a mentőautó be tudjon 
menni. A második rész a bűdi településrész, 
ott is egy „Biztos kezdet” gyerekház, és 
egy tanoda épülne. Ezt a Józsefháziak is 
igénybe tudják venni. Tiszavasvári nagy 
gondja, hogy a helyi járat évekkel ezelőtt 
megszűnt,  ami problémát okoz az érintet 
lakosságnak. Ahhoz, hogy a Józsefházi 
gyerekeket bekapcsoljuk az imént említett 
programba, szükség van egy buszra. Erre 
kaptunk is lehetőséget, így bízom benne, 
hogy rövid időn belül saját busszal tudjuk 
majd szállítani a rászorultakat.

- Képviselő úr! Ha már szóba 
került a képzés, beszéljünk ennek 
szükségességéről!

- Nem csak a gyerekek, hanem a 
felnőttek számára is nagyon fontos, 
hogy képzettséget szerezzenek. A XXI. 
században ez jelenti azt, hogy el tudj 
helyezkedni, ezáltal igényed szerint meg 
tudj élni. Most emelkedett február 1-től 
a garantált bérminimum 219.000.-Ft-
ra, míg 8 általánossal a minimálbért, 
vagyis 167.400.-Ft-ot lehet megkeresni. A 
népesség megtartása érdekében számunkra 
ez nagyon fontos. Ezt pedig csak úgy 
lehet, hogy a hátrányos helyzetűeket 
felzárkóztatjuk.

– Polgármester úr! Az előbb ott hagytuk 
abba, hogy a fejlesztések…!

– Az infrastrukturális rész az egy nagyon 
komoly szelete ennek a támogatásnak. 
Gyepmesteri telep! Két éve, amikor 
polgármester lettem elhatároztam, hogy 
megoldom ezt az évtizedes problémát, 
mert ezt mindenképp kezelni kell. A 
gyepmesteri telep megépítésére 50 millió 
forint kormányzati támogatást kaptunk, és 
nagyon szeretném, ha évvégére átadásra 
kerülne – ha ez a Covid-os helyzet nem szól 
közbe. Tarthatatlan, hogy havi szinten 20-
25 ebet kell elszállíttatnunk úgy, hogy ezzel 
még nem oldottuk meg a problémát. 

Továbbá szeretnék még egy állatvédő 
alapítvánnyal szerződést kötni, hogy ne csak 
gyepmesteri telepként, hanem menhelyként 
is funkcionáljon a létesítmény. Lépjünk 
tovább! Fontos a belvíz és a csapadékvíz 
elvezetése, az út menti padka kiépítése, 
szikkasztóárkok építése, belvízelvezető 
árkok kialakítása, - erre közel 200 millió 
forint fog majd rendelkezésre állni. És ha 
már megépítettük az új csapadékelvezető 
rendszereket, akkor a felújított, vagy 
újonnan épült utak sem fognak tönkremenni 
a rájuk folyó, vagy télen ráfagyó esővíztől. 

Azért emlegetem az új utak építését, 
mert út, járda, padkaépítésre közel 700 
millió forint támogatás van ebben a 
programban. Ismét hangsúlyoznám, hogy 
a város minden településrészére fogunk 
utakat építeni. És amiről még rendkívül 
fontos beszélni: egészségügy! Eddig 
már kaptunk 20 millió forintot az előző 
egyedi támogatásban az orvosi rendelők 

felújítására, de ezzel még nem oldódott 
meg a központi orvosi rendelő, háziorvosi 
rendelők kérdése, és ezért bátorkodtunk 
segítségért fordulni Magyarország 
Kormányához támogatásért. A központi 
orvosi rendelő teljes felújítását, és a rendelő 
mögötti védőnői szolgálat épületének teljes 
felújítását tervezzük, még. Azt hiszem, 
ráfér! A szándékunk az, hogy egy központi 
háziorvosi rendelőt alakítsunk ki a meglévő 
épületegyüttesből – természetesen kulturált 
parkolással, megközelíthetőséggel és 
modern megjelenéssel. De itt nem állnánk 
meg. A Járóbeteg szakrendelő felújítása és 
fejlesztése is belefér ebbe a programba. 

Nagyvonalakban ennyi, amit erről a 
programról hirtelen el tudtam mondani. 
Azt gondolom, ez egy óriási lehetőség, egy 
óriási előrelépés. Nem szabad elfelejteni, 
hogy itt milliárdokról beszélünk! 

Említhetném a megmentett pályázatokat, 
a gyógyszálló felépítését, a mostani 
kormányzati támogatást – és mindezt két év 
alatt sikerült közös erővel, összefogással és 
munkával elérnünk. Természetesen a város 
fejlődése mellett az is nagyon fontos, hogy 
a fiatalok itt maradjanak, hogy úgy érezzék, 
ez egy élhető város, és van itt tartó ereje.

– Egy kérdés képviselő úrhoz: a 
városlakók kapkodják a fejüket, hogy csak 
úgy röpködnek a százmilliók, milliárdok. 
De azt, hogy e mögött mennyi munka, 
mennyi lobbi tevékenység van, azt senki 
nem látja!

-  Polgármester úrban partnert találtam 
abban, hogy először is egy feltérképezés 
indult el. Előtte sokszor hallhattuk, hogy 
sok sebből vérzik ez a város. Erre én azt 
mondtam, hogy először is a futó Uniós 
programokból megpróbálunk néhányat 
„megmenteni”! Ezért lobbizni kellett, hogy 
egy óvodát felújítsunk 235 millió forintból, 
vagy a belvárost egy kicsit komfortosabbá 
tegyük, és egy ipari parkot kialakítsunk. A 
másik lépésben az új Uniós forrásokat kellett 
megcélozni. És most jön be a harmadik 
lépés: lehet egyedi támogatásért lobbizni, 
de azt is kell mutatni, hogy fenntartható 
ez a fejlődés. És most azt akarjuk elérni, 
hogy Tiszavasvári ezekre a programokra 
ráépítve 2021-2022-től egy fenntartható 
fejlődési pályán legyen. Az új TOP-os 
pályázatok közül sok olyan lesz, amibe 
a város be tud kapcsolódni. Mondanék 
néhány ilyet: - gazdaságfejlesztés, - helyi, 
térségi turizmusfejlesztés, - egészségügy 
fejlesztés, és van még egy nagyon fontos, 
a klímabarát energiahatékonyság. Ebben 
is léptünk egyet. És hogy mennyit kell 
lobbiznunk mindezért? Minden nap tenni 
kell érte! Polgármester úrnak is, és nekem 
is!

– Polgármester úr! Egy végszó?
– Köszönetemet szeretném kifejezni jó 

magam, és Tiszavasvári valamennyi lakója 
nevében képviselő úrnak, Magyarország 
Kormányának, és mindenkinek, aki 
valamilyen formában segíti, vagy segíteni 
fogja városunkat! Mi itt élünk, látjuk, hogy 
milyen gondokkal, kihívásokkal küzdünk, 
de példát tudunk mutatni, hogy nyitottak 
vagyunk, és ha megfelelő összefogással 
és együttgondolkodással bírunk, akkor 
honnan hová juthat el, és mennyire tud 
megerősödni és összetartó lenni egy 
település. Én ezért dolgozom, és ezért 
dolgozunk mindannyian!

- Köszönöm a beszélgetést!  
- VH - 

Tiszavasvári fejlődéséről beszélgettünk Dr. Vinnai Győző, egyéni országgyűlési 
képviselővel, és Szőke Zoltán, polgármesterrel
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Városunk életéből

A koronavírus-járvány megállításának 
leghatékonyabb és legbiztonságosabb 
eszközét a védőoltás beadását 
alkalmaztuk intézményünkben, a Kornisné 
Központban a lakóink és a munkatársaink 
körében. 2020. január 28-án a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 
Egyetemi Oktatókórház munkatársai 
a Nyíregyházi Kormányhivatallal 
szorosan együttműködve szervezte 
meg az intézményünkben az oltás 
lehetőségét. Lakóink és munkatársaink 
jelentős része úgy döntött, hogy már 
az első körbe beoltatja magát, mivel 
tudjuk, hogy a valódi biztonságot csak 
az oltás jelentheti. Munkatársainknak 
köszönhetően rendkívül jól megszervezett, 
gördülékeny, problémamentes oltási 
napon vagyunk túl. Az oltócsoport 
megérkezéséig valamennyi - oltásra 
jelentkező - lakóval és munkatárssal az 
adategyeztetés és hozzájáruló nyilatkozat 
kitöltése/kitöltetése megtörtént, szükség 
szerint háziorvossal és hozzátartozóval és 
gondnokokkal is egyeztetések történtek. 
A bentlakásos intézményünkben a lakóknak 
és a munkatársaknak jelentős része átesett 
a fertőzésen, de tünetmentesség esetén 
a védőoltás beadása javasolt, így az ő 
esetükben is lehetőség volt a védőoltások 
beadására. Intézményünkben az oltópont 
kijelölésekor figyelembe vettük, hogy 
infrastrukturálisan megfeleljen a 
kijelölt hely a tárolás és az előkészítés 
követelményeinek. A kialakított oltópont 
minden kötelező szakmai és biztonsági 
feltételnek megfelelt. Fontosnak tartjuk 
a szociális és egészségügyi munkatársak 
felelősségteljes magatartását a 
védekezésben és örülünk, hogy a járvány 
legyőzésében a vakcina rendelkezésünkre 
áll, ezáltal mintaként szolgálhatunk az 
emberek felé. Önmagunk, családunk, 
életünk érdekében – amennyiben orvosi 
okból kontra indikáció nem áll fent- sokan 
kértük az intézményben a védőoltást. A 
vakcina beadatása biztonságot tud adni a 
mindennapok munkájában a dolgozóknak, 

a lakóknak pedig erősíti azon érzését is, 
hogy a velük való törődés már az oltáson 
keresztül is megjelenik. Reméljük, hogy 
mintaként szolgálhatunk a lakosság 
részére és ezáltal minél többen követik 
a beoltottak példáját, lehetővé téve, 
hogy minél előbb véget érjen a járvány. 
Munkatársaink és lakóink többsége 
örömmel fogadta, hogy ilyen gyorsan 
lehetőségünk nyílt az oltás beadására. 
Sajnos, minden elővigyázatosságunk 
ellenére intézményünkben is megjelent 
a koronavírus, ennek újabb megjelenését 
úgy tudjuk elkerülni, amennyiben minél 
több ellátott és munkatárs kapja meg a 
védőoltást. Lakónk érdekében a szigorú 
biztonsági intézkedéseket továbbra is 
fenntartjuk. Az első oltási napunkon 
részt vett a szakmailag maximálisan 
felkészült oltócsoport, akik a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 
Egyetemi Oktatókórházból érkeztek. 
Köszönjük munkájukat! Az oltás második 
fázisára három hét múlva van lehetőség, 
melyet hasonló feltételekkel, újra 
zökkenőmentesen kívánunk lebonyolítani. 
Továbbá megtisztelt jelenlétével: Román 
István a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
kormánymegbízottja, Dr. Franc Monika 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
mb. igazgatója, valamint Szőke Zoltán, 
városunk Polgármestere is.

Makkai Jánosné
Intézményvezető

A TELSE (Tiszamenti Emberek Lelki 
Segítő Egyesülete) szociális területen, 
elsősorban fogyatékos személyek és 
szenvedélybetegek ellátását biztosítja. 
Munkatársaimmal napi szinten 
találkozunk az érintett személyekkel, 
hozzátartozóikkal, gondjaikkal, 
örömeikkel. Látjuk, hogyan próbálják 
ezt az életet elviselhetővé tenni, hogyan 
próbálnak a hullámok hátán fenn maradni. 
Látjuk, hogyan próbálnak védekezni a sok 
bántás, meg nem értés, kiközösítés, lenézés 
ellen. Látjuk mennyire készek szeretni és 
szeretve lenni, megbocsátani, elfeledni, 
be- és elfogadni. Látjuk vágyódásukat 
az „épek” közössége felé, sóvárgásukat 
az elismerésért és mindazért, ami nekik 
nem biztos hogy megadatik: házastárs, 
gyermek, lakás, autó stb. Munkánk 
során arra törekszünk, hogy képesek 
legyenek a lehető legtöbbet kihozni 
önmagukból és az élet adta lehetőségeikből. 
Szeretnénk megérni, amikor ezek az 
emberek szociális biztonságban, teljes 
értékű, a társadalom megbecsült tagjaként 
élhetnek, dolgozhatnak. Ennek érdekében 
a szakmai munkánk során az egészségügyi, 
mentálhigiénés, szociális és foglalkozási 
rehabilitációra helyezzük a fő hangsúlyt. 
De mit is jelent mindez? 

Az egészségügyi rehabilitáció során 
segítjük a kliensek orvosi, szakorvosi 
ellátáshoz való hozzájutásukat, fejlesztjük 
a mozgáskultúrát, a gyógytorna pedig 
a mozgásszervi megbetegedések 
megelőzéséhez illetve gyógyításához járul 
hozzá. Az egyszerűség kedvéért a lovas 
terápiát is ide soroljuk. A mentálhigiénés 
rehabilitáció keretében biztosítjuk a 
rendszeres, ambuláns pszichiátriai 
konzultációt, melynek eredményeként 
csökkentek az akut krízishelyzetek, 
és a fekvőbeteg kórházi kezelések 
száma. Ezen kívül törekszünk a 

spirituális igények kialakítására 
és kielégítésére, a lelki egészség 
kialakítása és megőrzése céljából. A 
szociális rehabilitáció során különféle 
szocioterápiás eljárásokat alkalmazunk: 
életmódklubot működtetünk, szociális 
készségeket fejlesztünk. Cél az önálló 
életvezetéshez szükséges készségek 
kialakítása, a társadalmi környezet által 
elvárt szokások, attitűdök kialakítása, 
a szűkebb és tágabb környezetben 
kapcsolatok kialakítása, újraépítése.  A 
foglalkozási rehabilitáció arról szól, 
hogy az egyéneknél kialakuljanak a 
munkavégzéshez szükséges kompetenciák, 
gyakorlati munkatapasztalatokat 
szerezhessenek, visszataláljanak vagy 
bekerülhessenek a munka világába. 

A különböző szolgáltatáselemek 
egymásra épülnek, egymást kiegészítik, 
erősítik. A rehabilitációs programban 
résztvevő életében mindez egy komoly 
átalakulási folyamat, mely kihat a 
gondolkodásmódjára, az életvitelére, 
kapcsolatrendszerére.  A végső cél a 
lehető legönállóbb, produktív életstílus 
kialakítása, valamint a védett, vagy nyílt 
munkaerő-piacifoglalkoztatás. Hogy 
mindezek a célok megvalósulhassanak, 
a szervezetünkön túl szükség van a 
helyben működő más intézmények, 
szolgáltatók, együttműködésére. Ez 
azonban szakmai és partnerközpontú 
gondolkodást kíván minden szereplőtől. 
Ez a fajta együttműködés és gondolkodás 
a felnőtt módon működő társadalmak 
jellemzője. Egyesületünk ezzel 
a szemlélettel, hozzáállással végzi 
mindennapos tevékenységét és keresi az 
ilyen módon való együttműködésre kész és 
képes helyi partnereket.

Bónisné Alföldi Éva
szakmai vezető

LáncszemekVárosunkban is megkezdődött a védőoltás 
beadása a szociális ellátásban!
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Sport hírek

A VILÁGJÁRVÁNY 
MIATT BEVEZETETT 
G Y Ü L E K E Z É S I 
K O R L Á T O Z Á S O K 
MIATT AZ EGYESÜLET 
KÖZGYŰLÉSÉT EL KELL 
HALASZTANUNK. A 
KORLÁTOZÁSOK FELOLDÁSÁT 
KÖVETŐ 90 NAPON BELÜL 
KERÜL MAJD MEGTARTÁSRA. 

Kérjük, hogy figyeljék a híradásokat 
a Facebook oldalunkon, a Vasvári 
Hírmondóban és a képújságon. A 2020 
évi fogási naplók átvétele és a 2021-es 
állami horgászjegyek kiváltása január 
28.-án megkezdődött a Harcsatanya 
horgászboltban. Horgászvizsgáztatás 
egyelőre nem lehetséges, még nem 
dolgozták ki a MOHOSZ-nál a módját. 

KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY 
OTTHON TÖLTSE KI A FOGÁSI NAPLÓ 
ÖSSZESÍTŐIT (HORGÁSZATTAL 
TÖLTÖTT NAPOK SZÁMA ÉS AZ ÉVES 
ÖSSZESÍTŐ)! A BOLTBAN DOLGOZÓ 
MUNKATÁRSAK NEM TEHETIK 
MEG A HORGÁSZOK HELYETT! AKI 
ÖSSZESÍTÉS NÉLKÜL VISZI BE A 
NAPLÓJÁT, A KITÖLTÉS IDEJÉRE 
EL KELL HAGYNIA A BOLTOT, 
HOGY NE TARTSA FEL A TÖBBI 
HORGÁSZT, VÁSÁRLÓT! FOGÁSI 
NAPLÓK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 

2021. FEBRUÁR 28! Idén az 
állami horgászjeggyel kapcsolatos 
állami díjak nem változnak. A 
2020 évi Közgyűlési határozatnak 
megfelelően idén 1.000,- forintra 
emelkedett az eddigi 100,- 
forintról a gyermekhorgászok 

regisztrációs díja, valamint az ifi horgászok 
és a 70 év felettiek tagdíja. Az emelést az 
adminisztrációs költségek emelkedése tette 
szükségessé.

Ennek megfelelően 2021 évben a kiváltás 
teljes költsége:

•	 felnőtt horgásznak: 
8.300,- Ft

•	 ifi horgásznak: 
6.300,- Ft

•	 70 év felettieknek: 
1.300,- Ft

•	 gyermekeknek: 
1.300,- Ft

Harcsatanya horgászbolt februári 
nyitva-tartása: 
HÉTFŐ: 12.00-16.30-ig
SZERDA: 12.00-16.30-ig
PÉNTEK: 12.00-16.30-ig 
SZOMBATON: 08.00-12.00-ig 
KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN ZÁRVA!

az Elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök

Felnőtt férfi csapatunk a 2020-2021-
es bajnoki szezon felénél a tabella 6. 
helyén áll. A felkészülést a folytatásra 
január 4-én kezdte el a csapat Hadas Sándor 
irányításával. Heti négy edzéssel készültek 
a fiúk, melyeket edzőmérkőzések követtek 
volna, de a szövetség sajnos ezeket 
megtiltotta. Így igazából mérkőzés nélkül 
vágunk bele a bajnokság folytatásába, ami 
nem kedvező egy csapatsportágban sem. 

A tanult taktikai elemek gyakorlás biztos 
hiányozni fog, mérkőzés szituációban 
kellene az új elemeket gyakorolni. Ősszel 
három mérkőzésünk is elmaradt a vírus 
miatt, melyek időpontjait sikerült az 

ellenfelekkel közösen kitalálni. A keretben 
minimális változás történt. Nyírbátorban 
folytatja Bor Márk, Kóti Kevin abbahagyta 
a kézilabdázást, az érkezők oldalán pedig 
Szűcs Balázs neve szerepel, aki a Nyírbátor 
csapatától érkezett hozzánk. Női csapatunk 
is elkezdte a munkát a tavaszi idényre. A 
lányoknál játékos mozgás nem történt. 

Sajnos nekik is van négy darab elmaradt 
mérkőzésük, melyek időpontjait nem volt 
egyszerű megtalálni. Bízunk benne egy 
jó alapozást követően sikeresebb tavaszt 
zárnak.

Gyulai Ákos

 NB II. Férfi kézilabda mérkőzések időpontjai

2021. február 19. péntek
19:00 Tiszavasvári SE - NYBSC-TVP  
2021. március 6. szombat
17:00 Tiszavasvári SE - HSE-Hungarospa Nádudvar  
2021. március 12. péntek
19:00 Tiszavasvári SE - Füzesabonyi Sport Club  
2021. április 10. szombat
17:00 Tiszavasvári SE - Kispályás Műfüves NKFT  
2021. április 17. szombat
17:00 Tiszavasvári SE - Bőcs KSC  
2021. május 7. péntek
19:00 Tiszavasvári SE - Enjoy Robotics F.Gyarmat  
2021. május 20. csütörtök
19:00 Tiszavasvári SE - Hajdúböszörményi TE

Felnőtt labdarúgó csapatunknak január 
első hetében elkezdte a tavaszi felkészülést! 
Azért kellett ilyen hamar belevágni, 
mert az ősszel elmaradt mérkőzéseket a 
labdarúgó szövetség döntése alapján, már 
februárban be kell pótolnunk. Változás az 
elmúlt szezonhoz képest nem történt. 

Erre szokás mondani, hogy a legjobb 
igazolás, ha egy csapat együtt marad... 
Remek pozícióból várhatjuk a kezdést, 
minden esélyünk meg van arra, hogy az 
első háromban végezzünk a végén! 

Utánpótlás csapatainknak (U16, u19) 
szintén nagyon korán kellett elkezdeniük 
az edzéseket, mert hasonlóan a felnőtt 
csapathoz, itt is elmaradt mérkőzések 
vannak! Minden más korosztályban (U7, 
U9, U11, U13, U14) a sportcsarnokunknak 
hála, folyamatosan tudtunk edzéseket 
tartani! Büszkék vagyunk arra, hogy egyre 
több gyermek sportol szakosztályunkban! 

A jövőben is célunk a labdarúgás 
és a sport megszerettetése a fiatal 
generációval!!!

Adó 1% felajánlás

Ismét eltelt egy év, 2021. május 20-áig lehet rendelkezni a 2020. évi személyi 
jövedelemadó 1%-ról. A befizetett adó 1 százalékának felajánlása nagy segítség 
egyesületünk részére. Kérjük önöket, hogy egyesületünk további fejlődéséhez 
járuljanak hozzá! Rendelkezzenek a befizetett közteher egy százalékának felajánlásáról, 
a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület javára! Ez a felajánlás önnek semmibe 
nem kerül, számunkra viszont nagy segítség. Hogyan küldhető el a hatóságnak az 
1+1 százalék rendelkező nyilatkozat? Az adóbevallás részeként (postai úton) vagy 
Elektronikusan Interneten (Jelentkezzen be az SZJA felületére Ügyfélkapun keresztül). 
Adószámunk: 18747313-1-15

A támogatásokat előre is köszönjük!

Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület

Megye II. felnőtt hazai mérkőzések
Tiszavasvári  –  Sényő         Február 20.  13.00
Tiszavasvári  –  Nyírbéltek  Március 06.  14.00
Tiszavasvári  –  Apagy         Március 20.  15.00
Tiszavasvári  – Geszteréd       Április 03.  16.00
Tiszavasvári  – Nagykálló       Április 17.  17.00
Tiszalök  – Tiszavasvári          Április 27.  17.00
Tiszavasvári  – Rakamaz         Május 01.  17.00
Tiszavasvári  – Kálmánháza     Május 15.  17.00
Tiszavasvári  – Levelek             Május 29.   17.00

OPERÁTOR / RENDSZERKEZELŐ

Az Ecomissio Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításával, gyűjtésével, 
termikus ártalmatlanításával, valamint kereskedelmével foglalkozó vállalat, amely 
számos multinacionális vállalat számára nyújt kiemelkedő minőségű komplex 
szolgáltatást. Akár azonnali kezdési lehetőséggel keressük leendő operátor 
munkatársunkat.
Feladataid lesznek:
- Rendszerüzemeltetési feladatok ellátása
- Az üzem folyamatos üzemmenetének felügyelete és biztosítása
- Üzemi berendezések kezelése
- A folyamatos üzemvitelhez szükséges karbantartások elvégzése 
- Üzemi terület tisztán tartása
Te vagy az ideális jelölt, ha rendelkezel az alábbiakkal:
- Középfokú végzettség
- Jó fizikum
- Alapszintű számítástechnikai ismeretek
- Megbízhatóság
Előnyt jelent:
- Fémipari, villamosipari vagy vegyipari alapszakma
- Kazánkezelői, technikusi végzettség
- Érettségi bizonyítvány
- Tűzvédelmi szakvizsga
- Emelőgép-, rakodógép-kezelői jogosítvány
- 3 év szakmai gyakorlat
- Tiszavasvárihoz közeli lakóhely
Amit a munkádért cserébe ajánlunk:
- Hosszú távú munkalehetőség
- Stabil munkahely
- Piacképes jövedelem és vonzó juttatások (cafeteria, 13. havi fizetés)
- Helyközibérlet-támogatás
Foglalkoztatás jellege:
- Folyamatos 4 műszakos munkarend
Munkavégzés helye:
- 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 29.
Jelentkezni a 3581 Tiszaújváros, Pf. 11. postacímre, vagy az ecomissiokft@ecomissiokft.
hu e-mail címre küldött fényképes önéletrajzzal lehet, a pozíció megjelölésével. Kérjük, 
pályázatodban tüntesd fel a munkakör betöltésének várható kezdési időpontját és nettó 
bérigényed!

Pályázatod befogadási feltétele az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kitöltése, mely 
honlapunkról letölthető (www.ecomissiokft.hu/cégismertető/állásajánlatok), vagy 
személyesen, a Titkárságon kérhető.

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Kedves Horgásztársak!

Foci

Kézilabda
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„Lesz képed hozzá? – Karácsony 

gyerekszemmel”
ÁGAZATI ALAPVIZSGA 
INTÉZMÉNYÜNKBEN

Január utolsó hetében ágazati alapvizsgán vettek részt azok a tanulók, akik ebben 
a tanévben kezdték meg a szakmai tanulmányikat intézményünkben, az alábbi 
szakmákban:

•	 Hegesztő
•	 Villanyszerelő
•	 Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő
•	 Asztalos
•	 Szociális ápoló és gondozó
•	 Gépgyártás-technológiai technikus
•	 Gyógyszerkészítmény-gyártó
•	 Vegyész technikus

A szakképzés 4.0. új rendszerében a korábbi Szintvizsgáztatás rendszerét az Ágazati 
alapvizsgák rendszere váltja fel. Ez olyan állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a 
képzésben résztvevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges 
szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A 
tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően 
teheti le a vizsgát. Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma 
tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák 
meg. A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény 
oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét 
a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. A 
tanuló nem léphet magasabb évfolyamba, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett, viszont 
sikeres vizsga esetén megnyílik a lehetősége szakképzési munkaszerződést kötni, mely 
által akár a mindenkori minimálbér 60%-ának megfelelő ösztöndíjra jogosult. Büszkén 
mondhatjuk, hogy minden tanulónak sikerült a megmérettetés, és reméljük, hogy 
valamennyien alkalmasak lesznek arra, hogy szakképzési munkaszerződés keretében 
tanulmányaikat folytatva a duális képzőhelyeken, és a jövő évi szakmai vizsgák után 
elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon.

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

A 
szélességi és 
a hosszúsági 
k ö r ö k r ő l 
már volt 
szó, de nem 
m e r í t e t t ü k 
ki a témát! 
Értelmezzük 
a fokokat. A 
mi témánknál 
használatos 
fokok az 

ívfokok, amit szög- vagy fokmérővel 
mérünk (állapítunk meg). 

Az ívfokok ívpercekből állnak. 1° = 
60’ ívperc. Ha szövegben azt olvassuk, 
hogy 23,5° - ez így nem helyes. Nem a 
10-es számrendszerben van dolgunk! Úgy 
helyes, ha azt írjuk, hogy 23°30’ vagy 

23 és fél fok, illetve 23 ½ fok. Ha ezeket 
tudjuk, azt is értjük majd, hogy ha az 
Egyenlítő 0°-os, a Rák- és a Baktérítő a 23 
és fél foknál található. A Sarkkörök a 66 
és ½°-nál található. A sarkpontok pedig a 
90°nál. Feladat: Tegyük a szögmérőnket 
és a földgömbön az Egyenlítőre – akkor 
érthetővé válik a „szabály”. A részletes 
térképlapokon jobb és baloldalon, 
felül és alul, a számozott fokhálózati 
vonalak között 10-20’ – os beosztások 
vannak, ezek segítenek a pontosabb 
helymeghatározásban. Pl. Budapest közepe 
az É-i sz. 47°30’-nál található. 

Feladat: Mi található az É-i sz: 46°10’,  és 
a K-i h: 20°10’ találkozásánál?

NyK

A pályamunkák megtekinthetők a 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola könyvtárának tiszavasvári-
iskola.hu oldalról elérhető digitális 
fotóalbumban.

Mesél a Föld
Fokról-fokra
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Erről írtak 35 éve
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Kultúra - szórakozás

Annak idején sokak álma vált valóra, 
amikor Tiszavasvárit 1986-ban várossá 
nyilvánították. 

35 év nagy idő. Emberöltőnyi évek.  
Ennyi idő alatt hatalmas utat jártunk be. 

Ha online módon is, de együtt örültünk, 
együtt emlékeztünk.  

A várossá nyilvánító okirat 
aláírásának napján, január 22 – én vette 
kezdetét az ünnepi program a Városi 
Televízió  képernyőjén és az EKIK 
intézményegységeinek közösségi oldalán

Büszkeség volt felsorakoztatni a  helyi és 
tiszavasvári gyökerű  tehetséges fiatalokat, 
akik zenés produkciójukkal köszöntötték 
a várost a  Találkozások Háza felkérésére. 

Az ünnepi programban Szőke Zoltán 
polgármester köszöntötte a születésnapját 
ünneplő Tiszavasvárit.  . 

A műsorban „fellépett” Arató Hanna 
Márta, Fekete Sándor Zoltán, Girincsi 
Fruzsina és Perpetuum  elnevezésű 
együttese, Girincsi Márton,  Göbölyös 
Táncegyüttes, Nagy Adrián – Nagy András 
közreműködésével,  a Polar Bear Dance 
trió – tagjai: Mikli Áron, Bakos József, 
Kovács Tibor, a Március  zenekar – tagjai 
Arató Martin, Képes András,  Frics Bence, 
Katona Kristóf, Képes Tamás valamint   
Pankotai Nóri, Póka Nándor, a Városi 
Fúvószenekar Nagy Dániel vezetésével. 

Ezt követően archív felvételen 
követhettük nyomon a várossá avatás 
pillanatait.

A zenei program folytatódott január 
27 – én  a Hankó László Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola  növendékeinek 
műsorával, egy hangversennyel tették 
tiszteletüket e neves eseményen.

A Tiszavasvári Városi Televízió interjúját 
is láthatták az akkori városvezetővel. 
Sulyok József úrral, aki beszélt az ünnepi 
pillanatokról és az előtte lévő időszakról. 

Az Ők Most Itt együttes sem ismeretlen 
Tiszavasváriban, tagjai örömmel 
tesznek eleget egy – egy meghívásnak 
városunkban, így Bánhidi Krisztián, Fekete 
Viktor, Munkácsi Szabolcs, Szakos Andrea 
és Veres Tibor. Könnyűzenei koncertjük 
üde színfoltja volt az ünnepköszöntő 
programnak. 

A rockzene kedvelői  is megtalálhatták a 
nekik tetsző  stílust, melyet egy közkedvelt 
csapat  képviselt,  helyi kötödésű 
fiatalember vezetésével, ők a Későn 
Szóltál   együttes. Tagjai Veres László 
Tibor, Bencze Attila, Bencsik Dániel, 
Farkas Ferenc, Baranyai Sándor. 

Ezalatt az egy hét alatt a Vasvári Pál 

Múzeum  kollektívája is köszöntötte  a 
várost, várostörténeti kvíz – és  puzzle 
játékukkal emlékeztek erre az eseményre 
valamint egy 2021.évi naptárt is  
megjelentettek, mely felidézi Tiszavasvári 
mindennapjait a 70-es 80-as évekből. 

A Városi Könyvtár  munkatársai 
születésnapi rajzpályázatot hirdettek 
meg, melyre február 12 – ig várták a 
pályamunkákat valamint  egy online 
születésnapi újság  is napvilágot látott az 
1986  -os év eseményeivel. 

 Rendhagyó, ám mégis különleges 
módon ünnepeltünk. Köszönet illet meg 
ezért minden résztvevőt, fellépőt  valamint 
a Tiszavasvári Városi Televíziót amiért a 
technikai hátteret biztosította a születésnapi  
ajándékkosár  létrejöttéhez. 

  Szőllősi Ágnes

Születésnapi ajándékkosár
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Közlemények-Információk

Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Gellén Kinga /2020.12.17./
Buzsik Barbara /2020.12.28./
Béres Levente
Kocsondi Marcell
Balogh Lolita
Lakatos Klarisza Szimonetta 
Vadász László Dániel
Ábri Szofia Mária

Akik házasságot kötöttek
Béres Nikolett   – Nagy Erik 
Virág Emese     – Szabó Ferenc

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszavasvári, Kelp I. u. 1/B (Gyári 
ltp.) 54 m2-es 1+1/2 szobás, 54 m2-es, 
műanyag nyílászárós lakás eladó! Érd.: 
+36/(30)460-4860
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06304026732
Építési telek megosztva is eladó 5000 
nm Tiszavasvári, víz utca 13. 06 70/273-
8168
Tiszavasvári,  Kinizsi u. 27. sz. alatt 
700m2, ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500 
m2 építési telek eladó. Tel: 30/213-1712

Munkalehetőség
Azonnali kezdéssel pizza futárt keresünk 
a Tiszavasvári Pizza Ferettibe!!! 
Jelentkezni a 06 70/631- 2096-os 
telefonszámon lehet.

Pizza szakács álláshelyre kollégát 
keresünk. 70/631 2096

Szolgáltatás
Szerkezetlakatos munkát vállalok: trapéz 
lemezkerítések, kiskapuk, nagykapuk, 
előtetők, fémszerkezetek hegesztése, 
javítása. Tel.: 70/322-3546
Földmérés, megosztás, épület 
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár 
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel: 
30/ 368-9797

Ez is - Az is
Kupás cserép, kisméretű + pecsétes 
tégla, kis pala, vascső eladó! Érd.: 06 
30/943-7332
Kézzel lekaszált nagy bálányi lucerna 
eladó. Tel. : 06 70/273-8168
Eladó 100 l almacefre és 50 l 
szilvacefre! Jó állapotú elektromos 
kukoricadaráló, szőlődaráló és 
szőlőprés kihasználatlanság miatt eladó. 
Érdeklődni: 06 70/583-8442
10 kg mogyoró eladó!  Érd.: 06 30/4949-
939
220/380 villanymotor eladó! Érd: 
30/4949-939

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadásairól, fogadóóráiról 
érdeklődjön előzetesen a 06 42/520-500 
telefonon!

Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140

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. 

Anyakönyvi Hírek

Balogh Sándor:
+36 70 5466851

Képviselői Elérhetőségek

Akiktől búcsút vettünk:
Ábri Géza Vasvári P. u. 87.  
Kiss István Vasvári P. u. 87. 
Pásztor János volt   Dobó István u.   
Nagy Balázsné sz. Kövér Erzsébet                        
  volt Kossuth u.   
Lekka Ferencné sz. Juhász Mária  
  Szögi Lajos u.                                          
Boros Lajos Alkotmány u.        
Kiss István Bercsényi u.      
Ujhelyi László Vásártér u.     
Kónya Lajos Tiszalök   
Zsoldos Attila Szabó Magda u.   
Balogh Józsefné sz. Rontó Julianna  
	 	 Szőnyi	Tibor	u.		
Lippai Lajos Nagybecskerek u.    
Kis Ferenc Szabó Magda u.
István János volt   Egység u. 

16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó 
számot

Tiszavasvári Kormányablak 
ügyfélfogadási ideje:  
Bővebben a 12. oldalon!
Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Gyógyszertári Ügyelet:
Február 12-18
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Február 19-25
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Február 26-Március 04
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Március 05-11
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Március 12-18
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

Dr. Kodak István Gyermekgyógyász  
rendelési ideje:
Hétfő – Szerda - Péntek:  09:00 - 11:00
Kedd –Csütörtök: 15:00 – 17:00

ŐSZI KÖD
Rút köd üli meg a fákat

Elterül a Duna felett

Míg a pesti utcát járom

Velem a bánat lépeget

Csak nézem a messzeséget

A szürke függönyös Dunát,

Rád gondolok, a vágy éget

Csöndesen ballagok tovább.

Bónis László

Módosul a gyermekorvosi 
rendelési idő

2021. januárjától a Tiszavasvári I. számú 
házi gyermekorvosi körzetet Dr. Nyáguly-
Csegezy István gyermekorvos helyett Dr. 
Sveda Brigitta gyermekorvos látja el. A 
rendelés helye változatlanul a Tiszavasvári, 
Kossuth út 4. szám alatti Központi Orvosi 
Rendelő emeleten lévő rendelőhelyisége. 
A rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
Hétfő: 8:00-10:00, 
Kedd: 12:00-14:00
Szerda: 12:00-14:00
Csütörtök: 12:00-14:00
Péntek: 8:00-10:00
Tanácsadás:
minden kedden 11:00-12:00

Tamás Viktor:
+36 30 3265394

Szabó Zoltán:
+36 70 1980057

szabo.zoltan0829@gmail.com

Szurkos Szilvia: 
+36 30 3058143

Ráduly Zsolt:
+36 30  2198461

Balázsi Csilla:
42/520-120

e-mali: csilla@csip.hu
Volosinóczki Béla:

+36 30 2132327

Bakné Répási Ágnes:
bakne.r.agnes@gmail.hu
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Emlékezzünk

„Minden találkozás búcsúzáshoz 
vezet, és ez így lesz, amíg világ a világ. 

Minden találkozásban benne van 
az elválás szomorúsága, mint ahogy 

minden búcsúban benne van egy kevés a 
találkozás öröméből is. ”

Munkám során nagyon sok emberrel 
találkozok, sokan irigylik az 
anyakönyvvezetői munkát, és csak a 
szépségét látják. Én is hiszem és vallom, 
hogy a közigazgatási munka legszebb 
területe az anyakönyv, hiszen végigkísérjük 
az élet legfontosabb eseményeit a 
születéstől az elmúlásig. Egy kisgyermek 
születésének anyakönyvezése, két ifjú 
pár legszebb napján való közreműködés 
valóban örömteli, felemelő, felejthetetlen 
élmény. De feladataink közé tartozik 
sajnos a legszomorúbb esemény: az 
elmúlás, a haláleset anyakönyvezése is. 
A gyász, a veszteségeink feldolgozása az 
élet szerves részét képezi, ugyanakkor a 
legnehezebb feladatot jelenti. Rokonunk, 
ismerőseink halála mindig felkészületlenül 
ér bennünket, még akkor is, ha hosszas 
betegség előzi meg. A gyász nehéz 
perceiben sokszor nem tudjuk mit tegyünk, 
azonban gondoskodnunk kell arról, 
hogy az elhunyt szerettünk megfelelő 
végtisztességben részesüljön. Ebben a 
nehéz, de szükséges folyamatban nyújt 
segítséget a temetkezési szakember, aki 
ismeri a temetések menetét, elénk tárja a 
választási lehetőségeket, többek között a 
gyászjelentéssel, temetési szertartásokkal 
kapcsolatban.  A jó szakember egyben 
lelki támaszt is nyújt ezekben a nehéz 
időkben ügyfelének. Azt hiszem, 
hogy erről részletesebben a napokban 
elveszített kolléga tudott volna igazán 
beszélni.  Lippai Lajos Tiszavasvári, 
Nagybecskerek úti lakos halálhíre nagyon 
sokunkat megrendített. A Tiszavasvári 

Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 
Városi Köztemető több évtizeden át 
tartó üzemeltetője volt. A temetkezési 
szolgáltató a temetkezési szolgáltatásra 
vonatkozó jogszabályok alapján végzi 
feladatát. Önállóan gondoskodik - a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően 
- a teljes körű temetkezési szolgáltatás 
megszervezéséről, lebonyolításáról, 
manuális elvégzéséről, az adminisztratív 
teendők ellátásáról, a nyilvántartások 
vezetéséről, a hozzátartozó megbízása 
alapján gondoskodik az elhunyt személy 
halálesetének a hivatalban történő 
anyakönyveztetéséről. Munkánk ezen a 
területen kapcsolódott össze 2000-ben 
anyakönyvvezetői pályafutásom kezdetén. 
Lajos személyében egy nagyon pozitív 
embert ismertem meg, aki a rábízott 
feladatot a legnagyobb pontossággal 
végezte. Az anyakönyvezéshez 
szükséges dokumentumokat hiánytalanul 
a jogszabályi változásokat követve 
bocsájtotta rendelkezésemre. Lelki támaszt 
is nyújtott nekem egy-egy nehéz haláleset 
anyakönyvezéséhez, pl. egy kisgyermek, 
fiatal személy, ismerős, barát halálesetének 
anyakönyvezése nem könnyű feladat, 
hiszen a papírok mögött a személyt is 
látjuk. Ilyenkor csorognak a könnyeim, 
és röpködnek a miértek. Sokszor maradt 
velem az irodámban, és beszélgetett velem, 
hogy könnyebben meg tudjam oldani 
a feladatot. A gyászoló család minden 
igényét figyelembe véve, a legnagyobb 
tisztelettel, odafigyeléssel végezte 
munkáját, adott segítséget szerettük 
utolsó útjára kísérésében. Nemcsak 
magával, hanem beosztott kollégaival 
szemben is maximális elvárásai voltak 
a temetési szertartás lebonyolításában. 
Azt hiszem erről nagyon sok városlakó 
meggyőződhetett, és személy szerint 
én is közeli hozzátartozóm elveszítése 
során. Munkáját hivatásnak tekintette 
és a városvezetés elvárásait figyelembe 
véve a legnagyobb hozzáértéssel 
végezte. Magánemberként mindig 
vidám, mosolygós, jó humorú, segítőkész 
emberként ismerhettük meg, aki a városi 
rendezvények, óvodai, iskolai jótékonysági 
bálok oszlopos tagja volt. Emléked él és 
élni fog, őrzöm a mosolyodat, a hangodat, 
minden gesztusodat. 
Kedves Lajos! 

„Csendes legyen álmod. 
Találj odafönt örök boldogságot!

Kísérje utadat Isten és az ég. 
A felhőkön túl találkozunk még.” 

Szabóné Aranyi Tünde 
anyakönyvvezető

1937-ben született Hódmezővásárhelyen. 
Tanulmányait a Szegedi Vegyipari 
Technikumban kezdte, majd 1960-
ban a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerészi Karán szerzett 
Gyógyszerészi diplomát. Közben 
megnősült, és 1960-ban megszületett Zsófia 
nevű lánya, aki pszichiáter szakorvos, 
1965-ban fiúk Ferenc, aki gyógyszerész, 
mellette jelentős nemzetközi eredményeket 
ért el a kémiai kutatások terén.1963-tól 
Hajdúnánáson a Kabay János gyógyszertár 
vezetője lett, majd később városi 
főgyógyszerészi tevékenység ellátásával 
is megbízták. 1974-től az akkor még szebb 
napokat megélt Alkaloida Vegyészeti 
Gyárba került, ahol a biológiai kutatás és 
megszervezése volt a feladata. A fejlesztés 
mellett 3 új gyógyszer létrehozásában 
is részt vett. Kis kitérő után 1990-től 
visszatért Tiszavasváriba, ahol letelepedett, 
és magángyógyszertárat alapított. 1998-
ban Pro urbe kitüntetésben részesült. Jól 

érezte magát itt, ezért szívesen mondott 
igent körzetéhez tartozó emberek azon 
kérésének, hogy induljon a helyhatósági 
választásokon, és képviselőként is 
vállaljon közéleti tevékenységet. 
Programjában az alábbiakat tűzte ki célul 
maga elé: - Nagyon ráférne Bűd főutcájára 
egy alapos rendezés, - Megoldatlan a 
csapadékvíz elvezetése, - Életveszélyes a 
parkolás az óvoda előtt, - A bűdi gyerekek 
is megérdemelnének egy igényesebb 
játszóteret, a szülők, nagyszülők 
pedig egy kulturált pihenőparkot, - A 
kisutcáknak is jár normális közvilágítás, 
szilárd útburkolat, - A tiszadobi út miatti 
megnövekedett forgalom szükségszerűvé 
tesz egyes helyeken sebességcsökkentő 
táblák kihelyezését, - A közbiztonság 
megőrzése fokozottabb rendőri járőrözést 
tenne szükségessé. Amit még fontosnak 
tartott: - Pszichiátriai, - cukorbeteg gondozó 
létrehozása, - Olyan öregek klubja, 
ahol ebédelni is lehet, - Rászorulóknak 
kulturált, megszervezett ebédkihordás, 
- Ipari park kialakítása – hiszen a terület 
adott, - Szociális gondozóhálózat kiépítése. 
Mindig nagy hangsúlyt fektetett az idősek 
megsegítésére, egészségi állapotuk 
javítására, szinten tartására. Féltve őrzött 
álma volt a Vasvári Pál úton egy szociális 
lakóépület létrehozása. Megválasztása 
esetén a képviselői tiszteletdíjából 
alapítványt kívánt létrehozni az idősek 
és szociálisan rászorultak étkeztetésének 
javítása érdekében. Képviselői 
mandátumának lejárta után nem sokkal 
a család Hajdúnánásra költözött. 
Városunk egykori lakója, aktív közéleti 
személyisége, a mindenki által tisztelt 
és megbecsült Csende Feri bácsija 2021 
januárjában, életének 84. évében elhunyt! 
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

Megemlékezés
BAK IMRE

halálának 1. évfordulójára.
Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy lehetett,

Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap
De szívünkben él, s örökre ottmarad!

A gyászoló család

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
drága jó férj, édesapa, nagyapa KOVÁCS 

SÁNDOR halálának 1. évfordulójára
„Tiéd a csönd és a nyugalom,
Miénk a bánat és a fájdalom.
Hiányzol, Nyugodj Békében!

Szerető feleséged, lányaid, vejeid és az 
unokák Gina, Bianka, Zsombor Zsófia

B Ú C S Ú In memoriam Csende Ferenc
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magasnyomsású mosó

elektromos szegélynyíró

52.900.-Ft

20.900.-Ft

Szeretett Szüleink, Nagy Irén és Virágh Balázs 
50 éve, 1971. február 02-án esküdtek egymásnak 
örök hűséget. Ezen a különösen szép évfordulón 
köszönt bennetetek: Fiatok, Unokáitok, az egész 
családotok és barátaitok. Kívánunk mindannyian 
még sok-sok együtt töltött éveket.

„Akit párodul melléd rendelt az ég, 
Becsüld meg, szorítsd meg kezét, 

És ha minden álmod valósággá válik, 
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig”

Hát akkor mit csinál? Diszkréten 
füttyöget, és ezzel tartják egymás között 
a kapcsolatot, miközben nyugodtan 
ropogtatják a fákon maradt száraz magvakat 
és a rügyeket, valamint bokrok aszalódott 
bogyóit. A süvöltő nálunk hegyvidéki 
madár és talán csak a Zempléni hegységben 
fészkel. Télen azonban részben innen, de 
főképpen a Kárpátokból és Európa északi 
területeiről lejönnek hozzánk az Alföldre 
és itt próbálják átvészelni a zord napokat. 

A hímek fekete sapkával és élénkpiros 
mellel rendelkeznek. A fekete szárnyukban 

egy fehér csík messzire világít. A tojók 
szerényebb színűek, mert a mellük csupán 
hamuszürke, egyébként a többi része 
hasonló a hímekhez. Rendszerint kisebb 
csapatokban járják az erdőket. 

Füttyéről már messziről felismerhető 
és nem kifejezetten félénk madár, tehát 
könnyű megfigyelni. Ha valaki találkozni 
akar ezekkel a szép színes madarakkal, 
akkor tegyen egy jó kis sétát a tiszalöki 
Arborétumban, biztosan találkozni fog 
velük.

dr Legány András                                            

Most látható a természetben
A süvöltő nem is süvölt!


