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2021. március
Emlékmenet a Doni
Hősökért

Városunk volt a végállomása 2021. február 21-én a
IX. „Emlékmenet a Doni Hősökért” című, SzabolcsSzatmár-Bereg megye 34 települését érintő 2 x 100 kmes gyalogmenetének. A Honvédsuli Egyesület kadét
hagyományőrzői által életre hívott program célja, hogy
az érintett települések számára a Don-kanyari offenzíva
78. évfordulójának megemlékezését segítse elő, és a
civil lakosságot testközelbe hozza a Magyar Honvédség
múltjával. A járványügyi szabályok betartása mellett
megrendezett megemlékezésen köszöntőt mondott Szőke
Zoltán polgármester úr, majd ünnepi beszéd hangzott el
Dr. Vinnai Győző, egyéni országgyűlési képviselő úr
tolmácsolásában. A díszlövés után a résztvevők koszorút
és virágot helyeztek el az emlékműnél – így tisztelegve
és megemlékezve a hősi halált halt áldozatokra,
hozzátartozókra!

www.tiszavasvari.hu

Dr. Vinnai Győző

A Parlament legfontosabb
döntései
Megkezdődött a Parlament
tavaszi ülésszaka. Természetesen a
legfontosabb kérdés a járványügy
volt.
A
brit
vírusmutáns
hazánkban is gyorsan terjed, több
embert fertőz és növeli a betegek
számát, ezért a veszélyhelyzettel
kihirdetett
védelmi
intézkedéseket
a
kormány
legutóbbi döntésével március 15ig meghosszabbította. Ezt az tette
lehetővé, hogy a parlament ismét megszavazta a kilencven
napos rendkívüli jogrendet. A kormány azon dolgozik,
hogy minél több vakcina álljon rendelkezésre, hogy minél
több embert be lehessen oltani, és megfelelő időben
megkezdődhessen a korlátozások feloldása is. Versenyt
futunk az idővel, hiszen minél több embert tudunk beoltani,
annál hamarabb lehet leküzdeni a járványt, és annál
előbb lehet gondolkodni a nyitáson és a könnyítéseken.
Mivel az Európai Unióból érkező vakcina szállítmányok
akadoznak, ezért alternatív forrásokból szereztük be a
megfelelő mennyiségű oltóanyagot. Emellett elfogadtuk
a módosított hulladéktörvényt is, ami reményeink szerint
rendezi az illegális hulladéklerakók ügyét.

Az Interneten túl is van élet…

Fiatalok figyelem!

Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári
Városi Televízió felhívással fordul minden olyan
városunkban élő fiatalhoz, aki szívesen megmutatná,
hogy szabadidejében az Internetezés helyett mi a
hobbija! Ha van egy spéci motorod, vagy szépen tudsz
festeni, faragni, verset írni, stb., akkor mutasd be, és
mi hírül adjuk országnak-világnak! Jelentkezhetsz
elérhetőséged megadásával emailben a vhirmondo@
gmail.com, vagy telefonon a 30/336-4177-es számon!
Várjuk jelentkezésed!

Fejlesztések Tiszavasváriban

Minimanó Óvoda

Mire ezek a sorok megjelennek, addigra várhatóan
elkezdődik az a hatalmas beruházás, mely újjá varázsolja
a Tiszavasvári Minimanó Óvodát. Mondjuk ki bátran –
ráfér! Eddig csak hallhattunk a nyertes pályázatokról, de
most végre a megvalósítás fázisához érkezett a projekt.
Az első körben 35 millió forintot nyert a város egy
Belügyminisztériumos pályázaton, melyből nyílászárók
cseréje, villamos energiai korszerűsítés, festés, belső
átalakítási munkálatok és részben fűtéskorszerűsítés
valósult meg.
A második, vagyis a mostani körben egy sokkal
jelentősebb, 235 millió forintos nyert pályázatból szinte
teljesen megújul a kor követelményeinek megfelelően
az óvoda. Folytatódik az energetikai korszerűsítés.
Napelemek kerülnek felhelyezésre, a fűtőtestek ki lesznek
cserélve, megvalósul a hőszigetelt nyílászárók beépítése,
teljes felújításra kerül a tető, és belső átalakítások lesznek
még megvalósítva. Vagyis: csak a falak maradnak,
az épület teljes egészében megújul kívül-belül. Ebbe
beletartozik az óvoda előtti parkoló és a járda felújítása
is, ezáltal rendezettebb lesz a környezet. Amíg gyerekek
vannak, addig az óvoda hátsó része kerül felújításra,
nyári szünetben pedig a belsőtér. Várhatóan szeptemberre
befejeződnek a munkálatok, és Tiszavasvárinak lesz egy
szép új óvodája!

Évértékelő - Szőke Zoltán polgármesterrel

Korábban
megígértük
a
Kedves
Olvasóknak, hogy polgármester úrral
csinálunk egy évértékelővel egybekötött
visszatekintést a 2020-as esztendőre. Biztos
nagyon sok városlakó érdeklődve várja,
hogy milyen esztendőt zártunk?
– Köszönöm a lehetőséget! Ígéretemhez
híven beszámolok arról, hogy az elmúlt
évben hogyan teljesített a város, hogyan
teljesített a képviselőtestület, és milyen
fejlesztések jöttek létre. Azért is fontos
erről beszélni, mert emberek vagyunk,
és a hétköznapi gondok – bajok miatt
könnyen felejtünk. Egy év van mögöttünk
nagyon sok történéssel, és nem biztos,
hogy mindenki mindenre emlékszik. Ezért
érdemes végigmenni rajta még egyszer.
A 2019-es esztendő sikeres zárása után
a 2020-as év költségvetésének tervezése
nagyon pozitívan indult. Egy jó hangulatú,
de
megfeszített
munkát
követősen
sikerült mindenki számára nagyon jó,
pozitív irányba mutató költségvetést
összeállítanunk. Ez azt jelenti, hogy azokból
a működési hiányokból, ami az előző évekre
jellemzőek voltak, - tudtunk visszavenni.
Köszönhető volt ez az átszervezéseknek,
intézmény összevonásoknak – és itt
megemlítem a Tiva-Szolg. Kft-t, de erre
még visszatérünk. – Mondjuk már el, hogy
lehet úgy költségvetést tervezni, hogy eleve
hiánnyal? Ezt biztos sokan nem értik!
– Fordítsuk le hétköznapi nyelvre: egy
háztartásba befolyik havi szinten 100.000.Ft. Mondjuk, ennyi kell a megélhetéshez,
de szeretnénk venni egy új mikrót, egy
új kenyérpirítót, és mondjuk még egy
kávéfőzőt. Ez a betervezett rész, ami
jelen esetben hiányként csapódik le,
mert nincs annyi pénzünk. Ha esetleg
valahonnan lenne plusz bevételünk,
akkor meg tudjuk venni. Ha nem, akkor
sajnos kihúzzuk a listából, vagy áttesszük
máskorra – de a megélhetésünk továbbra
is biztosítva van. Vagyis a városra nézve: a
rendelkezésre álló költségvetésből fizetjük
a béreket, kiadásokat, a betervezett dolgok
(fejlesztések, felújítások, beszerzések)
pedig csak akkor jöhetnek szóba, ha
pályázat útján, saját plusz bevételből, vagy
egyéb támogatásból sikerül megtalálni
a rá való forrást. Ha nem jön össze ennyi
pénz, akkor nekünk is ki kell húzni a
listából valamit, - de ehhez előtte be kell
terveznünk. Így kerül évvégére egyensúlyba
a költségvetésünk! De térjünk vissza a
2020-as évre! Tervezgettük a fejlesztéseket,
és örülhettünk annak, hogy városunkban a
vállalkozások is fejlesztenek. Kiemelném a
Quick 2000 Kft-t, ahol jelentős beruházás
ment végbe, és nem leépítettek, hanem
fejleszteni
tudtak.
De
említhetnék
még számos vállalkozást, akik igen is
Tiszavasváriban tervezik a jövőt. Januárfebruárban még nem találkoztunk a járvány
fogalmával. Optimista volt mindenki.
Nagyon színvonalas rendezvényeket sikerült
lebonyolítanunk. Emlékezzünk vissza:

Magyar Kultúra Napja, Városi Bál, Nőnap.
Ezek mind teltházasok voltak! Sikerült
a lakosságot visszaszoktatni a közösségi
életbe. A legjelentősebb ezek közül a Városi
Bál volt, ahol mind a létszám, mind a befolyt
összeg jelentősnek mondható. Konkrétan
1,6 millió forint jött be tisztán, ami a Civil
szervezetek támogatására létrehozott alapot
gyarapította. Ki is akartuk osztani, de ha
továbbmegyünk 2020 márciusára, ekkor
lépett be az életünkbe váratlanul a Covid
vírus, ami átírt mindent. És itt beszélnék
egy kicsit a civilekről és a városi bálról. A
Covid miatt ezt a támogatási formát nem
osztottuk ki. Értek emiatt olyan vádak, hogy
mi lett ezzel a pénzzel, biztos elköltötte a
város, vajon meg fogják-e kapni valaha ezt
a pénzt a civilek? A válaszom: igen, meg
fogják kapni. Ez egy elkülönített számlán
lévő forrás, amit még 2020-ban ki akartunk
osztani. Sajnos a pandémia miatt erre
lehetőség nem volt, de ha megnézzük, a
civileknek sem volt szükségük plusz pénzre,
hiszen rendezvényeket, összejöveteleket,
programokat nem tudtak tartani. Viszont,
ha a helyzet lehetővé teszi, akkor 2021ben mindenképp kiosztjuk. De haladjunk
kronológiai sorrendben: márciusban a
Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság
komoly támogatást kapott. A normatív
támogatásuk 30.500.000.-Ft, és ezen kívül
érkezett a működésükhöz 12.300.000.-Ft,
valamint 2,9 millió Ft bértámogatás, és
az önkormányzat a régi 1,5 millió Ft-os
támogatás helyett 2,5 millió Ft-ot szavazott
meg. És ha már támogatások, akkor nézzük
a civilszervezeteket: a költségvetésünkben
nagyságrendileg nagyobb támogatásokat
állítottunk be részükre (Tűzoltóság,
Polgárőrség, Fúvószenekar). Menjünk
tovább! Már márciusban elkezdődött
a belvízelvezető csatornák állapotának
felmérése.
Tízéves
elmaradás
volt
tapasztalható! Belvízszivattyút kellett
cserélnünk, mert a régi már működésképtelen
volt. Majd hozzákezdtünk a belvízelvezető
rendszer felújításához, mert a városban
megmutatkozó belvíz szükségessé tette a
mielőbbi munkálatokat. Még márciusban
támogatás címén megkapta a polgárőrség
a volt polgármesteri autót, mivel az övék
olyan állapotba került, amit már nem volt
ésszerű és gazdaságos megjavíttatni, és
addig saját autóval látták el a szolgálatot.
Ezt VW Passatot mind a mai napig
használják! Egy picit térjünk vissza a
márciusi Covid helyzetre, ami mindent
megváltoztatott. Be kellett zárni óvodákat,
iskolákat. A hivatalokban megváltozott az
ügyfélfogadás módja, az idősotthonban
teljesen új rendet kellett bevezetni. Ki kellett
alakítani izolációs szobát, maszkokat,
fertőtlenítőeszközöket kellett beszerezni,
mivel rendkívül veszélyes az idősekre
nézve a vírus e fajtája. Beindítottuk még
hatékonyabban a házi segítségnyújtást,
és igyekeztünk jobban odafigyelni a
Tiszavasváriakra. Az új helyzetre senki nem
volt felkészülve én azt gondolom, viszont
megfontoltan, higgadtan, nyugalommal és
összefogással úrrá tudtunk lenni ezeken
a problémákon. Voltak megbetegedések,
de nem voltak tömeges halálesetek.
Kanyarodjunk 2020 áprilisára: a TivaSzolg. Kft. beszerzett egy új Volkswagen
Transportert a temetkezési szolgáltatások
magasabb szintű ellátásához. Ezen
kívül a Tiva-Szolg. Kft kerítést épített a
Találkozások Terénél, a Szociális Otthonnál,
besegített az önkormányzati beruházásban,
utat építettek a csónakázó tónál, felújították
az ifjúsági tábort a közmunkaprogram
keretein belül, folytatták a belvízelvezető
csatorna tisztítását, járdát építettek, és még
sorolhatnám. Időközben a Covid kapcsán

elkezdődött egy gyűjtés a szociális otthon
dolgozóinak, a munkakörülményeik javítása
céljából. Emberfeletti, amit véghezvittek, és
visznek most is. A Boldogabb Családokért
Alapítványon keresztül elindult egy
tárgybeli és egy pénzbeli adománygyűjtés,
amire később még visszatérek. Sajnos
több városi rendezvény elmaradt, de pl.:
az Öhönforgató Fesztivál Home formában
megvalósult. Újdonság volt csak úgy, mint
a Találkozások Háza egyéb programjának
hasonló formában történő megszervezése,
lebonyolítása, amit ezúton is köszönök
Nekik! Továbbra is nyerő szériában
volt a város. 35 millió Ft-os felújítást
terveztünk a Minimanó Óvoda esetében,
mert már nagyon ráfért, viszont egy régi
pályázatunkat sikerült újra nyertessé tenni,
és 235 millió Ft támogatásra lettünk ezzel
jogosultak. Ezt azért fontos megjegyezni,
mert ebből a két pénzből ebben az évben
a Minimanó Óvoda egy korszerű, teljesen
felújított épületegyüttes lesz a mai kor
követelményeinek megfelelően. Annyit
szeretnék megjegyezni a régi mentett
pályázatokkal kapcsolatban: sokszor az
a kritika ér különféle közösségi oldalon,
nyomtatott sajtóban (?), hogy ezek nem
is olyan nagy dolgok. Valóban vannak
olyan pályázatok, amit 2016-17-ben az
előző városvezetés adott be, de azok nem
nyertek, mert valamiért nem feleltek
meg a kiírásnak. Viszont amikor ezeket
a pályázatokat mi elővettük, észrevettük
a hibákat, kijavítottuk, majd tudtuk azt,
hogy hol kell újra kopogtatni, hol kell a
telefont megcsörgetni, tudtuk, hogy hol
kell megkérdezni van-e még forrás erre
a pályázatra – mert mi azt rendbetettük,
kijavítottuk, és szeretnénk megkapni –
tehát: nekünk ezeket a munkákat el kellett
végezni. Nem volt elég, hogy valamikor
valaki benyújtotta!
– Egy nagyon fontos, és idevágó kérdés:
a közhangulatban az is benne van, hogy
könnyű ezeket a régi pályázatokat most
megnyerni, mert a városvezetés olyan
színben játszik, mint az ország vezetése!
Ha most ezeket a pályázatokat ugyan olyan
hibásan adnátok be, mint ahogy tette azt
az akkor városvezetés, akkor ugyan úgy
elutasítanák pártállástól függetlenül?
– Ez így van! Ugyan úgy nem nyernénk!
Mondanék egy példát. A TOP-os pályázatok
jelentős része úgy került vissza, hogy a
pályázatkiíró tételesen felsorolta azokat
a hibákat, amiket ki kellett volna javítani.
Sajnos legtöbb esetben csak a kifogásolás
történt meg, a pályázatok kijavítása nem.
Hát persze, hogy nem nyertünk! Mi ezeket
a pályázatokat – amint már mondtam – a
nulláról indítottuk. Természetesen kell
kapcsolatrendszer, de ahhoz érvényes
pályázat is kell! Nem lehet úgy egy
várost működtetni, hogy falakkal vesszük
magunkat körbe, senkivel nem beszélünk.
Kell, hogy legyen egy olyan ember, aki
tudja, hogy kit kell felhívni, hallgassák meg
azt, amit mondunk, és nyíljanak az ajtók!
Kell a politika is ehhez, de kell, hogy e
nélkül is működjön egy város. Kihasználjuk
a kapcsolatainkat, kihasználjuk, hogy
vannak nagyon jó szakembereink, mert a
város csak ez által fog jól működni. Már
többször említettem, de miért van az, hogy
más településeken más politikai színezettel
is tudnak fejlődni? Azért, mert ott félretették
a politikát, és mentek, és lobbiztak a
település érdekében – ami itt nem volt meg!
Mondhatnám, hogy a 2020-as esztendő az
összefogás esztendeje volt településünkön.
Közösségek épültek úgy a vállalkozói,
mind a civil szférában. Mindenki, ahogy
tudta, odarakta a magáét. Élő példa erre
az egészségügyünk fejlesztése! Dr. Lipták

2021 március
József kezdeményezésére a mezőgazdasági
vállalkozók 5,2 millió Ft-ot gyűjtöttek
össze. Dr. Rojkó László koordinálásával
beindult a kardiológia fejlesztése, és az
összegyűjtött pénzből ultrahangos géppel,
és egy szemészeti eszközzel sikerült
fejlesztenünk a Járóbeteg szakrendelő
felszereltségét.
A
Rojkó-Med
Kft.
jóvoltából folytatódott a Kabay úton a
szakrendelő fejlesztése, belső kialakítása,
bútorozása. Nagy valószínűséggel még
az idén megtörténik a szakrendelő egy
részének kiköltözés. Június hónapban
befejeződött az ifjúsági tábor felújítása.
Átadásra került a csónakázó tónál a kondi
park, ami a sportkedvelők szempontjából
igen nagy eseménynek számított. Soha
ennyi ember nem volt még kint egyszerre,
mint ahogy azóta. Sok gyerekes szülő
jelent meg, és sokan jelezték, hogy nagyon
tetszik nekik minden, de jó lenni ide egy
játszótér, hogy amíg ők sportolnak, addig
a gyerekek is el tudják foglalni magukat.
Sajnos az elmúlt év ezt nem tette lehetővé,
mert a Covid miatt döntenünk kellet, hogy a
kieső bevételek miatt vagy veszélyeztetjük
a költségvetésünk egyensúlyát, vagy
megépítjük a játszóteret. A helyszín
kijelölése megtörtént, de a játékokat majd
csak az idén tudjuk megvásárolni. A TivaSzolg. Kft-vel közösen kialakítottunk egy
új kerékpártárolót, valamint ivókút került
kihelyezésre. De folytassuk a beszámolómat
egy olyan dologgal, ami számtalan
alkalommal került porondra: folytatódik-e
idén az útépítés? Befejeződött az egyedi
kormányzati támogatásból felújítandó utak
kivitelezése: Bocskai út eleje, Ifjúság út
eleje, Nagy Sándor út, és még sorolhatnám.
Ez 260 millió Ft-ból valósult meg. Ezzel
egy időben átadásra került a Találkozások
Tere. Jó idő esetén ennek is meg lehet
nézni a kihasználtságát. Közben, ahogy a
„Járóbeteg” fejlődött, úgy újabb problémák
merültek fel. Már régen kiszolgálta az árát
az elavult, idejét múlt 50 éves röntgengép!
A Rojkó-Med Kft-vel egyeztetve, Rojkó
doktor úrral átbeszélve odáig jutottunk,
hogy a Kft. vállalta egy új röntgen gép
vásárlását, ami egyrészt óriási teher, hiszen
ez több tízmillió forintba kerül, viszont nagy
előrelépés az egészségügyi szolgáltatás
terén. Lépjünk tovább! Ahhoz, hogy a
városból ne elmenjenek a fiatalok, hanem
inkább itt maradjanak, ezért az „Esély és
Otthon” pályázatunk célja támogatni a 1835 év közöttieket! Eddig hét önkormányzati
lakást tudtunk odaadni fiataloknak a közös
életük kezdetének segítése érdekében.
Tudunk egyszeri 700.000.-Ft támogatást
adni
lakásvásárlásra,
lakásfelújításra,
és akik hiányszakmával rendelkeznek,
azoknak havi 40-45.000.-Ft támogatást
tudunk adni szintén azért, hogy itt tartsuk
őket városunkban. Eddig már több tucat
fiatalnak tudtam gratulálni, akik igénybe
vették a támogatás valamelyik formáját.
Megértették, hogy számítunk Rájuk, és Ők
is számíthatnak ránk! Június környékére
már enyhítettek a szigorításokon, így
megtarthattuk a Trianoni megemlékezést.
Elindult
a
„Gyere
a
térre”
rendezvénysorozat, elindult a Térzene
Fesztivál – ezzel át is térhetek egy másik
témára.
Ezekkel
az
eseményekkel
felavathattuk az új színpadunkat az új hang
és fénytechnikával egyetemben. Ezzel is
sok pénzt lehet megspórolni, hiszen nem
kell ezek után bérelni az említett
felszereléseket, mert a HACS-os pályázaton
elnyert pénzből meg tudtuk venni. Térjünk
vissza kicsit májusra: az akkor még nem
nyilvános
„Tiszavasvári
Komplex
felzárkóztató program” c. pályázat
elkészítése jelentette számunkra az újabb

2021 március
kihívást. Ez egy infrastrukturális és
képzésbeli felzárkóztatást jelent a város
egészére nézve. Ezt az önkormányzat
munkatársaival, Dr. Vinnai Győző, egyéni
országgyűlési képviselő úrral, Ráduly Zsolt,
alpolgármester úrral, Szabó Zoltán, igazgató
úrral, és jómagam hoztuk össze. Ekkor még
csak bizakodtunk, hogy az ötleteinket
befogadja a Magyar Kormány. Ezzel
lezárult a május-júniusi időszak, de mi
dolgoztunk tovább. Jött a július: több mint
50 millió Ft bértámogatást kapott az
önkormányzat működésre és a bérek
kifizetésére, a Rojkó Med Kft. rekord
gyorsasággal beszerezte az új röntgen
gépen, valamint elkezdődött a 35 millió Ftos óvoda felújítás első lépése Bűdön,
valamint a 235 millió Ft-os beruházás
megalapozása, aminek a kivitelezése az
idén fog megtörténni. Augusztusban a
járványügyi
szabályok
maximális
betartásával megrendeztük az augusztus
20-i városi ünnepséget, mely rendkívül
színvonalas volt. Itt tudtuk átadni az év
közbeni esedékes kitüntetéseket is. Lassan
ráfordultunk az őszre: mindjárt szeptember
elején átadásra került az Ifjúság út - Kossuth
út kereszteződésében lévő csomópont a
zebrákkal. Ha jól emlékszem 2013 volt az,
amikor szóba került ennek lehetősége,
2014-ben még kampánytéma is volt, aztán
utána mélységes csend. Aztán mi újból
elővettük. Erre támogatást nem kaptunk,
viszont azt az áldatlan állapotokat meg
kellett szüntetni. Megnövekedett az
autósforgalom, és egyre nehezebb volt az
átkelés – főként reggel, az iskolakezdés
idején. Úgy döntött a képviselőtestület,
hogy hitelfelvétellel építteti meg a zebrát,
ami miatt rengeteg támadás ért, mert jó
szándékú emberek úgy állították be, hogy
mi 18 millió forintért fogunk nyolc csíkot
felfestetni. Azóta láthatóvá vált, hogy nem
csak arról a nyolc csíkról van szó, másrészt
viszont 16,5 millió forint lett a végösszeg
azért, mert kötelezően ezeknek a zebráknak
a megvilágítását is meg kellett oldani
(terveztetés, kivitelezés). Közben futottak
pályázataink: Míg a Klímastratégia
megvalósult, a csónakázó tó környékét
szeretnénk
fejleszteni
(rekortánpálya,
főzőhelyek kialakítása, világítás felújítás,
padok
és
hulladékgyűjtő
edények
kihelyezése, felújítása) – időközben
kiderült, hogy ezek a pályázatok is nyertek,
és várhatóan már az idén elkezdődnek a
munkálatok. A BM-es pályázattal az idén
felújítjuk a Kálvin utcát, a Báthory utcát és
a Bajcsy-Zsilinszki úton egy bizonyos
járdaszakaszt. 2020-ban folyamatosan ment
a rágcsálóirtás, és sajnos a kóbor ebek
befogása, ami már lassan évtizedek óta
fennálló probléma. Az idei évben várhatóan
erre is meglesz a megoldás, hiszen elkészül
a gyepmesteri telepünk – szintén pályázat
útján. Ráduly Zsolt alpolgármester úr
szeptemberben számolt be arról, hogy
befejeződött a Kabay J. Általános Iskola
világításának felújítása. 700 db neon lett
modern LED fénycsövekre cserélve 27,5
millió forint értékben. A Szociális Otthon
élén 2020-ban változás történt. Ennek is
köszönhetően évközben kétszer érkezett
adomány Németországból több millió forint
értékben
(elektromos
ágyak,
hűtőszekrények, matracok, stb.) Az ősszel
örömteli eseménynek lehettünk tanúi,
hiszen Tiszavasvári felkerült az országos
turisztikailag fejlesztendő térségek közé.
November 6-ig kellett várni, amikor is
történelmi jelentőségű bejelentés történt a
Magyar Turisztikai Ügynökség részéről: 2,5
milliárd forintból néhány éven belül

Évértékelő - Szőke Zoltán polgármesterrel
Tiszavasváriban megépül egy 50 szobás
gyógyszálló, valamint a strand is fejlesztve,
korszerűsítve lesz. Ez szintén Dr. Vinnai
Győző egyéni országgyűlési képviselőnknek
köszönhető
a
többszöri
személyes
közbenjárásának
eredményeképpen.
Várhatóan ezzel városunk nem csak az
országos, de az európai turisztikai térképre
is felkerül, hiszen gyógyvizünk miatt már
most rengeteg külföldi vendég érkezik.
Sajnos a Covid miatt elmaradtak az őszi
bálok. Az Október 23-i ünnepséget is csak
szerény, de méltóságteljes körülmények
között sikerült megtartani. Pályáztunk
illegális hulladéklerakók felszámolására, (9
millió
forint)
amit
megnyertünk,
befejeződött. Elkezdődtek a tárgyalások a
Hulladékgazdálkodási Kft. vezetőjével a
felmerült problémák megoldása miatt.
Novemberben a Tiva-Szolg. Kft. fejlesztést
jelent be: Mindenszentekre saját erőből
kiépíttette a temetőben a kamerarendszert,
melynek segítségével beazonosítható lesz
az esetleges rongálások, lopások elkövetője.
A már említett összefogás keretében
(Önkormányzat,
Tiva-Szolg.
Kft.,
Nagycsaládos Egyesület) felújításra került a
Civil Ház. Évvégén folyamatosan érkeztek
a 65 év fölöttiektől a kérelmek, hiszen ez
alapján 2020-ban is 9.000.-Ft értékben
támogatva lettek a nyugdíjasok. A
nehézségek ellenére is sikerült szinten
tartani a támogatás összegét. A tanuszoda
örök téma: 2020 évvégén a Nemzeti Sport
Központ értesített, hogy elindítja az építési
engedélyeztetési
eljárást.
Fontos
megemlíteni, hogy itt is, mint minden
beruházás előtt nagyon sok időt vesz
igénybe a tervezés, az engedélyeztetés, a
közbeszerzés, és még sorolhatnám. Nem
heteket, hanem gyakran hónapokat, évet
vehet igénybe. Sajnos ilyen a bürokrácia!
Ezek a pénzek szigorúan nyomon vannak
követve, ezért olyan körülményes az eljárás!
Még néhány fontos momentum a
decemberrel kapcsolatosan: a Tiva.Szolg.
Kft működéséről annyit el szeretnék
mondani, hogy eddig soha nem látott, példa
értékű eredményt ért el, hiszen saját erőből
rengeteg beruházást valósított meg.
Decemberben olyan bejelentést tettek, amit
még eddig egy polgármester sem élhetett
meg. Az ügyvezető jelezte, hogy 2020-ban
lemond az önkormányzati támogatásról –
ami 9 millió forint -, mert olyan
eredményesen működtek, hogy – bár
testületi döntés volt ennek odaítéléséről –
nem tartanak igényt rá! Ezen túlmenően a
Tiva-Szolg. Kft volt az, aki hozzájárult az
önkormányzat és intézményei dolgozóinak
karácsonyi ajándékozásához. Ezeket azért
mondtam el, mert méltatlanul súlyos
támadások érik a Tiva-Szolg. Kft vezetőjét,
de ugyan úgy a hivatal vezetőit,
munkatársait, intézményi dolgozókat,
civileket, és Tiszavasvári közéletéért tevő,
tenni akaró embereket. De folytatom – még
mindig december, és még mindig
összefogás: Makkainé File Edit, volt
Tiszavasvári lakos jóvoltából egy egész
teherautónyi ajándék érkezett,- benne kb.:
500.000.-Ft értékű tartós élelmiszer, cipők,
ruhaneműk, játékok, könyvek - Kosd
település civilszervezetének jóvoltából, ami
által több mint 100 rászoruló Tiszavasvári
család karácsonyát sikerült boldogabbá
tenni. Tovább lépve: a járvány ellenére is
működött az „Egy doboznyi szeretet”
akciónk. Igaz, most mi vittük ki az
ajándékcsomagokat a rászorulóknak. A
Szociális Otthonban átadásra került
1.200.000.-Ft adomány, amit tavasszal
indítottunk el a Boldogabb Családokért

Alapítvánnyal karöltve, amiből olyan
eszközöket vásároltak, ami megpróbálta
elviselhetőbbé tenni az ott dolgozóknak a
járvány ideje alatti megfeszített munkájukat.
Közben kaptunk külsős segítők által 500
fagyasztott libát, valamint babot, amit a
Közmunkaprogramban
dolgozó
rászorulóknak osztottunk ki a Tiva-Szolg.
Kft segítségével. Ha már adomány:
tavasszal Dr. Vinnai Győző képviselő út
gávavencsellői almát hozott, de érkezett
még ételadomány is a Szociális Otthon
dolgozóinak Rizsától, a HorgonyZooó
tulajdonosától,
valamint
Kecskés
Andreáéktól.
A
városi
karácsonyi
hangulathoz hozzájárult Hauler Miklós, a
városi fenyőfa felajánlásával, Lepeták Attila
és felesége a hivatalban felállított
fenyőfákkal, valamint Makra Gábor,
karácsonyi dekorációjával. És még néhány
szó a rendezvényekről: a Találkozások Háza
dolgozóinak köszönhetően nagyon sok
esemény, ünnep volt látható online
formában, amihez gyakorta csatlakozott a
Zeneiskola! Ezúton is köszönet érte! Aztán
jött az igazi karácsonyi ajándék! Közel 2
milliárd Ft egyedi kormányzati támogatás
érkezett Tiszavasvárinak. Ebből a pénzből
megvalósul útépítés, gyepmesteri telep,
tanoda, buszvásárlás, és még nagyon sok
minden más. Erről bővebben majd később!
Nagyon nagy munka van mögötte, sokat
kellett érte lobbizni, de megnyertük, és ez a
pénz már a városé! – Most beszéljünk a
képviselőtestület munkájáról! – A 2020-as
esztendő
érdekes
volt
a
testület
működésének
szempontjából,
hiszen
veszélyhelyzet idején nem lehet ülésezni.
Néhány alkalommal volt testületi ülés, de
legtöbb esetben a polgármester saját
hatáskörben
hozott
döntéseket.
A
képviselőtestület többsége támogatólag
lépett fel, igazi képviselőként végezve
munkáját.
Összefogtak,
segítettek,
megkeresésekkel éltek, kapcsolatot tartottak
a lakossággal, és igazi képviselőként
végezték a munkájukat, részt vettek
jótékonykodásban. Voltak képviselők, akik
a Covid idején lemondtak a tiszteletdíjukról.
Lehetősége
volt
engem
minden
képviselőnek megkeresni, kapcsolatot
felvenni a hivatal dolgozóival, javaslatokkal
élni, bármilyen módon segíteni, és nem
pedig akadályozni az önkormányzat és a
város munkáját! A képviselők többsége
ilyen! Sajnos van olyan, aki nem! Aki

akarja, ezt látja, aki akarja, az nem fogja ezt
észrevenni, de azt gondolom, aki
képviselőként azt tartja fontosnak, hogy
hányszor, hányféle adatközléssel fordul a
város jegyzője vagy polgármestere felé,
vagy azt tartja fontosnak, hogy fél
igazságokkal vagy hazugságokkal terhelt
sajtó(?)termékekkel
vagy
közösségi
bejegyzésekkel terheli a város lakosságát, szíve rajta! Tegye, majd a Tiszavasváriak
ítéletet fognak mondani a megfelelő időben,
a megfelelő alkalomkor. Mi ezzel nem
óhajtunk foglalkozni! Mi pártállástól
függetlenül dolgozni szeretnénk úgy, ahogy
én ezt a 2019-es alakuló ülésen elmondtam,
és ha jelképesen is, baráti jobbot nyújtottam
az ellenzéki oldalon helyet foglaló
képviselőknek. Ezek közül van olyan, aki
belátta, hogy nem azért ellenzéki, hogy
mindenbe belekössön, és mindenben a
rosszat keresse és gáncsoskodjon, hanem
azért
ellenzéki,
mert
politikai
gondolkodásmódban Ő nem tud azonosulni
velünk, vagy a Kormányzattal. De ezt Ő
félre tudta tenni, és a döntéseinél a város
érdekeit nézi, és ha kell, emiatt velünk,
mellettünk
tud
dönteni.
A
képviselőtestületből 10 fő a város érdekeit
nézi, velük lehet együtt dolgozni! – Akkor
most beszélgessünk a számokról! –
Gyönyörűen nekiindultunk 2020-nak!
Nagyon kedvező irányt mutatott a
költségvetés – míg a Covid ezt felül nem
írta! Sajnos a gépjárműadótól el kellett
köszönnünk. Ez 35 millió Ft volt, de tudtuk
kezelni ezt a problémát! A nagyobb gondot
az okozta, hogy kevesebb iparűzési adó
folyt be a vártnál – szintén a Covid miatt –
ez 100 millió Ft. Ez már nagyobb gondot
okozott! Ettől függetlenül nem bocsájtottunk
el dolgozókat, nem vontunk meg béreket,
nem zártunk be intézményeket, hanem
elkezdtünk takarékosabban gazdálkodni.
Csak a legszükségesebb beruházásokat,
fejlesztéseket valósítottuk meg. Mégis úgy
tudtuk zárni az esztendőt, hogy ajándékot
tudtunk adni a dolgozóinknak, nyugdíjasaink
is megkapták karácsonyra a 9.000.-Ft-ot, és
még jutalmat is tudtunk osztani az
önkormányzat és intézményeinél. Amint
látszik, minden nehézségek ellenére jól
zártuk a 2020-as esztendőt! Így tudnám
legegyszerűbben
kifejezni
az
éves
ténykedésünket!
– Köszönöm!
Fülöp Attila

Önkormányzati hírek
Elkészült a város idei költségvetése

Erről beszélgetünk Szőke Zoltán polgármester úrral
Az elmúlt év értékelésénél megtudhattuk
hogyan teljesített Tiszavasvári. De mire
nézhetünk 2021-ben?
–
Reményeink
szerint
2021
építkezésekkel teli év lesz. Azok a pályázati
források, amiről korábban már beszéltünk,
mind rendelkezésre állnak. Az előkészítési
folyamatok a vége felé járnak, így
indulhatnak a beruházások: „Zöld város”
pályázat, útépítések az egyedi kormányzati
támogatásból, és még sorolhatnám. Ezeket
látni fogják a Tiszavasváriak! Tudom, ezt
már sokat mondtam, de megértem, hogy az
emberek most már csak a saját szemüknek
fognak hinni.
– Puskin is megmondta, hogy minden
az „Anyegin” múlik! De tréfát félretéve,
lássuk a város idei költségvetését!
- Ami költségvetésileg fontos, és kell róla
beszélni az az, hogy az idei év egy rendkívül
szigorú, egy rendkívül önmegtartóztató
költségvetés a városban, hiszen itt most
nincs olyan költségvetési sor, hogy na,
akkor ezt most csináljuk meg, mert belefér
– csak a kötelező, és ezek ellenére is közel
170 millió forint működési támogatással
kell számolnunk. Tehát valamilyen olyan
támogatási formára alapozunk, ami majd
év közben rendkívüli települési támogatás
formájában, bértámogatás, vagy valami
más formában érkezik a városba. Ha gondok
lesznek pénzügyileg, és még nem érkeznek
úgy a támogatások, akkor sincs okunk
kétségbeesni, hiszen még a költségvetésen
belül van mozgásterünk. Továbbra sem
kell munkahelyeket megszüntetnünk,
nem kell béreket megvonnunk. Ezt az
irányt én a költségvetés tervezésénél
kértem, és eszerint is indultunk neki.
Ezen túlmenően ugye a Magyar Kormány
szándéka az, hogy a kieső iparűzési
adó bevételeket a huszonötezer fő alatti
településeknek pótolni fogja. Mi erre
alapozunk, továbbá alapozunk a rendkívüli
településtámogatásokra, és minden másra,
ami számításba jöhet. De nem ülünk a
babérjainkon, és nem csak írogatunk és
kérünk a különféle minisztériumoktól,
hanem elkezdődik az idei évben egy
átszervezés a városban. Hasonló, ami a
Tiva-Szolg. esetében néhány évvel ezelőtt
sikeresen megtörtént. Most nem árulok
el még részleteket, de hamarosan fogunk
róla beszélni. Konkrétan: mire ez az
újság megjelenik, addigra már nyilvános
lesz. Két komoly szervezet esetében
történik majd változás. Ez gazdasági, és a

városüzemeltetési szempontból is fontos
lesz. Itt is várok megtakarításokat, és
amennyiben ezek realizálódnak, akkor ez
a 2021-es esztendő is úgy záródik majd
a városnak, hogy nem kell kétségbeesni,
és fogunk tudni előrehaladni! Egyelőre
a cél a szinten tartás, aztán a pandémia
után jöhet a felemelkedés! Egyébként
infrastrukturálisan
és
fejlesztés
szempontjából látványosan fogunk felfelé
menni!
A megítélésünkről: sajnos ellenséges
hírek vannak úgy az önkormányzattal,
mind a civilekkel, és mindazokkal
szemben, akik tesznek ezért a városért, de nem is biztos, hogy rossz ez nekünk!
Azt gondolom, ha ezek az emberek ilyen
intenzitással, ilyen hangon nyilvánítanak
véleményt rosszindulattal-rosszindulatból,
az idővel a visszájára fog fordulni. Már
volt szó a civilek támogatásáról! 2021ben ezeket nem fogjuk csökkenteni.
Még egy gondolat 2020-ra visszatérve: a
Tiszavasvári Sportegyesület esetésben volt
egy olyan, hogy a kifizetések nem abban az
ütemben történtek, mint ahogy ez tervezve
volt, - bár pont az elmaradt mérkőzések,
utaztatások, étkezések szempontjából
ez nem is volt indokolt – ezért volt némi
felhang. Én az egyesület elnökével ezt
megbeszéltem, tisztáztuk a dolgokat!
A takarékosságról: magamra nézve
is kötelezőnek tartottam a takarékos
pénzfelhasználást, hiszen az 1.000.000.-Ftos polgármesteri keretből 600.000.-Ft
megtartásra került.
Előre nézve: arra alapozzunk, hogy
jó a hangulat Tiszavasváriban, a jó
szándékú emberek sokan vannak. Lehet,
hogy nem olyan hangosak, és nem olyan
látványosak, mint ahogy az ellenoldal
teszi, de a 2020-as esztendő ékes példája
annak, hogy ez a város össze tud fogni. Tud
együttgondolkodni, tud együttműködni,
és olyat is le tud tenni az asztalra, mint
a karácsonyi dal, ahol intézmények,
közösségek,
magánszemélyek
egy
közösségi megmozduláson ott vannak,
énekelnek, és egy rettenetesen jó hangulatot
adnak át a Tiszavasváriaknak. Bár én sajnos
kimaradtam ebből, de feltettem magamnak
a kérdést, hogy az idén miért ne? Szívből
gratulálok mindenkinek már csak azért is,
mert nem csak elvárnak ettől a várostól,
hanem tesznek is érte!!!
VH

Fakivágások és gallyazások
Tiszavasváriban
Fakivágás:
Tiszavasvári, Május 1. úti temető -1db
Bálványfa
Tiszavasvári, Petőfi út 44/a. 1 db Nyírfa
Tiszavasvári, Petőfi út 44/a. 1 db Fűzfa
Tiszavasvári, Tiszavirág út 5 db Nyárfa
Tiszavasvári, Nyárfa út 1 db Juharfa
Tiszavasvári, Hajnal út 33. 1 db Nyárfa
Tiszavasvári, Krúdy út 16. 1 db Fenyőfa
Tiszavasvári, Tölgyes út 2. 2 db Fűzfa
Tiszavasvári, Vízmű út 14. 1 db Diófa

Gallyazás:

Tiszavasvári, Greenhause büfé mellett 1 db
Ecetfa
Tiszavasvári, Kossuth út 27. 2 db Szilfa
Tiszavasvári, Krúdy út 16. 1 db

Gesztenyefa.
A
Sopron
úti
belvízelvezető
csatornarendszer egy szakaszának (kb. 100
méter) a takarítása folyamatban van.
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ÁTALAKUL A VÁROSI KINCSTÁR
Júliustól új munkahelyen kezdenek a kollégák

Bár
minden
változás
nehéz
pozitív üzenete a Városi Kincstár
átalakulásának, hogy bár az intézmény
megszűnik, feladatait jogutódlással a
polgármesteri hivatal és a Kornisné
Központ veszi át. A kincstár 2007-ben
alakult és 2009-től látta el a jelentősen
megnövekedett
létszámmal
induló
akkori nevén Start közfoglalkoztatási
mintaprogramokat. Hosszabb időszakon
keresztül a többi intézmény karbantartási
feladatit is koordinálta, a gazdálkodási
és humánpolitikai ügyintézés mellett.
„Kvázi” városüzemeltetési feladatkört
látott el egészen 2013-ig. Innentől többször
felmerült a Kincstár megszüntetésének
gondolata, tekintettel arra a tényre,
hogy feladati átszervezésével bizonyos
tekintetben az intézmény kiüresedett.
A központi jogszabályok értelmében
azt a feladatot, melyet jelenleg ellát
nyilván a költséghatékonyság és racionális
működtetés kapcsán a polgármesteri
hivatalok látják el. A városüzemeltetés
biztosítása 2017-tól a Tiva-Szolg Kft
keretében zajlik. 2019-től pedig több
cégünk
összevonásával
igyekeztük
költséghatékonyabbá tenni a működtetést.
A Tiva-Szolg Kft viszonylatában a
pozitív mérleg mellett a jelentősen
csökkenő önkormányzati támogatási
igény bizonyítja, hogy az elképzeléseink
beigazolódtak. A cég profittal is járó
tevékenységei erősítésével a működtetés
lehet hatékony is. Most pedig az a
cél, hogy közbeékelt szereplőként ne
tartsunk fent egy költségvetési szervet,
hiszen ugyanezen feladat az eredeti
„feladatgazda” útján is ellátható. Ehhez
természetesen a Kincstárban dolgozó
munkaerőre szükség van. Fontos változás,
hogy a Kornisné Központ önállóan
működő és gazdálkodó intézménnyé
alakulna át, visszakapva ezzel önállóságát
a gazdálkodási feladatai tekintetében.
Ekkora
intézménynél
ez
szintén
szükségszerű lépés.

Részletek a polgármesteri
döntés indoklásából:
„Az önkormányzatok által létrehozott
önállóan működő, de nem önállóan
gazdálkodó
költségvetési
szervek
gazdálkodási feladatit többnyire a
polgármesteri
hivatalok
látják
el.
Ezt indokolja, hogy magának az
önkormányzatnak és az önkormányzati
intézményeknek a költségvetése is a hivatal
által kerül előkészítésre - természetesen
az intézmények és esetünkben a
kincstárnak az együttműködésével-, mivel
a költségvetési szervek költségvetése

az önkormányzat költségvetésének
része. Tekintve azonban, hogy a
Kincstár és a hivatal egyes szervezeti
egységei/részei (költségvetési osztály,
humánpolitika)
megegyező
módon
épülnek fel és működnek a feladatellátás
közbenső szervének megszüntetésével
a végrehajtás racionalizálható, a
folyamatok koordinációja gyorsabbá,
az ügyintézés rugalmasabbá tehető.
Bevonhatóak
továbbá
olyan
szakemberek, akik a hivatalban az
egyes
intézmények
„patronálását”
végzik, jogi, szakmai segítséget tudnak
nyújtani. Egyes esetekben a kincstár és
a hivatal között jelenleg is közbenső
munkafolyamatok zajlanak, amik ezzel
a lépéssel racionalizálhatóak. A Kornisné
Központ tekintetében az intézmény
kiterjedt feladatellátása, dolgozóinak
nagy száma indokolja az önállóan működő
és gazdálkodó jelleg visszaállítását.
Korábban is történtek szabályzati
szintű módosítások a kincstár által annak
érdekében, hogy rugalmasabbá és nyomon
követhetőbbé tegyék a beszerzéseket
ennek a monumentális intézménynek a
vonatkozásában. Így vezették be többek
között az értékhatárhoz kötött szóbeli
kötelezettségvállalást is, mely a napi
szintű
gördülékeny
feladatellátást
segítette elő. A polgármesteri hivatal
ugyanúgy az önkormányzat által
létrehozott költségvetési szerv, mint
ahogyan a kincstár, a bölcsőde, óvoda,
vagy a Kornisné Központ. Azon
alapvető jogszabályban foglalt kötelező
feladatkörénél fogva azonban, hogy
az önkormányzat döntéseit előkészíti,
végrehajtja, így az intézményeket
érintő
fenntartói
kérdéseket
is
összefogja,
koordinálja,
szakmai
szintű véleményt fogalmaz meg,
intézményi
kapcsolattartókat
jelöl
mindig is központi szerepkört lát el, így
alapvetően is folyamatosan koordinál az
intézmények között. Ilyen formában a
feladat közvetlen előkészítői, végrehajtói
szintre kerül. Mindezek alapján ezért
indokoltnak tartom a Kornisné Központ
kivételével az önkormányzati fenntartású
költségvetési szervek gazdálkodásának
és humánpolitikai feladatellátásának
a polgármesteri hivatal szervezeti
egységében történő biztosítását. A
sportlétesítmények
üzemeltetése
tekintetében a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
városüzemeltetési
feladatellátásához
alkalmazkodás a fő szempont. A piac,
az ifjúsági tábor üzemeltetői jogát
bővítenénk ezzel a döntéssel, így bevonva
a cég más erőforrásait, lehetőségeit.”
TVÖ

Városunk életéből
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TISZTÁBAN VAGYUNK A SZEMÉTHELYZETTEL

Illegális hulladéklerakók felszámolás
Tiszavasváriban
Sok bejelentést kapunk illegálisan
elhelyezett hulladék kapcsán nem egy
esetben indulatos, számon kérő módon
is. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez
a „jelenség” az önkormányzat számára
éppoly teher, és egyben kötelezettség
mintha egy lakos portájára dobná
valaki a szemeteszsákját. Felelünk érte,
mert önkormányzati területen van, de
felelősek nem vagyunk érte! Próbáljuk
azonban megoldani. Minden lehetőséget
megragadunk, hogy eltüntessük a
kötelezettségszegés nyomait, és tiszta
környezetet teremtsünk mindannyiunk
számára. Ezért örömhír hogy a „Tisztítsuk
meg az Országot” pályázatának keretén
belül a település több pontján felszámoltuk
az illegális hulladéklerakókat. A pályázatot
2020. december és 2021. február 28. között
valósítottuk meg. Ez idő alatt a településről

350 m3 szemetet szállítattunk el, ez 112
tonna mennyiségnek felel meg. Az erre
fordított pályázati összeg 9.811.751. Ft,
ami tartalmazza a hulladék elszállítását,
kezelését, begyűjtését, továbbá a felmerülő
egyéb költségeket is.
Ezzel ismét egy előrelépést tettünk egy
tisztább és élhetőbb város felé. Sokszor
találkozunk olyan bejelentővel, aki tudja,
ki helyezi el a szemetét közterületen, de fél
feljelentéssel élni, vagy kényelmetlennek
tartja az ezzel kapcsolatos hatósági
eljárások folyamatát. Fontosnak tarjuk
ezért hangsúlyozni, hogy igazi eredményt
akkor érünk el, ha közösen vigyázunk
környezetünkre,
együttműködünk
a
hatóságokkal és szükség esetén pontos
információval, akár nyilatkozatunkkal
segítjük a döntéshozatalt.
TVÖ

MEGÚJUL A SPORTCSARNOK
Márciusban megkezdődnek a terepmunkák

Hirdetmény óvodai jelentkezésre

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe a 2021/2022-es
nevelési évre
ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA:
2021. április 20-23. (keddtől-péntekig)
naponta 10-16 óra között
HELYSZÍNE: Tiszavasvári Egyesített
Óvodai Intézmény Fülemüle Zöld
Óvoda (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.)
Az óvoda felvételi körzete: Tiszavasvári
Város közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges
dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére
kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek esetleges tartós betegségét
igazoló dokumentumok,
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
Az óvoda a sajátos nevelési igényű
gyermekek
közül
a
szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos
tanulási,
figyelemvagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő
gyermekek óvodai ellátását biztosítja. Az
értesítést a felvételi eljárás eredményéről
az óvodavezető 2021. május 23-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes
képviselőnek. A szülő a döntés közlésétől
számított tizenöt napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat Tiszavasvári Város
Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda
vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző
a másodfokú eljárás során a kérelmet
elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja,

vagy megsemmisítheti, és a nevelési
intézményt új döntés meghozatalára
utasíthatja. A szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 247. § a) pontja alapján az
a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába nem
íratja be, szabálysértést követ el.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
CXC. törvény 8. § alapján:
(1) Az óvoda a gyermek hároméves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény, amely a gyermeket fokozatosan,
de különösen az utolsó évében az iskolai
nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik
életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a
településen, fővárosi kerületben, vagy ha a
felvételi körzet több településen található,
az érintett településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév
május 25. napjáig benyújtott - kérelme
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik
életévét betölti, a Kormány rendeletében
kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést
engedélyező szerv) felmentheti az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, sajátos
helyzete indokolja. Ha az eljárásban
szakértőt kell meghallgatni, csak az
óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

EGY CSAPATBAN A KARBANTARTÓK
Áprilistól a Tiva-Szolg. Kft szervezi az intézményi karbantartást

2021. március 1-től 150 napon keresztül
tart a kivitelezés melynek keretébe
megvalósul a tetőszerkezet felújítása/
cseréje, a napelem rendszer kiépítése. A
felújítás időszerű, mivel az elmúlt évben már
folyamatosan akadályozta a tető beázása
az edzések, mérkőzések megtartását.
Március első két hetében megkezdődnek
a földmunkák, hogy a tetőn kialakítandó
napelem rendszerhez szükséges áramellátás
is kiépülhessen, majd a későbbiekben a
tetőszerkezet felújítása veszi kezdetét.
Az áramszolgáltatóval az önkormányzat
megkötötte a hálózatbővítésről szóló
szerződést, hogy az elektromos munkák
végeztével használható legyen a tetőre
felhelyezett napelem. Folyamatban van a
sportcsarnok elavult hő-, és füstelvezető

rendszerének kiépítése, javítása is.
Tűzvédelmi szempontból fontos a
vészkijárati nyílászárók egy mozdulattal
történő nyitási lehetősége, melyet a
pánikzár
felszerelésével
szükséges
megoldanunk. A kivitelezővel lefolytatott
egyeztetések alapján a sporttevékenységek
úgy, mint az edzések és a bajnokság,
illetve a szakközépiskola tornaórái
megtarthatóak lesznek a biztonsági
intézkedések előzetes egyeztetése mellett.
Előre láthatóan az elektromos szekrény
cseréjénél, és a végleges átkötéskor
néhány napos feszültségmentesítésre lesz
szükség, melynek időpontjáról előzetesen
egyeztetünk a kivitelezővel.
TVÖ

Az intézményi karbantartás tekintetében
is régen körvonalazódott már az egységes
karbantartás gondolata. Korábban ez már
működött a Városi Kincstár keretében,
amikor még a közfoglalkoztatást is
az intézmény koordinálta. Jól kell
gazdálkodnunk a meglévő szakember
állománnyal, ezen kívül a kialakításra
kerülő 10 fős csoporton belül egy fő
szakmai vezetővel szeretnénk megoldani a
feladatok koordinálását.
Reményeink
szerint
ezzel
a
megoldással az olyan intézményeink
tagintézményi egységeink, mint az óvoda
a jelenlegi 1 fő karbantartó helyett is
hatékonyabb segítséget kapnak, és a
feladatok visszaigazolása is szakember

által történik, mentesítve ezzel az
intézményvezetőt a műszaki jellegű
kérdések „felügyeletétől”. Tekintettel arra,
hogy mind a városüzemeltetés, mint a
közfeladat ellátás, mind az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok karbantartása a
közfoglalkoztatás keretén belül immáron
a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. feladata,
így célszerű az eddig intézményi szinten
biztosított
karbantartási
feladatok
kiszervezése. Mindezzel a karbantartási
részleg feladatellátása hatékonyabban
szervezhető, a munkaidő kihasználtság
lényegesen kedvezőbb, a különböző
szakképesítésű munkavállalók szükség
szerint, szabadabban oszthatóak meg
az egyes intézményi feladatellátásra.
Szakmai vezető kerül a részleg élére,
így optimalizálva a feladatok kiosztását,
szakértő levezénylését.
Előnyös továbbá, hogy a cég tárgyi
eszközállománya így a feladatellátást
szolgálhatja, továbbá kedvezőbb feltételek
érhetőek el akár a zöldhulladék elszállítás,
akár más szolgáltatás igénybevétele
tekintetében amiatt, hogy egységesen
nagyobb tételben történik a megrendelés.
TVÖ

Városüzemeltetés - Mindannyiunk közös ügye

Beszámoló a Tiva-Szolg. Kft 2020-ban végzett munkájáról

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. jelentős
átalakuláson ment át a 2019-es évben.
A Város tulajdonában lévő további
két önkormányzati cég (Eü. Kft.,
Közétkeztetési
Kft.)
2019.06.13-án
beolvadt a Tiva-Szolg Nonprofit Kftbe. A cég jelenleg a városüzemeltetésen
túl végzi az egészségügyi alapellátás
működtetését, közétkeztet, piacot-, tábort-,
köztemetőt üzemeltet, közfoglkoztatóként
szervezi
a
közfoglalkoztatási
programok megvalósítását. Közel 500
fő munkavállalót foglalkoztatva tb.
kifizetőhely. A feladatokból látszik, hogy
igen széles spektrumon mozognak, de a
lakosság elsősorban a városüzemeltetéssel
kapcsolatos feladatokat érzékelheti/észleli.
Mindenképpen szeretném elmondani,
hogy sok-sok éves karbantartás, el nem
végzett feladat megoldása egyik napról a
másikra nem megy. Szeretném azonban azt
is leszögezni, hogy nem visszafelé kívánok
mutogatni és bűnbakot kiáltani, hiszen
ennek okai ettől sokkal összetettebbek.
Az anyagi lehetőségektől kezdve soksok egyéb tényező miatt is. Mondom
ezt azért is, mert 2013-2015 között a
Városi Kincstár vezetőjeként végeztem
városüzemeltetési feladatokat. A cég
működését tekintve a 2019-es év lezárása
bizakodásra adott okot, hiszen a működés
stabil lett. Sok-sok tervvel indultunk neki
a 2020-as évnek, átgondolt, tervszerű,
költséghatékony
gazdálkodással.
A
közel 25 éves közigazgatásban töltött
idő segítségemre volt abban, hogy az
önkormányzatiság és a vállalkozás közötti
átmenetben optimálisan működtethessük
a céget, melyben jelentős szerep hárul a
gazdasági vezetőre is. 2020 márciusában
jött a pandémia, mely nem várt feladatok
elé állított minket. A cég valamennyi
szegmensét érintette, azonban az étkeztetés,
rendezvények, piac- és tábor üzemeltetés
területén ez húsbavágó volt. Az első sokk
után megvizsgálva a lehetőségeinket
mentünk előre, és a dolgozóink megtartása
érdekében hoztuk meg döntéseinket. A
munkaidőt lecsökkentettük, az állami
támogatásokat igénybe véve a dolgozóink
többségét meg tudtuk tartani és a 4 órás
munkáért a 8 órás munkabérük kifizetésre
került. A pandémia ugyanakkor a temetői
szolgáltatások területére többlet terhet
rótt és a működésképtelen járművek
helyett 2020 áprilisában beszerzésre
került egy új VW Transporter, melynek
önerejét, több mint 2.000.000.- Ft-ot
saját forrásból fizetett ki cégünk. Az évek
óta sikeresen működő Ifjúsági Tábor is
mondhatni fél gőzzel üzemelt tekintve,

hogy a nyitás a pandémia miatt csak
2020. június közepétől történt meg. Nem
töltöttük azonban tétlenül a márciustól
júniusig rendelkezésre álló időt, hiszen
jelentős felújításba kezdtünk. A táborban
a régi, elavult vizesblokk korszerűsítése
megtörtént, a faházakban valamennyi
vizesblokk felújításra került, a szanitereket
újakra cseréltük, csempéztünk, burkoltunk.
A tábor területén lévő fák gallyazása,
valamint 13 db fa kivágása megtörtént,
illetve a faházak külső-belső festése,
korszerűsítése egyaránt megvalósult. A
központi filagória tetőszerkezet új fedést
kapott. A hosszú faház külső szigetelése
megtörtént, ajtó és nyílászáró cserét
végeztünk. A beruházás több mint 5 millió
Ft értékben valósult meg közmunkás
munkaerővel. A közterületen folyamatosan
folytak az évszaknak megfelelően
szükséges munkálatok, valamint
•
Tavaszi, őszi virágosítás
•
Ivókút kialakítása, kerékpártároló
áthelyezése
a
Csónakázó-tó
területén
•
Közterületi
szemetes
kukák
gyártása, illetve felújítása
•
Tujafa telepítés a Köztemetőben,
virágládák kihelyezése
•
A Vágóhíd úti telephelyen a
betonelemek, betonfolyóka, fedlap,
betonoszlopok folyamatos gyártása
mellett az urnakeszonok gyártása
•
A közterületen lévő konténerek
körbekerítése
önkormányzati
területen a Széles, és a Temető
utcán is
•
Vállalkozó
igénybevételével
a
közterületen lévő beteg, és veszélyes
fák kivágása, illetve gallyazása.
A
kivitelezési
munkálatokat
alpintechnikával
szakszerűen,
gyorsan és biztonságosan végezték
el. A haszonfa a mezőgazdasági
fóliasátrak
fűtésére,
valamint
a
Tiszavasvári
Köztemető
fűtésére kerül felhasználásra. Az
Önkormányzat a krízishelyzetben
lévő rászorulóknak is segít nyújt
ebből.
•
Az Ifjúsági óvoda előtt parkoló
került kialakításara.
•
Az Esze Tamás utcában a járda
építése történt. A járda szintje
kiemelésre került (betonfolyóka
elhelyezése) a csapadék-vízelvezetés
érdekében.
•
Az önkormányzat épülete előtti
útszakaszon (parkoló) a rossz
állapotban
lévő
aknafedelek
elszállításra kerültek. Az aknák
felújítása megtörtént (betonozás),
új aknafedlap kerül a helyére.
•
Vasvári Pál úton lévő orvosi
rendelő előtti vízelvezető csatorna
kialakítása
•
Járdaépítés
•
A Hősök út, Arany János út teljes
hosszán útpadka rendezés történt
érintve a Szabolcsvezér utcai
kereszteződést is.
•
A Géza Fejedelem utcában
vízelfolyó kialakítása, illetve az
érintett útszakaszon
kátyúzás
valósult meg.
•
Karácsonyi díszek kihelyezése
megtörtént, a nagy adventi
koszorú a Találkozások Háza
előtt felállításra került, a város
karácsonyfájával együtt.

Beruházásokat hajtottunk végre, egyrészt
mert szükségszerű volt, másrészt mert
indokoltnak tartottuk ezek megvalósítását.
•
A
Varázsceruza
óvoda
főzőkonyháján a 19 éves főzőüst
elhasználódott. Új 300 literes üst
került beszerzésre 1.700.000.- Ft
+ ÁFA értékben, a Tiva-Szolg
Nonprofit Kft. saját erőből történő
finanszírozásával.
•
Konyhák festése
•
Ételszállító
autó
vásárlása
2.650.000.-Ft értékben
•
Kamerarendszer a Tiszavasvári
Köztemetőben! A kamerarendszer
(17
db
kamera
telepítése)
kiépítésével
a
megnövekedett
koszorúés
viráglopásokat,
valamint a rongálásokat kívánjuk
megakadályozni. Bízunk benne,
hogy a kamerák jelenléte, ezeket
az eseteket teljesen megszünteti. A
beruházás 1.567.230.- Ft volt
•
Informatikai eszközök beszerzésére
is sor került (számítógép, monitor,
Kulcs-Soft
Tb-Bér,
könyvelő
program).
•
Benzinmotoros
fűkaszák
beszerzése.
2020. szeptember 1. napjától Tiszalök
Város
Önkormányzatával
megkötött
megállapodás alapján a Tiva-Szolg.
Nonprofit Kft. látja a Tiszalöki Köztemető
üzemeltetését. Természetesen a korábbi
évekhez hasonlóan a temetési szolgáltatást
is ellátjuk. 2020. október 5. napjától a
temetővel szembeni irodát béreljük, ahol
ügyintézésre lehetőséget biztosítunk.
A feladat ellátását Tiszalök Város
Polgármesterének felkérése, valamint a
cég bevételeinek növelése indokolta.
•
Tiszalöki Temető Iroda teljes körű
felújítása
2020 novemberében béremelést hajtottunk
végre. A közmunkaprogram dologi
költségeinek saját erejét kigazdálkodtuk,
mely 9.432.356.- Ft. Rendeztük az
Önkormányzat felé a 2016-2018 évben
kriptaértékesítésből befolyt tartozást, mely
10.455.922.-Ft. A közfeladat ellátására
megkapott önkormányzati támogatásból
9.586.491.-Ft-ról lemondtunk. Sok-sok
kihívás, szervezés, álmatlan éjszaka, de
megyünk előre. Köszönet a kollégáimnak,
hogy mellettem állnak és segítik a
munkámat, hiszen ezek a feladatok csak
velük közösen voltak végrehajthatók.
Kanyarodjunk azonban egy kicsit
vissza az elejére: városüzemeltetés mindannyiunk közös ügye. A feladatellátás
közfoglalkoztatásban
dolgozó
munkavállalókkal történik. Nem kezdem
el sorolni ennek nehézségeit, mert az a
dolgunk, hogy a lehető leghatékonyabb
munkavégzést
érjük
el.
De!
A
munkavállalóink nagy része segédmunkás
minden szakmai ismeret nélkül. Van,
akivel a munkaeszköz használatát is
meg kell ismertetni. Kirakatban vannak,
hiszen a munkavégzésük többségüknek a
közterületen történik.
Fontosnak tartom azonban elmondani,
hogy ezen munkavállalók többsége a
városüzemeltetés
keretében
nagyon
komoly munkát végez.
Talán nem tökéleteset, de csinálják,
javítják ezzel is építve városunkat.
Feladataik többek között: csatornák, árkok
tisztítása, utak, járdák, parkolók építése,
betonelem gyártás, burkolás, festés,
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szigetelés, tetőjavítás, csatornatisztítás,
fűnyírás, temető karbantartás, kerítésépítés,
parkosítás, szemét szedés. Szemét, melyet
platós autóval, vagy éppen utánfutót húzva
borítanak ki személyek a közterületre, mert
majd az Önkormányzat elviszi. Közterületi
rongálások helyreállítása szintén a
feladatukat képezi. Teszik a dolgukat napi
8 órában hidegben-melegben. Mielőtt
bárki ítélkezik felettük vegye figyelembe,
hogy a szélsőséges munkakörülmények
ellenére teszik a dolgukat. Biztosan nem
100%-osan, de az optimális munkahelyi
körülmények között is a 60% felett teljesítő
munkavállaló már hatékonynak minősül.
A kritika megfogalmazása alkalmas arra,
hogy jobban tudjuk végezni a feladatainkat,
hiszen előre mutató. A rosszindulatú
hergelő
kritikai
megnyilatkozások
azonban nem a városüzemeltetés jobbá
tételét szolgálják, hanem csak hangulatot
keltenek.
Ha
mindenki
teszi
a
dolgát,
kötelezettségeinek eleget tesz és építő
jellegű kritikájával segíti munkánkat,
minden helyzetben a jót és a lehetőséget
látja, akkor egy igenis élhető városunk
lehet. Városunk, mert én itt születtem, itt
nőttem fel, ide jövök haza.
dr. Groncsák Andrea
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BESZÁMOLÓ

Egyenruhás hírek

a Tiszavasvári Mezőőrség 2020-ban végzett munkájáról
„Vágom a fát hűvös halomba”, idézve
József Attilát, - nem is lenne ezzel baj, ha
sokan a sajátjukkal tennék, viszont így jóval
kevesebb dolga lenne a mezőőr fiúknak!
De nincs! Ha elolvassák a szokásos
évi statisztikájukat, láthatják, hogy
ténykedésüknek igen is van létjogosultsága.
Bakti Péter szolgálatvezető tárja elénk a
száraz tényeket:
A
mezőőri
szolgálat
feladata:
Tiszavasvári Közigazgatási területén
nagy és kis értékben elkövetett
termény,
falopások,
orvhorgászat
visszaszorítása. A külterületi illegális
szilárd,
ill.
folyékony
hulladék
lerakások felszámolása. Külterületen
engedélyköteles munkák ellenőrzése. A
mezőőri szolgálat tevékenysége 2020ban:
Igazoltatás - 714 személyt igazoltattunk,
gépjármű ellenőrzés - 44 idegen
gépjárművet ellenőriztünk, Helyszíni
bírság kiszabása - 25 esetben 920.000.- Ft
értékben, Rendőr által közös szolgálatban
kiszabott bírság - 22 fővel szemben
920.000.-Ft
értékben,
szabálysértési
eljárást - 15 fővel szemben 52 esetben
kezdeményeztünk, Bűncselekmény miatt 10 esetben indítottunk eljárást, Kért rendőri
intézkedés - 105 esetben, Felszólítottunk
- 11 esetben illegális szemét lerakása
miatt, Figyelmeztettünk - 41 esetben,
Halvédelmi bírság - 17személy 782.000.Ft értékben (még 3 ügy folyamatban van),
Természetvédelmi bírság - 3 fő 375.000.Ft értékben, Gyermekvédelem felé 18
esetben tettünk jelzést. Az igazoltatások
száma megemelkedett az előző évekhez
képest mindez betudható a Covid-19 vírus
helyzetnek.
Gyógynövényszedők
ellenőrzésével
indult a szezon. Tiszavasvári egyedülálló
természeti kinccsel rendelkezik, a Fehér, illetve Fekete szik révén. Ennek a területnek
a megóvása érdekében fokozattan
ellenőrizzük
a
gyógynövényszedők
tevékenységét, szabálytalanság esetén
ellenük eljárunk a Természetvédelmi
őrszolgálat, illetve rendőrség segítségével.
Idei évben már több személy elő lett állítva
gyógynövény szabálytalan szedése miatt.
A gyógynövények illegális szedése az
előző évekhez képest teljesen visszaesett
a Mezőőrök következetes intézkedéseinek
köszönhetően. Borsó őrzése ebben az
évben a borsóföldek őrzése során több
atrocitás érte a Mezőőri szolgálat tagjait.
Csoportosan, felfegyverkezve elkövetett
hivatalos személy elleni erőszak történt
két esetben is. Egy esetben pedig egy
személy támadta meg a borsóföldet
őrző Mezőőrt. Az elkövetők előzetesben
vannak, tárgyalások jelenleg is folynak.
Szinte folyamatos jelenléttel lehetett
a borsóföldet megőrizni, sok esetben
kellett gyors rendőri beavatkozást
kérni. A csemegekukorica őrzése nagy
feladatot rótt a mezőőri szolgálatra az
idei évben, mivel folyamatosan magas
volt a csemegekukorica kereskedelmi
ára. Rengeteg bejelentés érkezett a
mezőőri szolgálathoz emiatt. Sok esetben
indítottunk eljárást, valamint szabtunk
ki helyszíni bírságot. Volt olyan nap,
amikor 14 elfogás történt. Három esetben
nagyobb mennyiségű lopás történt a
tulajdonosok bejelentése szerint. Itt az
elkövetés módszere az, hogy beállnak
a kukoricaföld takarásában lévő szerviz

útra, ott nagy mennyiségben szakszerűen,
késsel akár több mázsa csemegekukoricát
tulajdonítanak el több százezer Ft értékben.
(technikai hiányosságok miatt nem tudtuk
napi szinten megközelíteni a területet).
Illegális szemétlerakással kapcsolatban:
11 esetben küldtünk figyelmeztetést
külterületen illegálisan lerakott hulladék
miatt, továbbá 6 esetben szedettünk össze
nagy mennyiségű szemetet a benne talált
névre szóló tárgyi bizonyíték alapján.
Illegális fürdőzés: Polgármester úr
jelzésére, lakossági bejelentésre, járőrözés
során tapasztalva 10 esetben alkalmanként
3-4
fővel
szemben
intézkedtünk,
felszólítottunk, illetve rendőrség segítségét
kérve próbáltuk felszámolni az illegális
fürdőzést az ülepítő tavon. Az esetek
nagy részében az elkövetők helyszíni
bírságot kaptak. Amennyiben kiskorú
vagy gyerekkorú személyről volt szó,
jelzést tettünk a gyermekvédelem felé.
Engedély nélküli horgászat, tavak
őrzése: Ebben az évben 1 esetben érkezett
bejelentés
Tiszavasvári
külterületén
található nevelő tavakon engedély nélküli
horgászással kapcsolatban (tavalyi évben
27 esetben intézkedtünk). A bejelentésre
azonnal reagálva a Mezőőri szolgálat
tagjai elfogás után feljelentéssel éltek,
a Járási Hivatal szabálysértési osztálya
utólagosan bírsággal sújtotta az elkövetőt.
A horgászrend megsértése miatt 23 esetben
intézkedtünk, és tettünk feljelentést,
17 esetben pénzbírság, 2 esetben
figyelmeztetés 1 esetben megszüntetés,
3 ügy jelenleg is folyamatban van. Egy
esetben egyéb bűncselekménynek számító
okirat hamisítást is lelepleztek az intézkedő
mezőőrök. A Tiszához tartozó területen,
illetve oda vezető úton 107 esetben
igazoltattunk. A keleti főcsatornánál 65
esetben a Nyugati főcsatornánál 27 esetben
ellenőriztünk. Falopás: A külterületen
elkövetett falopások száma drasztikusan
lecsökkent. Nem volt lopás a Kelp Ilona úti
kis erdőben, az önkormányzati erdőkben
(üdülő telep, keleti főcsatorna melletti
erdő) a 36 –os út bevezető szakasza
melletti fasorokban sem volt lopás. A 60 ha
területet minden évben nagyon meglopják,
de itt a tulajdonos szerint nem képvisel
értéket, ilyenkor a lakosságot megnyugtató
jelenlétünkkel segítünk.
Viszont egy újabb probléma merült
fel ami a rendőrség munkáját nehezíti,
ez pedig a közterületen, belterületen
elkövetett kertekből, parkokból, iskolák
területéről, elhagyott ingatlanok területéről
történő lopások. Ennek a felderítésében
és megoldásában próbálunk segítséget
nyújtani a rendőrségnek. Több sikeres
közös
akciót
is
lebonyolítottunk.
Ezeket a veszélyeztetett területeket
napi
járőrözésünk
során
bejárjuk.
Üdülő területen folyamatos járőrözéssel
visszaszorítottuk az illetéktelen személyek
jelenlétét, 2020-as évben betörésről nem
érkezett jelzés. Előző évben összetakarított
területeken megakadályoztuk az illegális
szemét lerakását, és sikerült fent tartani
a kialakított tiszta környezetet. Szőlő
területeken több lopást is sikeresen
megakadályoztunk, idei évben betörésről,
de inkább csak rongálásról három esetben
történt lakossági bejelentés. Rendőrséggel
együttműködés: Szolgálatunk ellátása
során idei évben több mint 100 személlyel
történő intézkedésben kértünk rendőri

segítséget. Bejelentéseinkre a rendőrök
lehetőségeik szerint rövid időn belül
reagálnak, az együttműködés az előző
évekhez képest jelentősen javult. A
mezőőri szolgálat technikai fejlődése
révén az igazoltatásaink önállóvá váltak,
intézkedéseink nagy részéhez nincs
szükség külső segítségre. Közös szolgálat:
Sajnálatosan nagyon kevés a rendőri
állomány, ezért nehézkesen, de néha
megoldható a közös járőrözés. Igyekszünk
mindent megtenni annak érdekében,
hogy a mezőőrök és rendőrök között
jó legyen a munkakapcsolat, a közös
intézkedések szakszerűek biztonságosak
és eredményesek legyen. Képzések: A
vírushelyzetre való tekintettel képzéseket
akkor tartunk, ha a munkánk során
változás történt, vagy igény szerint
a munkavégzéshez egyeztetésre van
szükség. Ezekre a képzésekre a társ
szerveket, illetve a környező települések
Mezőőreit is meghívjuk. Itt csiszolgatjuk
elméleti és gyakorlati tudásunkat, mindig

a területen található aktuális feladatokhoz
igazítva a képzés témáját. Ezeken a
képzéseken sajátítjuk el a technikai
eszközök használatát, valamint az sznyr.
és prio. programok működését, amit
mindenkinek ismernie kell. Lakossági
bejelentés: Minden bejelentést komolyan
veszünk, a lehető legrövidebb idő
alatt próbálunk reagálni, intézkedni
a bejelentőnek visszajelezve a jelzést
követő intézkedés eredményét, ezzel
is ösztönözve a lakosságot a bejelentés
megtételére.
Lakossági
bejelentésre
reagálva 20 esetben történt elfogás.
Szolgálati napló-statisztika: Minden
munkanap elektronikus jelentéssel záródik.
Igazoltatásaink hivatalos igazoló lapra
történnek. Minden igazoltatást intézkedést
napi szinten rögzítünk elektronikusan.
A beszámolónkat ezekből az adatokból
készítettük el.
Bakti Péter
szolgálatvezető

Rácsos hírek

„Varázsterítő”- terítővarrás a börtönben

Asztalterítőket
varrtak
a
női
fogvatartottak a Magiszter Óvoda,
Általános Iskola, Középiskola, Szakképző
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszavasvári Tagintézménye számára. A
készítők a terítőkkel az óvodás gyerekek
nevelési csoportjainak szebbé tételéhez
járultak hozzá. Az EFOP–1.3.3-16-201600001 azonosító számú, a „Fogvatartottak
reintegrációja” című kiemelt projekt
„Varázsterítő”
című
fogvatartotti
jóvátételi program célja az volt, hogy
örömet szerezzenek az intézménybe
járók számára, önzetlen és önkéntes
munkájukkal hozzájáruljanak a közösségi
helyiségek díszítéséhez, az étkező
helyiségek és csoportszobák, valamint
a belső környezet megjelenésének
javításához. A közel kétheti munka során
24 db. terítő készült el, amelyet kilenc

fogvatartott varrt és hímzett. Munkájukat
saját
meggyőződésből,
szabadidejük
terhére végezték. A tevékenység nemcsak
a késztermék összeállítására irányult,
hanem jelentős közösségformáló szerepe
is volt. A varrást csoportfoglalkozás is
kísérte, amely az egyéni és csoportos
motivációt, az együttműködés igényének
erősítését is célozta. A terítőket GyengeBíró István bv. ezredes, az intézet
parancsnoka adta át Mátrahegyi-Máté
Ibolya Óvodavezető részére, és kiemelte,
hogy a fogvatartottak számára kiemelt
fontosságú a hasznos időtöltés, amellyel
segíthetjük a beilleszkedést és növelhetjük
az elhelyezkedési lehetőségeket.
„Az
EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosító
számú,
„Fogvatartottak
reintegrációja” című projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg.”

RENDŐRSÉGI HÍREK

GYERMEKRAJZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ORFK - Országos Baleset-megelőzési Bizottság, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Baleset-megelőzési Bizottság felmenő rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet
„Így közlekedtek ti!”
címmel, három kategóriában: óvodások (3-6 éves), valamint alsó tagozatos (7-10
éves) és felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére. A rajzoknak
a biztonságos, szabályos közlekedést kell bemutatni, külön témakör megkötés
nincs! Az alkotások mérete, valamint az alkalmazott technika tetszőleges lehet. Az
alkotásokat egyénileg, de akár csoportoknak is el lehet elkészíteni. A pályamunkákat
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelőzési Bizottságokhoz kell beküldeni
(4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.) az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím, iskola
megnevezése) feltüntetésével, továbbá lehetőség van azok elektronikus úton a szikszait@
szabolcs.police.hu címre is eljuttatására is.
A nyertes pályaművek díjazására előre láthatóan a „Közlekedik a család”
közlekedésbiztonsági vetélkedő megyei fordulóján 2021. június 12-én kerül sor.
A beküldési határidő: 2021. május 28.

Iskoláink életéből
Lesz képed hozzá? – Fotópályázat a
Kabay diákjainak
Kedves Kabaysok! Aktuális fotós
témáinkra folyamatosan várjuk kreatív,
ötletgazdag, magukkal ragadó fotóitokat.
A kiírások részleteit és a pályázat
fotóalbumát
a
www.tiszavasvari-

iskola.hu könyvtár menüpontja alatt
megtalálhatjátok. Gratulálunk a „Télbe
fordult...” díjazottainak! Jó fényeket,
napsugaras vidám tavaszt és jó egészséget
kívánunk mindenkinek.

2021 március

Tisztelt Adózók! Kedves Szülők!

A Tiszavasvári Diáksport Egyesület nevében szeretnénk megköszönni eddigi segítségüket, valamint ebben az évben is azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy személyi
jövedelemadójuk
1%-ával támogassák egyesületünket. A Tiszavasvári DSE adószáma: 18807204-1-15
Támogatásukat előre is köszönjük.
Tiszavasvári DSE vezetősége

Ismét vizsgáztak tanulóink
alábbi két szakmacsoportban:
-rendészeti szakmacsoportban:
közszolgálati ügykezelő szakképesítés
-informatika szakmacsoportban:
irodai informatikus szakképesítés

Nem nagyon telik el úgy hónap, hogy
ne számolnánk be arról, hogy ilyen, vagy
olyan vizsga zajlott le intézményünkben.
A szakképzési törvény lehetőséget biztosít
keresztféléves csoportok indítására is, így
most került sorra a „Szociális gondozóés ápoló vizsga, mely minden tanulónk
esetében kitűnő eredménnyel zárult,
melyhez gratulálunk, további munkájukhoz
sok sikert kívánunk. Immár második
tanévben van lehetőségük az érettségiző
diákoknak arra, hogy részszakképesítést
szerezzenek, s így a sikeres érettségi
bizonyítványba az ágazatnak megfelelő
szakképesítés is beírásra kerül majd. Erre
a vizsgára most februárban került sor az

Vagyis a még szakgimnáziumban végző
tanulók egyaránt szerezhetnek érettségi- és
szakképesítésről szóló bizonyítványt is. A
9-12. évfolyamon közismereti oktatással
párhuzamosan ágazati szakképzés is
folyik. A szakgimnázium biztosítja,
hogy a tanuló, a képzési ágazatának
megfelelő ágazati, ill. ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára
fel tudjon készülni. A 12. év végén négy
kötelező közismereti tantárgyból és egy,
az ágazatnak megfelelő szakmai előkészítő
tantárgyból képesítő érettségi vizsgát
tesznek a diákok. A megszerzett érettségi
bizonyítvány a nemzeti köznevelési
törvény idevonatkozó jogszabálya szerint
felsőoktatási intézménybe való felvételre,
szakképzésbe
való
bekapcsolódásra,
valamint a szakképesítésnek megfelelő
munkakör
betöltésére,
tevékenység
folytatására jogosít. Amennyiben a végzett
fiatal nem akar tovább tanulni és munkát
vállal, a szakgimnáziumi bizonyítvány
megkönnyíti az elhelyezkedés lehetőségét,
hiszen érettségivel és szakmával is
rendelkezik.
NYSZC Tiszavasvári Szakképző
Iskola és Kollégium

Mesél a Föld

A forgás és a keringés

Farsang a
Tiszavasvári Kabay
János Általános
Iskolában
Karnevál ugyan nem volt az iskolánkban,
de mindenki táncolhatott az osztályával
álruhában. Ez az év több szempontból
is különlegesen más, mint amit
megszokhattunk, de igyekeztünk a
gyerekekkel együtt megmutatni, hogy
ebben a szokatlan időszakban is vidáman
lehet búcsúztatni a telet. Február utolsó
péntekje adott teret kicsinek és nagynak,
hogy kiéljék kreativitásukat és abba a
jelmezbe bújhassanak, ami leginkább
közel áll a szívükhöz. Az osztályok
tanítójukkal együtt egy könnyed, a farsang
köré épített, játékokkal teli napot tölthettek
el. Volt kvíz, csillámtetoválás, activity és
még hosszasan sorolhatnánk. A színes,
kreatív ötletek alapján készült jelmezekben
minden részvevő nagyon jól érezte magát
és önfeledten szórakoztak az osztályok.
Bízunk benne, hogy jövőre igazi fergeteges
mulatsággal lépjük át a farsang kapuját!

Fiatalok!

Vigyázzatok az öregekre
Vigyázzatok az öregekre,
Hisz Ők is értékes emberek,
Felneveltek egy nemzedéket,
Jól-rosszul? - ahogy akkor lehetett.
Építették az országot,
Dolgoztak egy életen át,
Nem gyűjtöttek gazdagságot,
De nem hagyták cserben a hazát.
Örültek minden kis dolognak,
Ami megkönnyítette az életük,
Tanulták az új technikákat,
Megpróbáltak élni velük.
Öregségükre békére vágynak,
És ne legyen gond a megélhetés,
Az élettől már keveset várnak,
De legyen meg legalább az a kevés.
Hát vigyázzatok az öregekre,
Egyszer majd lesztek Ti is öregek,
Igazán csak akkor értitek meg,
Hogy az embernek az mit is jelent.
Dr. Bónis László

FORGÁS

KERINGÉS

Mozgás típus:
Helyzet változtatás		
Hogyan? 		
„Tengely” mentén		
Irány? 		
Ny-ról K-re
Idő?		
24 óra vagy 1 nap
Következmény?
Nappalok és éjszakák
váltakozása.
Miért változnak az évszakok? Tudni kell,
hogy a Föld az ellipszis alakú pályáján
keringve ferde tengely helyzetben van.
Ez a ferdeség 66 és fél fokot jelent. Az
ellipszis pálya síkjára ferde! Miközben ezt
a mozgását végzi a Föld a „tengely” É-i
iránya mindig az É-i sarkcsillagra mutat.
Ez a tengelyferdeség azt eredményezi,
hogy Földünk hol „odafordul” a Nap felé,
hol pedig „elbillen” tőle. Ebből következik,
hogy a mi É-i félgömbünkön tavasz és
nyár van, illetve ősz és tél. Nyáron a Nap
nagyobb szögben ér bennünket. Télen
kis szögben kapjuk a hősugarakat. Itt van
fontossága az Egyenlítőnek és a Térítő
köröknek, valamint az évszak kezdések

Hely változtatás
ellipszis pályán
vagy óramutató járásával ellentétesen
1 év = 365 és ¼ nap
Évszakok váltakozása – 4 évszak a
mérsékelt övben
időpontjainak. Vegyük sorra! Március 21.:
A Nap az Egyenlítő fölött delel. Tavasz
kezdet. Június 22.: A Nap a Ráktérítő
fölött delel. Nyár kezdet, nyári napforduló.
Szeptember 23.: A Nap ismét az Egyenlítő
fölött delel. Ősz kezdet. December 22.: A
Nap a Baktérítő fölött delel. Tél kezdet,
téli napforduló. A két térítő – „fordítja”
a „Nap útját” az É-i félgömbről nézve.
A D-i félgömbön ezek a viszonylatok
fordítva vannak. Jöjjön egy pár gyakorlati
feladat: - Milyen sebességgel halad a Föld
a pályáján? - Miért vannak szökőévek? Jó
időtöltést kívánok!
Nyilas Kálmán

Kultúra - szórakozás
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Hírek a TELSE-ből

„Mai világunk legnagyobb betegsége nem
a lepra vagy a tuberkulózis, hanem sokkal
inkább az az érzés, hogy senkinek nem
kellünk, senki sem törődik velünk, és hogy
mindenki által elhagyatottak vagyunk.” –
Calcuttai Teréz anya

A Tiszamenti Emberek Lelki Segítő
Egyesülete 2015-ben a meglévő klienskör
szükségletei
alapján
elindította
a
„Lehetőségek Háza” Támogatott Lakhatást
10 fővel, 2017-ben pedig a „Harmónia
Ház” Támogatott Lakhatást, 12 fővel.
A fogyatékkal élők, szenvedélybetegek
számára a támogatott lakhatás célja,
a normalizált élet kialakítása: az
igénybevevők úgy éljenek és úgy
lakjanak, mint bárki más. Egy olyan
típusú szociális szakellátás, ami a
lakhatás és a segítő szolgáltatás elemeinek
kombinációja. A különböző elemek az
egyén
szükségleteihez,
elvárásaihoz
igazodnak, annak érdekében, hogy a
lakók minél inkább életük irányítójává
váljanak. A Támogatott Lakhatásban
szakemberek segítik a lehető legönállóbb
életvitel kialakítását, megtartását, a
szűkebb és tágabb közösségbe való
befogadást. A lakhatás és a mindennapi
életvitel
különválasztása,
komplex
rehabilitáció, a megfelelő életszínvonal
és szociális védelem biztosítása a cél. Az
ellátást igénybevevők a munkaerőpiac
leghátrányosabb szereplői. A támogatott
lakhatás feladata, hogy az egyén
meglévő képességeihez mérten segítsen
megtalálni a megfelelő foglalkoztatási
formát. A foglalkoztatás mellett segíteni
kell az igénybevevőt a szabadidejének
strukturálásában. Feladat továbbá az
érintettek
személyes
kapcsolatainak
támogatása, erősítése, valamint nagy
hangsúlyt fektetünk az integráció minél
szélesebb körű társadalmi megvalósítására.
A lakók életkora 19 és 66 év között
van, nemek aránya pedig 9 nő és 13 férfi.
Mindegyik szám mögött egy egy olyan
személy van, akinek eddigi élete tele volt

nehézségekkel, küzdelmekkel. Több lakó
érkezett más bentlakásos intézményből,
kórházakból, gyermekotthonokból, és
elenyésző azoknak a száma, akik szerető,
támogató családi háttérrel rendelkeztek
beköltözésükkor. Egyik lakónk a költözés
előtti időkre így emlékszik vissza:
„Nagyon szegényen éltem. Pénzből
nem jöttem úgy ki, sokat éheztünk. Úgy
éreztem, sokan bántottak. Koszos voltam,
pénzt nem tudtam beosztani. Úgy vettem
észre, lenéztek, hogy szegény vagyok, nem
tudok gyereket nevelni.” Az okok, amelyek
miatt egy ember ilyen nagy jelentőségű
döntést
meghoz,
szintén
nagyon
változatosak.
Élethelyzettől
függően
többek családtagjuk halála miatt kerültek
olyan helyzetbe, hogy kénytelenek voltak
intézményi elhelyezésen gondolkodni.
Szülő, testvér halála után nem sokkal
egy új helyre, ismeretlen emberek közé
bekerülni, támogató családtagok nélkül
nagyon nehéz. Ha ehhez egyéb problémák
is társulnak, az pedig egy átlagember
számára elképzelhetetlen nehézségeket
okoz. Egy másik lakó a következőképpen
emlékszik vissza, mi vezette arra döntésre,
hogy beköltözzön: „Nagy családom van.
Anyukám halála után hajléktalan lettem.
Eladták a fejem fölül a házat. Igyekeztem
ezért mindig olyan helyen dolgozni, ahol
lakhatást is biztosítottak, így nem voltam
az utcán egy percig sem. Ami miatt
be akartam költözni, az az volt, hogy
barátnőm már több éve bent lakik. Másik
ok, hogy a szenvedélybetegségemet itt
tudtam kezelni.
Azelőtt amiért dolgoztam, azt elittam.
Amióta bent lakom, egy korty alkoholt nem
ittam. Nem bántam meg a beköltözést, itt
sikerült leszoknom az alkoholról.” Minden
olyan segítséget megkapnak a bentlakók,
amelyre szükségük van. Egyik lakónk
a következőket mondta: „Örülök, hogy
itt bent meg tanultam főzni. Eddig nem
tudtam, de itt nagyon sokat tanultam.
Minden egyébben is a szakdolgozók
is nagyon segítőkészek, bármit kérek,
kérdezek, mindig segítenek.”„Ahhoz,
hogy jól segíthessünk, fontos, hogy
a szegényekre ne problémagócként,
hanem hozzánk hasonló emberekként
tekintsünk, és tájékozódjunk helyzetük,
igényeik, lehetőségeik felől. Ha tudomást
veszünk a körülöttünk élő éhezőkről,
idősekről, fogyatékosokról, rabokról,
hajléktalanokról – igenis tettünk valamit.”
– Hajós András

„Esélyt a szemnek”

Szolidaritási akció a jó látáshoz való
egyenlő hozzáférésért
Az „Esélyt a szemnek” programot a
Magyar Optikus Ipartestület „A Látásért”
Alapítványa és az Új Start Alapítvány
azért hozta létre, hogy hátrányos helyzetű
emberek szemüveghez jutását támogassa.
Február és március hónapban 40 tiszavasvári
rászoruló gyermek és felnőtt jutott és jut
szemüveghez, a többségük nagycsaládos
egyesületi tag. A programot helyben
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete koordinálta. A programba
bevont ügyfelek szemészeti vizsgálat után
a Titán optikákban, a program tiszavasvári
partner optikájában rendelhették meg a

szemüveget, amit adományként biztosított
számukra a két alapítvány. A támogatáson
túl fontos cél, hogy felhívják a figyelmet az
egészségtudatos magatartás fontosságára.
Minden szemüveghez jutó lakosunk
nevében szeretnénk megköszönni a
Magyar Optikus Ipartestület és az Új Start
Alapítvány által biztosított lehetőséget, s a
Titán-Optika dolgozóinak a türelmet és a
kedvességet!
Lévai Andrea
NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete elnöke

Valentinok és Valentinák napja
Szerelmespároké volt a Találkozások
Háza tere február 13 – án, amikor is
gyönyörű, napsütéses délutánon fotózásra
vártuk a fiatalokat.
Az erre alkalomra készített fotófal
szolgálta a hátteret, ahol a fényképek
meghitt pillantások kíséretében készültek.
Köszönjük mindazoknak, aki éltek

ezzel a lehetőséggel és a Valentin napot
megfűszerezték egy közös képpel az
ünnepi vacsora elfogyasztása előtt.
Szeretnénk
minél
több
alkalmat
megragadni ilyen jó hangulatú fotózásokra,
terveink szerint legközelebb Anyák
Napján.
Szőllősi Ágnes

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK ONLINE PROGRAMOK A VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN
Sajnos a korlátozó intézkedések miatt
továbbra sem tud látogatókat fogadni a
Városi Könyvtár, de online programokkal,
szolgáltatásokkal tartjuk a kapcsolatot
Olvasóinkkal,
Látogatóinkkal.
Nagy
érdeklődés kísérte Valentin napi játékunkat,
melyre 20 pár küldte el kedvenc versét,
idézetét egy-egy fotó kíséretében. Az
internetes szavazáson, a legtöbb lájkot
Galyas Dóra és Kola Attila kapta, így Ők
nyerték a játék fődíját, egy kétszemélyes
vacsorát, desszerttel, pezsgővel, melyet
RIZSA ajánlott fel, s amit ezúton is
köszönünk!
A Farsangi Maszkabálra is folyamatosan
érkeztek a szebbnél szebb álarcok, a
legjobban sikerült alkotásokat díjaztuk.
Gratulálunk
a
legjobbaknak,
akik
díjazásban részesültek:
a Minimanó
Óvoda Bóbita Csoportja, a Varázsceruza
Óvoda Gomba Csoportja, Polonkai Zora és
Polonkai Regő!
A
35
éve
város
Tiszavasvári
rajzpályázatra 4 korcsoportban összesen 97
db pályamunka érkezett. Kategóriánként
szakmai zsűri és a közönség is értékelte a

rajzokat. Sajnos a jelenlegi helyzet nem
teszi lehetővé, hogy a Városi Könyvtárban,
kiállítás
keretében
gyönyörködjünk
a szebbnél szebb rajzokban, ezért
újdonságként március 16-tól ablakkiállítást
készítünk. A Találkozások Háza előtti
térről tekinthetők meg a rajzok április
7-ig. Reményeink szerint az ünnepélyes
eredményhirdetésre
áprilisban,
a
Gyermekkönyvhónap
rendezvényének
keretein belül kerül majd sor.
Folyamatosan érkeznek az új könyvek
könyvtárunkba, s sokan vették igénybe
a „Terasz-könyvtár” szolgáltatásait a
járványügyi előírások figyelembevételével.
Sajnos ez a szolgáltatás március 8-22.
között szünetel, de bízunk benne, hogy
március 23-től előre leadott igények
alapján újra indulhat a kölcsönzés.
Addig is folyamatosan feldolgozzuk az
új könyveket, átválogatjuk a Fiókkönyvtár
állományát, s új könyvválasztékkal várjuk
majd Olvasóinkat! Kísérjék figyelemmel
honlapunkat, facebookoldalunkat!
Kulcsár Lászlóné

MÚZEUMI PROGRAMOK AZ
ONLINE TÉRBEN
Online
térbe
költöztek
a
múzeumpedagógiai
foglalkozások
a
Vasvári Pál Múzeumban. A farsangi
időszakban naponta kézműves foglalkozás,
farsangi fánksütés, puzzle, farsangi
totó várta az Érdeklődőket. Az online
programok és játékok nagy érdeklődés
mellett zajlottak, s a legszerencsésebbek
értékes nyereményeket vehettek át,
akiknek ezúton is gratulálunk: Kádár
Gyuláné Oláh Irén, Kiss Zoltán, Szabó
Ferencné, Szakácsi Márió, Volosinovszki
Mihályné. Kérjük, továbbra is figyeljék
a múzeum honlapját és facebookoldalát,
mert a közeljövőben is újabb játékokkal

készülnek a múzeum munkatársai.
A „belső munkák” is jól haladnak,
hiszen befejeződött a régészeti leletek
portalanítása, kategorizálása, s elkezdődött
az időszaki kiállítóterem felújítása,
átrendezése, hiszen hamarosan új,
időszaki kiállítás érkezik a Vasvári Pál
Múzeumba. Március 22- ig biztosan nem
tudunk személyesen találkozni, addig is
maradnak az online programok. Kérjük
figyeljék a Vasvári Pál Múzeum honlapját,
facebookoldalát, ahol a legfrissebb
információkat találják programjainkról,
kiállításainkról, játékainkról!
Kulcsár Lászlóné

ABLAKKIÁLLÍTÁS

A 35 ÉVE VÁROS
TISZAVASVÁRI
rajzpályázat
PÁLYAMUNKÁIBÓL
2021. március 16 - április 7.
Megtekinthető a
Találkozások Háza előtti térről
a Városi Könyvtár ablakaiban!

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Tiszavasváriban a 40-esben (Vasvári P.
út 1-7 II/5) teljesen felújított lakás eladó.
Érd.: 06 701/297-8870
Tiszavasvári
Móricz
Zsigmond
utcában családi ház udvarral, gazdasági
épületekkel (összesen 916 m2) és
2.191 m2-es kerttel eladó. Érdeklődni a
30/599-7789-es telefonszámon.
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 70/2738168
Tiszavasvári, Kinizsi u. 27. sz. alatt
700m2, ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500
m2 építési telek eladó. Tel: 30/213-1712

Albérlet
Társbérlőt keresek! Egy szoba, konyha,
fürdőszoba használattal kiadó!
06
30/963-5787
Keresek
emberséges
tulajdonost,
aki kertes tulajdonát, vagy lakható
melléképületét
kiadja!
Nyugdíjas
vagyok! 06 30/963-5787

Munkalehetőség
Azonnali kezdéssel pizza futárt
keresünk
a
Tiszavasvári
Pizza
Ferettibe!!!Jelentkezni a 06 70/6312096-os telefonszámon lehet.
Pizza szakács álláshelyre
keresünk. 70/631 2096

kollégát

Szolgáltatás
Szerkezetlakatos munkát vállalok: trapéz
lemezkerítések, kiskapuk, nagykapuk,
előtetők, fémszerkezetek hegesztése,
javítása. Tel.: 70/322-3546
Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők,
egyéb
fémszerkezetek
gyártása,
felújítása kedvező áron! További
lakatos és hegesztési munkák. Helyszíni
szereléssel/beépítéssel. Tel.: 06-30/61160-74
Földmérés,
megosztás,
épület
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel:
30/ 368-9797

Ez is - Az is
Eladó szőlődaráló és szőlőprés együtt,
keveset használt felül fagyasztós Bosch
hűtőszekrény, szilva és almacefre. Érd.:
06 70/583-8442
10 kg mogyoró eladó! Érd.: 06 30/4949939
220/380 villanymotor
30/4949-939

eladó!

Érd:

50 kg almacefre, 30 fogas mezőgazdasági
borona eladó! Érd.: 06 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
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Dr. Kodak István Gyermekgyógyász
rendelési ideje:
Hétfő – Szerda - Péntek: 09:00 - 11:00
Kedd –Csütörtök: 15:00 – 17:00

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

Megemlékezés

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk senki soha el nem vehet.
Te a jóságodat két marokkal szórtad,

Rendőrség:
06 42/372-311
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható.
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó
számot

Önzetlenül adtál rossznak és jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.”
Fájó szívvel emlékezünk Szántó Zoltán
halálának 5. évfordulójára.
Felesége, lánya, veje és imádott Anna
unokája.

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti
állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Március 12-18
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Március 19-25
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Március 26-Április 1
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Április 02-08
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Április 09-15
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012

TÁJÉKOZTATÁS
1-es számú gyermek háziorvosi körzetbe
(korábban Dr. Nyáguly István körzete)
tartozó betegek részére
2021.03.01.-től Dr. Mérnyi Ágnes rendel
a központi rendelőben (Tiszavasvári,
Kossuth utca 4.)
Rendelési idő:
Hétfő, Péntek: 08.30-10.30-ig
Kedd, Szerda, Csütörtök: 12.00-14.00-ig
Tanácsadás:
Kedd, Szerda, Csütörtök előre egyeztetett
időpontban
Rendelési időben hívható telefonszám
06-30/558-2833
8.00-16.00-ig hívható telefonszám
06-50/126-7550
Ezt a számot elég egyszer hívni, mindenkit
visszahívunk a nap folyamán.
A 0650/126-7550-es számra lehet írni
Viber üzenetet vagy SMS-t.
Az üzenetben szerepeljen a gyermek teljes
neve és születési ideje.
Ide megírhatják, panaszaikat, recept és
igazoláskérésüket.
A rendelésen megjelenni csak előre
egyeztetett időpontban lehet,
(kivéve
természetesen
a
sürgős
életveszélyes állapotokat) A COVID
járványra tekintettel nem szükséges
minden panasszal személyesen megjelenni.
Telefonon keresztül a szülővel együtt
döntünk a vizsgálat szükségességéről,
teendőkről. (Telemedicinalis ellátás)

ALKALOIDA „LOMBIK”
HORGÁSZ EGYESÜLET

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%ÁVAL
EGYESÜLETÜNK MŰKÖDÉSÉT!
ADÓSZÁM: 19861425-1-15
Köszönjük
a
2020-ban
nyújtott
támogatásokat!
Az
így
befolyt
74.238,- Ft-ot a Kacsás fejlesztésére,
telepítésekre fogjuk fordítani, hogy még
kellemesebben teljenek a horgászatok!

Anyakönyvi Hírek
Akiktől búcsút vettünk:
Galyas János / Dankó tanya
Horváth Gyula / Szabó Magda u.
Csóka András / Kossuth Lajos u.
Lajos / Madách u.
Köszöntjük Tiszavasvári Bak
Matiszkó Károly Jánosné sz. Császár
Erzsébet / Vasvári Pál u. 87.
Legifjabb Lakóit
Pethe István / Béke u.
Lakatos Andrásné sz. Vadászi Anna /
Nácsa Eszter
/2021.01.25./
Keskeny u.
Molnár Botond /2021.01.29./
Szabó Margit / Sopron u.
Lakatos Brájen Dániel
Gál Imréné sz. Pásztor Mária / Bocskai u.
Juhász
Ferencné sz. Dombrádi Ilona /
Balogh Márió Benjamin
Bocskai u.
Balogh Krisztián
Tóth Istvánné sz. Mészáros Margit /
Vásártér u.
Vadász János Dávid
Róka István / Szabó Magda u.
Kis Ruben Izmael
Bakos Pálné sz. Oláh Juliánna / Vásártér u.
Makula Iván
Hamvas Antalné sz. Ökrös Margit Juliánna
/ Kinizsi u.
Kóti Lilla Nóra
Nácsa Lajosné sz. Kiss Julianna / Egység u.
Lászlóné sz. Kórik Margit / Vásártér
Akik házasságot kötöttek Széki
u.
Rézműves Andrásné sz. Banu Erzsébet /
Balogh Mária Eugénia – Lakatos Vilmos Keskeny u.
Gáll Sándor / Vasvári Pál u.
Balogh Diána – Ábri Majk
Seres Ferencné sz. Szakács Ibolya / Arany
János u.
Gulyás Judit – Dr. Fülöp Erik Sándor
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Közéleti hírek
Sikeres Tiszavasváriak

Szakos Andrea

Az online városnapi
koncertek egyik (fő)
szereplője
Szakos
Andrea
volt,
aki
szinte
gondolkodás
nélkül mondott igent a
felkérésre. Mivel ritkán
van
Tiszavasváriban,
ezért gyorsan faggatóra
fogtuk. Andi! Eljöttél,
vagy
haza
jöttél
Tiszavasváriba?
– Haza is jöttem, és el is jöttem! Azért
mert elköltöztem innen, még járok haza.
Szerettem itt élni, és hiányzik is olykor.
– Mióta ország-világ megismert a televízió
jóvoltából, mi történt Veled?
– Zenekaroztam, csináltam a saját
kis dalaimat, írtam a szövegeimet és
igyekeztem színpadon maradni. Nekem
nem igazán a média volt az, amit szerettem
volna csinálni. Talán Karinthy mondta,
hogy próbáltam csendben világhírűvé
válni, aztán mondták a többiek, hogy
ez nem fog menni! Végigkoncerteztem
minden évet, amit lehetett. Nyaranta sosem
volt egy szabad hétvégém. Most egy más
projekten dolgozom, ami tőlem teljesen
független, és sosem gondoltam volna, hogy
valaha is ilyet csinálok.
– Az egyszerű átlagember azt hinné,
ha valaki szerepel a televízióban egy
országos zenei megmérettetés döntőjében,
utána elindul a „világhírnév” felé, és
csak úgy kapkodnak utána a producerek,
menedzserek, rendezvényszervezők, majd
sorra jelennek meg a lemezek! Ezzel
szemben mi a valóság?
- Ebből annyi az igaz, hogy eddig két
lemezem jelent meg, és egy harmadikra
én írtam a szöveget. Ő Gábor Betti,
a Desperado Együttes énekesnője.
Készülnek saját dalok, amik nem kerülnek
lemezre, de digitális kiadásban hallhatóak.
Érdekes, mert ismerős nénik, bácsik –
ha találkozunk – mindig megkérdezik,
hogy miért nem szerepelek Tv-ben?
Ilyenkor mindig visszakérdezek, hogy
miért akarnak Tv-ben látni? Ott vagyok
az összes médiafelületen, megtalálható
vagyok közösségi oldalakon. Egyébként
olyan vagyok, hogy szeretek csendben
elvonultan élni, majd mikor felmegyek a
színpadra ott, mint az őrült, kitombolom
magam!
– Honnan az ismeretség Gábor Bettivel
(aki a Tiszavasvári Gábor Zsolti,
vagy, ahogy ismerik, Gábor Zsazsa
unokatestvére)?
– Bettivel egy énektanárhoz jártunk, majd

a zenekarom a férjének
a stúdiójában vette fel a
dalokat, és ekkor találtuk
ki, hogy kellene kezdeni
valami közöset. Így lettem
én egy dal kivételével a
CD szövegírója!
– Meg tudsz élni a
zenéből?
–
Van
polgári
foglalkozásom is, ahol
már negyedik éve dolgozom, és milyen jó
ez a mostani Covid-os időszakban! Nincs
koncert, de biztosítva van a megélhetésem.
– Férfirajongóid szemszögéből: van még
esélyük, vagy elkötelezted magad?
– Jelenleg szingli vagyok. Próbálom
magam egyedül fenntartani, illetve úgy
vagyok vele, hogy nagyon szeretek
független lenni, és nagyon szeretek
egyedül lenni, így nagyon nehéz úgy
kapcsolatot kialakítani, amit a másik fél
már túlgondolt. Tudom, most kellene
családot alapítani, gyereket szülni, de én
nem az a típus vagyok. Szeretek egy héten
mondjuk öt napot egyedül tölteni.
– Ez a hosszú és boldog párkapcsolat titka
– Művészlélek vagyok – festegetek, zenét
szerzek, szövegeket írok, ehhez pedig kell
az egyedüllét.
– A járvány nagyon sok embernek áthúzta
a számítását, természetesen a zenészekét
is. Lehet bármiféle jövőképetek ezzel
kapcsolatosan, vagy ezután mindig ott
lebeg majd a szemetek előtt, hogy mikor
üt be megint?
– Én pozitívan állok ehhez az egészhez.
Mindennek van egy kifutási ideje, és én
arra számítok, hogy ez az év még biztos be
fog húzni mindenkit, karanténban leszünk,
de kell, hogy legyen rá megoldás. Úgy
fogom fel ezt az egészet, hogy kaptunk
időt, hogy olyanokkal foglalkozzunk,
amit egyébként a rohanó világunkban nem
tudtunk megtenni.
– Tényleg, meg szoktak ismerni mondjuk
az utcán?
– Igen, de a legnagyobb sztorim, hogy
egy kislány bejött a munkahelyemre, rám
nézett és megkérdezte, hogy: Te vagy az?
És olyan zavarba jött, hogy úgy ment el,
nem tudtuk mit akart.
– Valami zárszó a Tiszavasváriaknak?
– Remélem sikerült örömöt okoznunk az
Online koncertünkkel, és ha csak egy rövid
időre is, de sikerült elfeledtetnünk ezt a
borzasztó állapotot!
Fülöp Attila

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Kedves Horgásztársak!

Mindenki nagyon várja már a tavaszt,
a horgász ember pedig duplán örül.
Terveink szerint Húsvétkor nyitjuk meg
a Kacsást, ha az időjárás jól alakul. A
horgászat feltételeiben minimális változás
lesz, nagyjából ugyanarra lehet készülni,
mint tavaly. Reméljük, hogy addigra
a vírushelyzet is javulni fog, addig is
jó egészséget kívánunk mindenkinek!
A fogási naplók leadási határideje lejárt,
aki nem adta le időben, ugyanúgy 2000
ft felárral tudja kiváltani az állami
horgászjegyét, mint az elmúlt években.

Harcsatanya horgászbolt márciusi
nyitva-tartása:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 08:00-12.00-ig
és 12:30-16.30-ig, SZOMBATON: 08.0012.00-ig, VASÁRNAP: ZÁRVA
Ez úton is szeretnénk köszönetet
mondani a TiszaTeszt Kft-nek, akik
nagyon kedvező áron hitelesítették
a bolti mérlegünket! Köszönetet
mondunk továbbá Veres Csabának, aki
tavaly ingyenesen készítette el az összes
tájékoztató táblát a Kacsásra!
az Elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök

Védőoltás beadásának folytatása a
Kornisné Központban

Intézményünkben 2021. január 28-án
kezdődött a Covid-19 elleni védőoltás
beadása lakóinknak és dolgozóinknak a
Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház és a Nyíregyházi
Kormányhivatal
munkatársaival
együttműködve , melyről a Vasvári
Hírmondó 2021. februári számában
beszámoltunk. Az oltás második fázisára,
illetve újabb első oltások beadására 2021.
február 18-án került sor, Pfizer és Moderna

vakcinákkal.
Az oltócsoport munkáját ismét, minden
szakmai, biztonsági feltételnek megfelelően
készítették elő és támogatták a bentlakásos
intézmény
dolgozói.
Munkatársaink
újra jól szervezetten, minden előírásnak
megfelelően segítették az oltást végzők
tevékenységét. A lakók és dolgozók
valamennyien a megfelelő tájékoztatás,
adategyeztetés,
és
nyilatkozattételt
követően kaphatták meg első vagy második
vakcinájukat. Így jelentős már az átoltottság
intézményünkben.
Komolyabb
oltási
szövődményt nem tapasztaltunk, bízunk
benne, hogy az oltás és az óvintézkedések
további betartása kellő védelmet nyújt
lakóinknak és dolgozóinknak a járvánnyal
szemben.
Makkai Jánosné
Intézményvezető

Tervek az Olimpiai Baráti Kör Egyesületnél
A 2021-es év második felében 4
országos szintű rendezvényt szeretnénk
tartani. Elsősorban az 5 éves jubileumi
emléktalálkozót, mely a Magyar Olimpiai
Akadémiával,
a
Sportlétesítmények
Magyarországi Szövetségével és a
Tiszavasvári Önkormányzattal közösen
kerül megrendezésre, ami 2020-ban
sajnálatos módon a koronavírus miatt
elnapolásra került. Továbbá várhatóak
Olimpiai
Délutánok,
amelyeken
sokak által ismert sportolók tartanak

élménybeszámolókat életükről, Országos
Olimpiai Találkozó, ahol magas rangú
sportvezetők tartanak eszmecserét a
tiszavasvári lakosokkal, valamint Az
Olimpiai Eszme Szellemében elnevezésű
vetélkedős napok a fiatalok számára.
Amint további információk állnak
rendelkezésünkre, azonnal tudatni fogjuk a
kedves olvasókkal.
Gazdag József, elnök
Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör
Egyesület

Pályázati sikerek és tavaszvárás a NOE Tiszavasvári
Nagycsaládosok Egyesületében
Nagy-nagy örömmel számolunk be arról,
hogy a Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete a NEA döntése alapján
„Civil szervezetek működésének és
szakmai programok biztosítására ” című
pályázati programjának megvalósítására
és működésének biztosítására fordítható
összevont támogatás 2021. kiírására
benyújtott, NEAO-KP-1-2021/8-000247
Gyümölcsöző élő bolygónk, avagy
Ne beszélj „zöldséget”, élj tudatosan
nagycsaládosan - című pályázatunk
támogatásban részesült. Az áprilisban
induló egy éves projekt során havonta
megtartandó műhelymunka sorozattal
és nagy rendezvényekkel várjuk a
családjainkat: Életmódtábor felnőtteknek
és 7-14 éves nagycsaládos gyereknek,
napközis tábor jelleggel.
Egészséges nagycsaládos bakterházcsaládi vetélkedő ősszel, „Beregszászi
barangolások” határon túli együttműködő
partnerünk székhelyén, a Beregszászi
Máltai
Szeretetszolgálat
munkájának
megismerése. Műhelymunkáinkkal és
rendezvényeinkkel a legfontosabb célunk:
az egészségtudatos életmód erősítése
mellett és az élelmiszerpazarlás ellen
való fellépés, az egészséges életmód
disszeminációja. Fontos még saját jó
gyakorlataink szakmai bemutatása, átadása
egymásnak, tudásmegosztási módszerek
kidolgozásában és azok gyakorlati
alkalmazásában való aktív részvétel,
lebonyolításában. Összevont pályázatunk
résztvevői nem csak egyesületünk tagjai
lehetek, várjuk kistérségünk családjait is,
nyitottak vagyunk mindenki számára, így
új baráti kapcsolatokat is köttetnek, s a
fenntartható fejlődés útjára léphetünk.

A Tiszavasvári Városért Alapítványhoz
2021. február 04-én beadott „Tiszavasvári
nagycsaládosok
tavaszavárosi
nagycsaládos összetartozás erősítése” című
pályázatunk is támogatásban részesült,
amely során a vírushelyzettől függően
online rendezvényen vagy személyes
találkozás által tavaszváró programot
kínálunk egyesületi tagcsaládjainknak
április elején. Legfontosabb céljaink a
program során: magyar népzenével, s
kézműves foglalkozással a tiszavasvári
civil közösségek kulturális értékeinek
megismerése,
megőrzése,
védelme,
képviselete, a tavaszi ünnepek felidézése
(március 15., Szent György napja, a
húsvéti ünnepkör, madarak fák napja,
víz világnapja),
népi hagyományok
megismertetése a családokkal és a
gyerekekkel, a helyi érdekek védelme, s a
nagycsaládos összetartozás elősegítése.
Tagcsaládjaink száma egyre bővül: az
elmúlt hónapban 15 új belépő családunk
volt, amelynek nagyon örülünk. Most
128 családdal működik egyesületünk.
Folyamatosan keressük és várjuk a
lehetőségetek, az adományokat, egyéb
pályázatokat, amelyek a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete (NOE), a Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetsége
(KCsSz) által érkeznek hozzánk.
A
Tiszavasvári Nagycsaládos Egyesület várja
2021-ben is az adó 1%-okat. A befolyt
összegből
kulturális
programjainkat,
családi foglalkozásainkat, gyermekeink
táboroztatását, úszásoktatását támogatjuk.
Adószámunk: 18807503-1-15. Köszönjük
szépen!

Utolsó Oldal
NÉVTELENÜL, ARCTALANUL
- KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜL Ebben a hónapban többen olvashatták azt a
közösségi felületen közzétett hírt, melyben
ismét egy kollégánkat támadják elvtelenül.
Elgondolkodtunk írjunk-e róla, mivel
tudjuk, hogy mindez sokszor olaj a tűzre,
ingyen reklám a névtelenségbe burkolózó
írónak. Íróknak? Megszoktuk már, hogy
önkormányzatunk dolgozói nem közéleti
szereplőként is kereszttűzben vannak.
Az azonban elkeserítő, hogy pusztán
annak eredményeként, hogy a közösségi felületeken
nincsenek szabályok, egyes emberek példátlan önkontroll
nélküli cselekedetekre vetemednek. Ha lehetne - névvel,
elérhetőséggel kérjük felvállalni az ilyenfajta tettet. Bűnt
kiállt a bűnelkövető! Ha valakiben csak felmerül a gyanú,
hogy egyes, főként közérdeket szolgáló munkavállaló
bármilyen nemű kötelezettségszegést követ el, megvannak
a hatóságok, akikhez jelentheti ezt. A magyar jogrend
alapján azonban az ilyen tényközlések bűncselekménynek
minősülnek, megfosztva a sértettet alapvető emberi
jogaitól. Sajnos egy lapszámmal ezelőtt Makai Tamás
önkormányzati megbízott ügyében kellett Dr. Kiss
Krisztián képviselő Úrnak válasszal élni, mivel az általa
nem ismert személy tekintetében mondott ki képviselőként
értékítéletet, de hasonlóan vélekedett ügyvéd kollégáiról.
És a sor folytatódik.
Olyan személyekkel, akik ismét nem közéleti szereplők,
nem politikai ellenfelek. Értelmezhetetlen vádak,

emberek
munkájának
leminősítése,
feladatellátásukban
értéktelennek,
személyükben alkalmatlannak beállítása.
Szoktuk mondani - ne azt nézd, mit mond,
hanem, hogy ki mondja. Akkor feltesszük
a kérdést. Ki mondja? Reméljük, hogy
sokan értik, érzik, átérzik már mit élnek
át azok, akik „áldozatai” ennek a néhány
önmagát felvállalni nem merő embernek,
mivel az internetes felületek tele vannak
vádaskodással olyan személyek részéről, akik nyilvánosan
nem merik felvállalni véleményüket, hiszen akkor még
lenne, aki érdemben válaszol is. Azt hinnénk, hogy
aki mély hivatástudattal, Tiszavasváriért személyes
elköteleződéssel látja el feladatát, tán’ csak nem kerül
ilyen helyzetbe. Aki szemtől szembe nem bírálható, eléri
az arctalan politika legalja „értékítélete”.
Mindenki, aki csak egy pillanatra elgondolkodik az ilyen
fajta vádakon, azon is gondolkodjon el, hogy akár ő maga
is eshet áldozatul ilyen támadásnak úgy, hogy ezzel a fajta
erőszakkal szemben senki nem védi meg. Ebben az írásban
erősen szeretném hangsúlyozni azokat az értékeket,
amelyeket erőszakkal vesznek el másoktól az ilyen oldalak
működtetői, az effajta cikkekkel. Mit vesznek el attól,
akit ilyen módon támadnak? Ezeknek az embereknek a
becsületét. Amit nem sározhatnak így névnélküli, arctalan
„idegen” emberek.
Szőke Zoltán polgármester
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Most látható a természetben
Megjöttek a bíbicek

Hazánk főként vizes területeinek gyakori fészkelő
madara, de megtalálható akár a szárazabb gyepeken és
szántóföldeken is. Vonulás idején – ősszel és tavasszal
- nagy csapatokat alkotnak. A telet a Földközi Tenger
afrikai és európai partvidékén töltik, ahonnan a tavasz
első jelei láttán visszaindulnak északabbi költő területeire,
így hazánkba is. Hófehér melle és hasa, valamint zöldes
feketében csillogó háta olyan kontrasztot alkot, hogy
már messziről felismerhetővé teszi. A legjellegzetesebb
bélyege azonban a fején levő hosszú, vékony, fekete
bóbitája.
Fészkét és 4 zöld alapon barna pöttyökkel díszített tojását
a földbe kapart és fűszálakkal bélelt mélyedésbe rakja. Ha
netán valamilyen állat, vagy ember közeledik a fészkéhez,
akkor a földön vergődve, rohangálva csalja el a tolakodót.
Majd hirtelen szárnyra kap és jajongva elrepül. A nevét
jellegzetes hangjáról kapta, amit bravúros repülés közben
gyakran hallat, hogy bíbic. Ha valaki veszi a fáradságot és
ki megy a tiszavasvári védett Fehér-szikre és felmegy a
kitekintőre biztosan fog látni a területen mozgó bíbiceket.
Védett madarunk, eszmei értéke: 2000 Ft, amely a fészekre
és a tojásokra is vonatkozik.
dr Legány András
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