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Legfontosabb Parlamenti
döntések
November 30-án fontos
döntéseket
hozott
a
parlament, ebből kettőt
emelek ki. Az Országgyűlés
elrendelte
a
kormány
által a gyermekvédelmi
törvény
elfogadása
után
kezdeményezett
népszavazást.
Az
erről
szóló határozat szavazásán
a kormánypárti képviselők
mellett csak néhány független
képviselő vett részt, az
ellenzéki frakciók nem voksoltak. Az országgyűlési
határozat négy kérdést tartalmaz:

November 26-án az illetékesek részvételével megtörtént a területbejárás, és az ilyenkor szükséges bürokratikus
eljárásokat követően számítások szerint jövő tavasszal megkezdődhet a már régen áhított tanuszoda építése.

- Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek
köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül
szexuális irányultságokat bemutató foglalkozásokat
tartsanak?

Ön rendszeresen megkapja
a Vasvári Hírmondót?

- Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi
átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
- Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek
fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat
korlátozás nélkül mutassanak be?
- Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem
megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek
meg?
A népszavazás, egy korábbi parlamenti döntés értelmében
egyszerre is megtartható akár országgyűlési, akár európai
parlamenti vagy akár önkormányzati választás napján
is, amely a költségeket jelentősen csökkenti. A másik
fontos döntés volt az állatvédelmi szabályok szigorítása.
Az Országgyűlés elfogadta az állatok védelme érdekében
szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosítását.
Ennek értelmében súlyosabban büntetik a jövőben az állatok
megmérgezését, szigorúbban lépnek fel a szaporítók ellen,
és az állatviadalokon való részvétel is bűncselekménynek
számít. A döntést a parlament egyhangúlag fogadta el. A
mostani ülésszakot, előreláthatóan december közepéig
fejezzük be.

Igen, jól látják. Ez kettő zsák csemperagasztó rádobva
szándékosan az újonnan átadott rekortán pályára. A
nagyon ráérős - és nem hátrányos helyzetű - fiatalok jó
bulinak gondolták, de a Rendőrség ezt másként látta.
Erről bővebben olvashatnak az „Önök kérdeznek – Szőke
Zoltán polgármester válaszol” c. rovatunkban a 2. oldalon!

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének
küldöttgyűlése 2021. november 20-án, Budapesten
tanácskozásra hívta tagszervezeteit. A 2 napos közgyűlésen
tisztújítás is történt, melynek eredményeképpen a szervezet
háromtagú elnökségébe újraválasztotta Márton Zsuzsanna
elnököt, a partiumi Asociata Pro Agriensis Egyesület
képviseletében és Gajda Nóra elnökhelyettest, a délvidéki
Kolibri a Családokért Egyesület képviseletében, valamint
bizalmat szavazott Lévai Andrea elnökhelyettesnek, a
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete képviseletében.

Szinte minden hónapban érkezik panasz a Kedves
Városlakóktól, hogy nem kapták meg az aktuális havi
újságot. Sajnos több helyen tapasztaltuk, hogy ez nem
minden esetben a kézbesítők hibája, mert van ahol nincs
rendes postaláda, vagy egyáltalán nincs, így azt bárki
elviheti.
Ha mégsem így van, úgy kérjük az utca és az időpont
feltüntetésével jelezni a következő elérhetőségeken:
- Email: vhirmondo@gmail.com
- dr. Tóth Mariann, Polgármesteri Hivatal:
06 42/520-500/153
- Fülöp Attila, főszerkesztő: 06 30/336-4177
Köszönjük!

Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol
- Az MTH közelében lakok, és rendszeresen
látom, hogy az autósok szabálytalanul
közlekednek a Kabay János - Petőfi utca
találkozásánál. Sokszor azt sem tudják,
merre kerüljék a járdaszigetet (bár a felfestés
egyértelmű). És az utóbbi 2 hónapban 3
koccanásos balesetet is láttam itt. Valamint
délután, a Gyárból áramló tömeg miatt is
nehéz itt közlekedni. Az lenne a felvetésem,
hogy nem lehetne ide egy körforgalmat
kialakítani? A technikai részéhez nem értek,
nem biztos, hogy megoldaná a problémát, ez
csak egy felvetés. – A technikai részéhez én
sem értek, a felvetés az lehet akár jogos is.
Több településen tapasztalhatjuk már, hogy a
forgalom gyorsítása érdekében körforgalmakat
hoztak létre. Érdemes megfontolni ezt a
felvetést, hiszen a mai rohanó világban az
emberek hajlamosak arra, hogy figyelmetlenek
legyenek, és ebből adódóan fordulhatnak elő
kisebb-nagyobb balesetek. Egyről én is tudok
az említett szakaszon, amikor egy E-ONos oszlop is kidőlt, ráadásul az, amelyiken a
város kamerái voltak, amit BM-es pályázat
útján szereltethettünk fel. Az ürömben az
öröm, hogy a kamerafelvételek alapján tudta
bizonyítani ártatlanságát a vétlen sofőr. Sokan
felteszik azt a kérdést, hogy ezek a kamerák
egyáltalán be vannak-e kötve, látnak-e valamit,
használható-e a felvétel? Most kiderült,
hogy nagyon is, hiszen rendszámfelismerő
rendszerről van szó, és tökéletesek a felvételek.
Visszatérve a kérdésre: amint lesznek olyan
pályázatok, amibe be tudjuk illeszteni, akkor
feltétlenül foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Itt
is, és a város más részein is, ahol indokolt a
körforgalom – szintén megvizsgálásra kerül
a felvetés. – Már többször beszéltünk róla,
hogy a Magyar Közútkezelő tulajdonát
képező utak, járdák felújítására, átépítésére
a városnak nincs lehetősége. Erre lenne?
– Biztos közös nevezőre tudnánk jutni.
Mint abban a bizonyos témában is, amikor
kértük, hogy legyenek a város tulajdonában
egyes járdaszakaszok (Posta előtti, Ady úti,
Mesterek Háza előtti, stb.), mert így jelen
helyzetben nem tudunk pályázni rá. Már a
tárgyalások finisében tartunk, és úgy néz ki,
hogy sikerül hosszú évek után pontot tenni a
megállapodás végére. Akkor már jöhetnek a
pályázatok, és remélhetőleg a pályázati pénzek
a felújításra. De ugyan úgy megkereséssel
éltem feléjük a 36 sz. főút felújítása kapcsán is,
most várjuk a választ! - A Kinizsi úton lakom.
A szembe szomszédék előtt szinte állandó
kocsisorok állnak, emiatt az autósoknak le
kell húzódniuk, így az út másik oldalát szinte
már teljesen tönkretették. Az aszfalt után már
a beton is kezd töredezni. Elképzelhető, hogy
valamikor ez az útszakasz is meg lesz csinálva?
Lassan vége az évnek. Hol maradnak az ígért
útfelújítások? – Nézzük a kérdés első részét:
Sajnos több helyen tapasztaljuk a városban,
hogy a gépjármű tulajdonosok nem állnak be
az udvarba, hanem az egyébként is szűkös
útpadkán parkolnak. De elég keskeny az út,
így az arra közlekedőknek le kell menniük
a padkára, ami idővel elkezd töredezni.
Egyelőre arra kérném a gépjárművezetőket,
hogy legyenek toleránsak a másikkal szemben.
Az útfelújításokkal kapcsolatosan azt tudom
elmondani, hogy szerettük volna ezeket
mielőbb elkezdeni, de az oly sokat emlegetett
bürokrácia mindig áthúzza a számításainkat.
A Kinizsi úttal kapcsolatban: van egy
útpadka felújításunk az egyedi kormányzati
támogatásban. Az augusztusra tervezett
útfelújítás sajnos amint látjuk – csúszott,
szintén a bürokrácia miatt. Mivel szakaszosan
szerettük volna megvalósítani (melegaszfalt
együtt, martaszfalt szintén együtt), csak
sajnos a jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.
Az erre a célra kapott 765 millió forintot
nem bonthattuk meg. Egyben kell kezelni,
egyben kell terveztetni, egyben kell kiírni,
közbeszerzési eljárást lefolytatni… hagy ne
soroljam. A mostani állapotok szerint a januári
testületi ülésen fogjuk a közbeszerzést kiírni.
Bízunk a tavaszi kezdésben, amikor egyszerre
történik Tiszavasváriban az utak felújításának
kezdete. Még egyszer szeretném elmondani,

hogy a 765 millió forint – útfelújításra – itt
van az önkormányzatnál egy elkülönített
számlán. Ezt már tőlünk el nem veheti senki.
Ettől függetlenül, ha találkoznak olyan
útszakasszal városunkban, ami azonnali
beavatkozást igényel, úgy kérem, jelezzék
a problematerkep@tiszavasvari.hu oldalon,
vagy akár a televízión, városi újságon,
képviselőiken keresztül. - Az utcánkban a
házak előtt lévő csatornaárkot teljesen fellepi
a gaz, miközben a közmunkások hol itt, hol
ott ülnek. Mivel ez közterület, ezt nem nekik
kellene olykor lekaszálni? – Nem minden
esetben. A városnak vannak olyan közterületei,
amik a közmunkaprogram városüzemeltetés
hatáskörébe tartoznak.
Ott sem minden esetben kellene, hogy
a közmunkás beavatkozzon, mert van a
lakosságnak
rendeletben
meghatározott
kötelezettsége, amit be kellene tartani.
Ezeket a házak előtt lévő közterületeket az
ott lakóknak kell rendben tartani. – Ott, ahol
idős, egyedülálló lakik, ebben az esetben
nem lehetne nekik a Tiva-Szolg. Kft-vel
megállapodást kötni, hogy egy szerényebb
összegért a közmunkások rendbe tegyék az
említett területet? – A jogszabályok csak a
hó eltakarítást, síktalanítást teszik lehetővé.
Viszont ha valaki nagyon rászorult, akkor
jelezze az előbb említett elérhetőségeken,
vagy a 06 42/520-500-as telefonszámon a
polgármesteri hivatalban. Az illetékesek
kimennek, és elbírálják a kérés jogosságát.
Amennyiben ez indokolt, úgy méltányosságból
a Tiva-Szolg. Kft. fog segíteni. - Nyolcvan
év fölötti egyedülálló Tiszavasvári asszony
vagyok. A gyerekek, rokonok elég messze
laknak ahhoz, hogy egy nyíregyházi kórházi
vizsgálatra, vagy itt helyben is a járóbeteg
szakrendelőbe be tudjanak vinni. Örömmel
olvastam, hogy a támogató szolgálat új
gépjárművet kapott, de sajnos olyan drága
a tarifájuk, hogy ennyi pénzért egy taxi
kétszer vinne be Nyíregyházára (11.000.-Ft).
Nem lehetne egy kicsit lakosság barátabbá,
megfizethetőbbé tenni az árakat?Abban az esetben lehet ezen az áron
mérsékelni, ha az illető a rászorultsági
feltételeknek megfelel. Ezeket a kategóriákat
nem mi találtuk ki, magasabb jogszabályok
vannak rá. Ha nem felel meg, akkor a
jogszabályban foglalt tarifa táblázat alapján
meghatározott díjat ki kell fizetni. Próbáltunk
ez ügyben lépi úgy másfél két éve, de sajnos a
törvényre hivatkozva nem jártunk sikerrel. –
Honnan lehet megtudni, hogy valaki jogosult,
vagy sem? – A Támogató Szolgálatnál! - A
múltkori Megkérdeztük a polgármestert-ben
is fel lett téve egy, a lakosság jelentős részét
érintő
kérdés
a
zöldhulladékkal
kapcsolatosan.
Ismét
nem
kaptunk
megnyugtató választ. Egyet értek a
kérdésfeltevővel, hogy főleg ilyenkor ősszel
ennyi zöldhulladékkal nem tudunk mit
kezdeni. A kapott komposztáló mérete elég
kicsi ennyi falevélhez. Más településeken
hogy tudják megoldani az elszállíttatást? A
kukából itt nálunk a zsák, ha kilóg, már
kiveszik, és nem viszik el, most már
csúszópénzért sem. Legalább a kisnyugdíjasok
nem kaphatnának az önkormányzattól – mint
sok más településen – ingyen olyan zsákokat,
amit már elvisznek? Vagy például a gyári
lakótelepről miért vihetik el a közmunkások
az emeletes házak elől? – Kezdem a végén: a
Gyári, vagy más lakótelepen keletkező
zöldhulladék elszállítása azért történik meg,
mert ezek közterületnek minősülnek. A
magánportákon keletkező zöldhulladékok
esetében semmi újat nem tudok elmondani.
Lehet, hogy nem megnyugtató a válasz, de
tényszerű! Jelen körülmények között ilyen
törvény adta lehetőségünk nincs. Továbbra
sincs. Csak azt tudom ismét elmondani, hogy
vagy marad a komposztálás, vagy többszörire
kell belerakni a kukába, amit kötelesek
elszállítani. Sajnos az önkormányzatoknak
továbbra sincs lehetősége ezek elszállítására.
Gondolkoztunk zsákok kiosztásában, de hogy
lehet igazságosnak lenni, amikor az egyik

lakónak kettőre, a másiknak tizenkettőre van
szüksége. Ha lekorlátozzuk kettő zsákra, akkor
a többi zöldhulladék továbbra is ott marad! Mi
a Törvényhozás felé többször éltünk már ez
ügyben jelzéssel, de a megoldás még várat
magára! Úgy néz ki, hogy lehetőség nyílik
Tiszavasváriban
hulladékudvar
megvalósítására, de aztán, hogy ott lehet, vagy
sem zöldhulladékot lerakni, azt még nem
tudjuk. Engem is nagyon sokan megkeresnek
ezzel a kérdéssel, de ugyan ezeket tudtam Neki
is elmondani! De ígérem: amint bármi féle
változás lesz ez ügyben, egyből jelzem az
újságon, TV-n, Facebookon, és minden
hírcsatornán a lakosság felé. Viszont addig
hiába is kérdik újra meg újra, nem fogok tudni
mást mondani! És ha már hulladékelszállításról
van szó: akár képviselő úrral, akár a testülettel
küzdünk azon, hogy legyenek szigorúbb
szabályok a hulladékkezelésre, és ezen
szolgáltatások igénybevételére. Miről is van
szó: arra törekszünk, hogy bizonyos
támogatásokat csak akkor lehessen kifizetni,
ha az igénylő rendelkezik hulladékgyűjtő
edénnyel, valamint szolgáltatási szerződéssel.
Többen jelzéssel éltek felénk, hogy nem látják
szerencsésnek, hogy mi ezeket a támogatásokat
hulladékgyűjtő edény meglétéhez kötjük, és
hogy ezt tegyük megfontolás tárgyává. Na, én
megfontolás tárgyává tettem, és döntöttem:
nem fogom kivetetni a rendeletből azt, hogy
ettől a bírálati szemponttól tekintsünk el. Most
jelenleg az önkormányzatnak ez az egyetlen
eszköze, hogy megvetesse a Kukát
mindazokkal, akiknek nincs, és rendezetté
tegye mindenki a portáját. Felháborító, hogy
tizenmilliókat költünk illegális hulladéklerakók
felszámolására, konténerek elszállítására úgy,
hogy törvényi kötelezettsége van mindenkinek
a hulladék megfelelő gyűjtésére és annak
elszállíttatására. És itt nem csak hátrányos
helyzetűekről
beszélünk.
Vállalkozók,
épületfelújítók teherautókkal, kisbusszal,
utánfutóval lerakják a szemetet az erdőszélen,
kihordják olyan területekre, ahonnan nekünk
kell elszállíttatnunk. Ilyen problémát a
környező települések polgármesterei is
tapasztalnak. - Néhai Horai Károly doktorúr
körzetébe tartozom. Már negyedszer próbáltam
felvenni az influenza elleni védőoltást, de
valamennyiszer azt a választ kaptam, hogy
még nem érkezett meg. Más körzetekbe hogy
érkezhetett
meg?
Vagy
Tiszalökre,
Kisfástanyára,
Hajdúnánásra,
és
még
sorolhatnám?! –Erre a leghitelesebb választ
Dr. Rojkó László adhatná, mert jelenleg Ő
helyettesít ebben a körzetben. A kérdést
továbbítjuk doktor úr felé! – És egy állandóan
visszatérő kérdés: Ez az év is eltelik úgy, hogy
a tanuszodának az a bizonyos kapavágása
most sem történt meg! Tényleg lesz egyszer
ebből valami, vagy csak ámítás az egész? – A
malmok lassan – de mondhatom azt, hogy
biztosan őrölnek. Sajnos az előző városvezetés
miatt nagyon sok időt vesztettünk azzal, hogy
nem tudták, vagy nem akarták eldönteni hol is
legyen? 2018-ban, amikor kézbe vettem én az
ügyet, elvileg már rég meg kellett volna neki
épülni. Gondoljunk csak Ibrányra, Kemecsére,
stb.! Hogy, hol lenne erre a legalkalmasabb
hely? Nekünk egyértelmű volt, hogy a Vágóhíd
úton, a piac mellett, nem messze a strandtól.
Csak amint azt már többször is említettem, a
magas talajvízszint miatt – mivel ezek a
tanuszodák típustervek alapján készülnek – át
kellett
terveztetni,
és
sajnos
ez
többletköltséggel is jár. De dr. Vinnai Győző
képviselő úr közbenjárásával ezt is
megoldottuk. Válaszolva a kérdésre: november
16-án a közbeszerzés kiírásra került a BMSK
Zrt. által, aki az egész mindent koordinálja,
felügyeli. Ez december 7-én jár le, és ha
minden rendben megy, akkor már tényleg
látjuk az alagút végét. Nekünk, a városnak
annyi dolga lesz, hogy megmutatjuk a területet,
és majdan átvesszük az elkészült tanuszoda
kulcsait. Amint ennek híre ment, az internetes
közösségi felületeken már megjelent azoktól a
jó szándékú emberektől, akik óvják-védik a
várost, de semmit nem tesznek érte, hogy
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akkor biztos ebben is mutyizás lesz, meg
ilyenek. Sajnos Ők azok, akik a jóban is a
rosszat látják, de szerencsére jobb érzésű
városlakók ezt figyelembe sem veszik.
November 23-án már területbejárás volt itt
Tiszavasváriban, ahol a BMSK Zrt., valamint
több cég képviselője is jelen volt, akik
szeretnének a közbeszerzésen indulni, és
pályázni, mint kivitelező. Megtekintették az
általunk kijelölt területet, kérdéseket tettek fel,
amiről jegyzőkönyv is készült, és ezek
tudatában készíthetik a pályázatukat, amit a
BMSK fog értékelni. Tehát: legrosszabb
esetben innentől kezdve 6 hónapon belül
megtörténik a területátadás és az első
kapavágás! Azt hiszem, ez már valóban
konkrétum! Sajnos az állami szférában a
törvényi szabályozások miatt nagyon sok
minden van, amire oda kell figyelni, amit be
kell tartani. – A múltkor láttam a televízióban
a csónakázótó körüli rekortán pálya átadását,
valamit az, hogy két szabadidős pavilon is
épül. Ezek milyen állapotban vannak? - Igen,
valóban elkészült a rekortán pálya, valamint az
ezt körülvevő LED-es közvilágítás is, ami
nagyobb fényt ad, ezáltal növeli a későbbi
időpontban
futó,
főként
hölgyek
biztonságérzetét. A két főzőhelység is
elkészült, az átadása folyamatban van, csak
sajnos a Covid ebbe is közbeszólt. Hamarosan
kész lesz az áramvételezési hely is, így
birtokba veheti a lakosság. Ettől függetlenül
decemberben, ha sikerülne, rendeznénk egy
sportnappal egybekötött átadási ünnepséget.
Örömmel mondhatom, hogy a rekortán
pályának nagy sikere van, mert nem csak a
Tiszavasváriak veszik igénybe, hanem a
környező településekről is szívesen jönnek ide
emiatt! – Ha már itt tartunk: a múltkor sokan
felháborodtak azon, hogy néhány fiatal
megrongálta az újonnan elkészült rekortán
pályát. Mi lett ennek a következménye? Valóban felháborító az, amit nem csak a
csónakázótó, hanem a város más részein is
ilyen szempontból tapasztalhatunk. De
maradjunk a témánál: három fiatal fiú közül az
egyik a még épülendő szalonnasütő építési
területéről elvett egy csemperagasztós zsákot,
amit aztán a rekortán pályára dobott úgy, hogy
az kiszakadt, és szétszóródott. Eléggé nyers,
ködös, nyálkás idő volt, mi kedvezett volna az
anyag gyors megkötésének akkor, ha egy
éppen arra futó Tiszavasvári személy nem látja
az eseményeket. Próbált rászólni a fiatalokra,
akik megszeppenés helyett még nagy
magabiztossággal
elkerékpároztak.
Szerencsére mindenről kamerafelvétel van,
így nem volt nehéz megtalálni a rendőrségnek
az elkövetőket, akikkel szemben megtettük a
feljelentést. A mindenféle elhamarkodott
előítéletek miatt mondanám: az elkövetők nem
hátrányos helyzetűek, vagyis nem a Széles út
és környékéről jöttek! Visszatérve: Az illető, aki ha hozzájárul, természetesen nevét
megemlítjük – hazament, és a fiával különféle
takarítóeszközök segítségével még időben
letakarították a csemperagasztót a pályáról.
Ezúton is köszönjük ezt a nemes cselekedetet!
Ezek a közösségi terek is azért épülnek, hogy
fejlődjön Tiszavasvári, ezért senkinek nem
engedjük meg, hogy ezeket tönkretegyék.
Mindenütt hatékonyan szeretnénk fellépni –
amint látható, sikerrel -, ezért bővítjük a
városban található kamerarendszert. Ami
viszont szomorú, hogy a fiatalok sok esetben
nem tudják, hogy milyen keretek között szabad
viselkedniük. A szülők részéről kicsit nagyobb
figyelmet kellene erre fordítani. Amit
feltétlenül meg kell még említenem, hogy az
utóbbi időben a városban történt rongálások
elkövetői – mondjuk ki - nem romák voltak.
Legyen az szemetelés hétvégenként, kuka
borogatás, garázda viselkedés, kerékpártárolók
letörése, színpadrongálás a Találkozások Háza
előtt, és még sorolhatnám! –
Jó lenne, ha megváltozna és pozitív irányt
venne azon fiataljaink viselkedése, akik az
utóbbi időkben bosszúságot és bizony néha
kárt is okoznak városunk értékeiben!
Köszönöm!
Fülöp Attila

Önkormányzati hírek
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Szabó Zsolt képviselő részére

Tisztelt Képviselő Úr!
Az elmúlt időszakban „a település egyes közösségi használatú területein” önkéntes
közösségi munkát végez. Ezzel kapcsolatban kértem, hogy a szükséges jelzések
történjenek meg az önkormányzat, mint fenntartó és felelős felé. Köszönettel vettem,
hogy ez megtörtént részünkre. Ezt követően azonban panaszos bejelentés érkezett
felém, melyben jelezték, hogy a legutóbbi ilyen tevékenység (pad lefestése) kapcsán
olyan szimbólum került felfestésre közösségi használatú tárgyra, amiért az
önkormányzat, mint jogszabály alapján rendelkezni jogosult nem tud felelősséget
vállalni. Amennyiben kezdeményezései közösségi célt szolgálnak, előzetes
bejelentéssel történnek és megfelelnek településesztétikai követelményeknek,
vonatkozó rendeleteinknek a partneri együttműködés biztosított. A közterületi
tárgyak karbantartása kapcsán azonban a felelősség az önkormányzaté, képviseletében
pedig nekem kell nyilatkoznom a korszerűsítés megfelelőségéről. Képviselő úr
része a döntéshozó szervnek, mely által megalkotott jogszabályok (önkormányzati
rendeletek) érvényesítése Önnek is feladata. A közterület fenntartás az önkormányzat
feladata, szabályait a testület alkotja. Ebben a viszonyban az önkormányzat sem
magántulajdonosként jelenik meg, hanem mint köztulajdonnal való rendelkezésre
feljogosított. Ezért alkothat rendeletet is, melyben meghatározza azt a viszonyrendszert,
melyre a közösség érdekében szükség van. A helyi szabályozás elsősorban a
közösségi érdeket védi, mindenki használati esélyének lehetőség szerint egyenlő
biztosítása érdekében. Ehhez képest kerülhet sor, például kereskedelmi célból, bizonyos
kizárólagos igénybevételt lehetővé tevő jog gyakorlására, vagyis a közterület időleges
vagy rendszeres módon megengedett elfoglalására. „Mindenki szabadon hozzáfér ugyan
a fogyasztáshoz, azonban annak egyéniesítésével korlátokat lehet állítani. Sőt, közösségi
érdekből erre feltétlenül szükség is van. Bárki szabadon használhatja, azonban a tartós
egyéni igénybevétel csak szabályozott módon történhet. Határa kell, hogy legyen, továbbá
e határokon belül a többlet- vagy meghatározott keretek között kizárólagos jogosultság
gyakorlása fizetési kötelezettséggel járhat.”( Köf.5.033/2017/4. számú határozat
Kúria önkormányzati tanácsa). Fentiek alapján azzal, hogy lefest egy padot, nem kap
jogosítottságot bármilyen értékrend közvetítésére. Ezért van központi fenntartó,
ezért van a felelős. Kezdeményezése ez esetben nem közösségi érdeket szolgált,
mert többen felszólaltak ellene, és felelősségre vontak, mint képviseletre jogosultat.
Amennyiben a korszerűsítéseket nem az arra jogosított végzi, elkerülhetetlenek a
hasonló esetek. Hangsúlyozom, hogy mindeddig támogatásomról biztosítottam,
annak ellenére, hogy köztulajdont kifejezetten az arra jogosított tarthat fent,
festhet le, újíthat fel…. Erre még akkor sincs felhatalmazása, ha önkormányzati
képviselő. Van azonban jogosítottsága arra, hogy képviselőként ne egyéni érdekeket
közvetítsen. A közterületen álló pad, vagy bármely más önkormányzati tulajdonú tárgy,
utcabútor, műemlék stb. jogi értelemben olyan, mint bárki ingatlanán lévő magántulajdon.
Amennyiben önkormányzatunk fejleszt, több szakember közreműködésével, közösségi
igényeket elégít ki. Egyetlen korszerűsítés esetén sem egyénieskedünk, nincsenek
logók, a színhasználat az elfogadott közízlést tükrözi, amit számunkra is települési
rendelet határoz meg. Ebbe nem illik be egyedi, feltűnő színhasználat értékközvetítés
pedig semmiképpen. Az eddigiekben kezdeményezését támogatni kívántam, mert
segítő együttműködést láttam benne. Mindaddig azonban, amíg ezeket a fejlesztési
igényeket az önkormányzati cég adta keretek között is elvégezheti, és kap is hozzá
segítséget, javaslataival kérem, segítse a szintén a városért dolgozó kollégáit, öregbítse
az önkormányzat hírnevét, ahogyan azt más is teszi. Amennyiben pedig közösségi
kezdeményezése van, előre kérje az önkormányzat hozzájárulását a kivitelezés valamennyi
lényeges körülményének, tényadatoknak a feltüntetésével.

Félreértések elkerülése végett
Sajnálatos módon nem várt témában kell
ismételten magyarázattal szolgálnunk.
Olyan alapvető szabályok ismeretének
hiányáról van szó, amit nem is szeretnénk
nagyon túlbonyolítani. Alegegyszerűbben:
Ne fesd le más padját az előzetes
engedélye, esetleg kérése nélkül. Ne fess
pártlogót a felújított padra, hogy aztán
annak keljen magyarázkodnia, akié a
pad. Hogy nézne ki a város, ha mindenki
„örökbe fogadna” egy padot, hogy
szándékai és céljai szerint „díszítse”.
Akitől elvárják a magyarázatot az pedig
a polgármester. Az elmúlt időszakban
egyik képviselőtársunk többször mutatta
be a város különböző pontjain önkéntes
tevékenysége eredményeit. Pad lefestése,
felújítása. A szövegezésből kimaradt,
hogy az esetek egy részében munkáltatója
utasítására, munkaidőben, a munkáltatója
által biztosított anyagból, mint egy
karbantartói csoport tagja tette ezt. (pld.:
buszmegálló felújítása, játszótéri elemek
felújítása.) Tevékenységének pozitív

üzenete így félreérthető, kollegái a
városért hasonlóképpen tevékenykedő
„névtelen” személyek által sérelmezhető.
Többen sérelmezték is. Sérelmezték
továbbá olyan lakosok, akik használják/
használnák a felújított padot. Arra
azonban kikerült egy pártlogó. Kétfarkú
kutya párt. Fenti kérdésekben Szabó Zsolt
képviselő Úrhoz írt levelem közzéteszem.
Teszem ezt annak érdekben, hogy látható
legyen az egyénieskedés hova vezethet.
A város tulajdonáért az önkormányzat
felelős, a szabályok azért vannak, hogy
ilyen esetek ne fordulhassanak elő. Az
önzetlen segítséget nagyon szívesen
fogadjuk, ahogyan eddig is tettük. Meg
is köszönjük, ahogyan eddig is tettük.
Jelen esetben azonban elvárható lenne,
ha a politikai indíttatású tevékenység ne
keveredjen a közcélú tevékenységgel és
a munkaköri kötelezettség az önkéntes
munkával.
Tiszavasvári Város Polgármestere

Pártlogó Tiszavasvári Címerén
Tiszavasvári Város címere módosított
ábrázolással, méltatlan és elfogadhatatlan
módon került közzétételre internetes
felületeken.
Az „alkotó” részéről felfoghatatlan
értelmezésben többféle verzió került
közzétételre. Több módosítás lényege
a Kétfarkú Kutyapárt emblémájának
megjelenítése a címeren. Van ezen
kívül olyan változat, amely népszerű
filmfigurákkal próbál meg feltehetően
valamiféle üzenetet közvetíteni.
Nemzeti
jelképeinket
a
büntető
törvénykönyv védi. (himnusz, zászló,
címer, szent korona) A határok észlelésének
teljes hiánya, Tiszavasvári egyik jelképének
méltatlan felhasználása nem maradhat szó
nélkül. Indíthatunk eljárást, küldhetünk
felszólítást, de az, hogy a jelenünkben
ez
megtörténhet
elgondolkodtató,
Tiszavasvárit sértő és elképesztően
szomorú egyben. Kérek mindenkit, hogy

ezeket a kezdeményezéseket úgy kezelje,
amilyen. Elfogadhatatlan!
Tiszavasvári Város Polgármestere

Tiszavasvári Város címere eredeti
formájában

Gonda Attila

Arra a szép télre vágyva…
Sáros lábbal lépkedek a ködbe, s szemem eltekint a messzeségbe.

Tiszavasvári, 2021. november 22.
Szőke Zoltán
polgármester

A földeket az ősz vette körbe, s világuk megpihenhet végre.
Ott egy birtok, emberek lakta hely, de nem lepi már azt be hópehely.
A zengő avarosra nézz, fülelj! Mondd, ki rejtőzött el ottan, felelj!
Nem jár itt senki, csak a szél fújkál! Nem hozol már havat téli madár!
A fehér álom odaveszett már, nem lesz hófehér a táj, soha már!
Csak károg fent a fán a csúf állat, és hangja a róna fölött vágtat.
Vele repül együtt is a bánat, hogy a tél elfutott és elfáradt.

Önkormányzati hírek
Újabb
pályázatok
záródnak,
új
lehetőségek nyílnak, és folytatódnak a
beruházások a városban. Mint sokszor
tájékoztattuk már a Tisztelt Lakosságot,
minden beruházáshoz idő kell. Az idő telik
és szépen lassan a városban is tapasztalni
lehet a változásokat. Örömteli hír, hogy
elkészült a városban az első rekortán
futópályája, és hozzá két pihenő épület,
amit a futók és sportolni vágyók már
igénybe is vettek. A műszaki átadás-átvétel
megtörtént, és hamarosan kikerülnek a
tájékoztató táblák, hogyan is tudja a tűzrakó
helyeket használni a nagyközönség.
Kisebb tereprendezési munkák még
hátra vannak, így a növénytelepítés és
füvesítés a jövő évre marad. A pihenőkben
asztalok és padok kerülnek a későbbiekben
kihelyezésre. A pavilonokban világítás
és áramvételezési lehetőséget van, így a
konnektorok segítségével zenehallgatási
és telefontöltési lehetőséget biztosítunk.
FELHÍVJUK
FIGYELMÜKET,
HOGY
NAGY
ÁRAMFELVEVŐ
KÉPESSÉGŰ ESZKÖZÖK (villanyrezsó,
villanygrill
stb.)
HASZNÁLATA
NEM LEHETSÉGES! Sajnos adódtak
nehézségek a kivitelezés ideje alatt.
Többen, ha nem is mindig szándékosan,
de a figyelmeztetés ellenére is bementek
az építési területre. Maradandó sérülést
szerencsére nem okoztak a nagy összegű
beruházásban. A kárt okozókat a kamera
felvételei alapján a rendőrség megkereste
és az eljárást megindította velük szemben.

A
TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077
azonosító számú „A Tiszavasvári
Minimanó
Óvoda
Családbarát
infrastrukturális
fejlesztése”
című
pályázat a zárásához közeledik. Az
intézménybe 2021. október végén
megérkeztek a közel 10 millió forint
összegben megrendelt tárgyi eszközök:
Csoportszobai
szekrények,
asztalok
és székek, gyermek és felnőtt öltöző
szekrények, fektetők. November elején
pedig megérkeztek a kültéri játszótéri
eszközök is, melyek a Tiva-Szolg
Nonprofit Kft. jóvoltából telepítésre is
kerültek. Szintén a pályázat keretében
a mosdó helyiségekbe új és praktikus
törölköző- és pohártartókat készített a

Pályázati utakon járunk

gyerekek részére Makra Gábor vállalkozó.
Az óvodások és az óvodai dolgozók
így egy teljesen megújult környezetben
tölthetik mindennapjaikat. Reméljük
1 év múlva hasonlóan pozitív hírekről
számolhatunk be egy másik óvodai egység
kapcsán. Nem állunk meg, a fejlesztések
tovább folytatódnak!

Ne feledkezzünk meg az 1351/2021.
(VI.3.) Kormány határozatban megítélt
támogatási összegről sem. A támogatást a
város egy gyepmesteri telep kialakítására,
Központi orvosi rendelő felújítására,
bővítésére,
Járóbeteg
szakrendelő
felújítására, Út, padka, járda felújítására,
továbbá Belvíz- és csapadékvíz elvezetés
felújítására kapta. A pályázat lassan,
de szépen halad, örömmel értesítjük a
lakosságot, hogy az első közbeszerzési
eljárás, ami a Belvíz- és csapadékvíz
elvezetési munkákat foglalják magukba
kiírása megtörtént. A felújítással az alábbi
útszakaszok érintettek:
- Dózsa György u. (Bajcsy Zs.- Pethe F.
között) 3409 hrsz.
- Kinizsi u. 1903 hrsz.
- Gyár u. (Tiszavasvári Bölcsődéhez
bejáró) 2275 hrsz.
- Egyház köz 961, 970/2 hrsz.
- Hősök u. 3037 hrsz.
- Ifjúság u. 2795/4 hrsz.
- Hétvezér u. 2843 hrsz.
- Kelp Ilona u. 8. felé vezető zsákutca
2325/23 hrsz.
- Egység u. 741, 640 hrsz.
- Géza fejedelem u. 51, 76, 100 hrsz.
- Arany János u. 2832, 3091 hrsz.
- Aradi u. 2229 hrsz.
- HTB2 csatorna 0357 hrsz.
- HTB3 csatorna 6654 hrsz.
- HTB4 csatorna 0371/13 hrsz.
- KÖ-TB-1 csatorna 961 hrsz.
- KÖ-TB-2 csatorna 1458, 821, 1445
hrsz.
- KÖ-TB-3 csatorna 1400, 1401, 1277
hrsz.
- KTb-1-Ö csatorna szakasz felújítása
3566/2, 3604/6, 3379/2 hrsz
- Adria u. 0355/2 hrsz.
- Állomás u. 0385/7 hrsz. belvízátemelő

Jó hír, hogy pályázatot nyújtottunk be
néhány külterületi utunkra. A pályázat
magába foglalja az Iskoladűlő 1
kilóméteres szakaszát, a kincses lejáró
első 200 m-t, a Paulaliget utca elejét 36.
számú főúttól a Madách utca bekötő
szakaszát és Józsefházán a Haladás
utca 1,5 kilométeres szakaszát. Ezek az
útszakaszok új aszfaltozott burkolatot
kapnának. Novemberben az előzetes
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helyszíni ellenőrzés is megtörtént a
pályázat irányító hatósága részéről, mely
ellenőrzés alatt eltérést nem állapítottak
meg a beadott támogatási kérelemhez
képest. A kérelem elbírálása folyamatban
van és várjuk a pályázat pozitív elbírálását.
Beszéljünk egy kicsit a jövőről is, mik is
várhatóak. A széchenyi2020 honlapon több
új pályázat meghirdetésre került. Több
pályázat még csak társadalmi egyeztetés
alatt áll, de már elkezdtük a csemegézést,
hogy milyen fejlesztéseket, beruházásokat
tudunk megcélozni. Az új pályázatok
a 2021-2027-es pályázati időszakot
fedik le. Elöljáróba, amit tudunk ezzel
kapcsolatban mondani, hogy az újonnan
meghirdetett pályázatok közül többnek
az előkészítési munkáit megkezdtük.
Szeretnénk régi épületeink jelentős részét
felújítani barátságosabbá, energetikailag
korszerűbbé tenni. Figyelmet szentelünk a
kis cseperedőkre is, ahol a hely szűkössége
és létszámkorlátozás miatt az intézmény
bővítésre szorul. Az utcáink parkjaink
növényfrissítésre szorulnak, egy ápoltabb,
élhetőbb és zöldebb légkört kívánunk
kialakítani. Január 14. napjáig nyújthatjuk
be pályázatainkat, melyek az alábbiak
lennének: Kornisné központ B, C, illetve
D épületek energetikai korszerűsítése,
Ravatalozó és Ifjúsági tábor korszerűsítése,
Központi park zöldítése és közösségi tér
felújítása, új vendéglátó egység kialakítása,
Bölcsődei férőhely bővítése. Ezek még
jelenleg tervek, de minden erőnkkel
azon leszünk, hogy a tervekből valóságot
teremtsünk és egy egységes arculatot, egy
vonzó, csodálatos várost varázsoljunk,
elsősorba a városlakóknak, másrészről az
ide látogatóknak.

Városi Sportcsarnok hírek
A Városi Sportcsarnok továbbra is
zárva tart, az augusztusi vihart követően
benyújtott vis maior pályázatunkra még
a napokban érkezett meg a Támogatói
döntés. 2021. szeptember 23. napján kelt
miniszteri döntés alapján a védekezés
során felmerült költségek finanszírozására
10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint vissza
nem térítendő támogatásban részesültünk,
erről a Képviselő-testület a 93/2021. (X.19.)
Kt. számú határozatában döntött. Az előleg
átutalása 2021. október 6-án megtörtént.
További többszöri adatbekérést követően
a Belügyminisztérium 2021. november 15én - az igényelt 220.000.000 Ft összegből
– csupán csak 38.773.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesítette

Tiszavasvári Város Önkormányzatát, mely
tartalmazza a védekezésre már korábban
megkapott 10.000.000,- Ft-ot is. A
támogatói okirat az államtitkár elektronikus
aláírást követően 2021. november 22-én
lépett hatályba. Sajnos a jogszabályok
szerint a támogatásról hozott miniszteri
döntés ellen fellebbezés benyújtására
nincs lehetőség. A biztosító társaság felé
határidőben benyújtott kartérítési igény
feldolgozása jelenleg is folyamatban van,
kárösszeg még nem került megállapításra.
Keressük a további lehetőségeket, hogy a
Városi Sportcsarnok épületét minél előbb
birtokba vehessék a sportolni vágyók
és sportot kedvelők, de sajnos még egy
hosszú folyamat elején vagyunk.
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Közvilágítási mutyi Tiszavasváriban?
Beszélgetés Szőke Zoltán polgármesterrel

Ismét napirendre került Tiszavasvári a
közösségi médiában, és ismét negatív
előjellel a majdan megvalósítani kívánt
LED-es közvilágítással kapcsolatban.
Erről szeretnénk most egy átfogó képet
adni a téma kellő körbejárásával.
Kérdéseinkre válaszol: Szőke Zoltán
polgármester. Polgármester úr! Menjünk
vissza a kezdetekre! – Már évekkel ezelőtt,
korábbi testületeknél is felvetődött a
kérdés, hogy korszerűsíteni kellene a város
közvilágítását, mely több szempontból is
megérett a változásra. A régi, vagyis a
jelenlegi elavult, dupla annyiba kerül, a
fényereje
sem
biztos,
hogy
a
legmegfelelőbb, és sokkal nagyobb a
meghibásodás lehetősége is. Emlékezzünk
csak vissza a számtalan beérkezett
kérdésre, hogy: mikor lesznek kicserélve a
kiégett izzók? Miért nincs XY helyen
közvilágítás? - és még sorolhatnám. Eddig
azért nem volt aktuális a korszerűsítés,
mert az E-ON pár éve nagy értékű
beruházásokat hajtott végre, ami miatt meg
kellett várni részünkről a szerződés lejártát
– egyébként, ha nem tettük volna, idő előtt
felmondjuk a szerződést, akkor kártérítést
kellett volna fizetnünk. Megválasztásom
után, már 2018 őszén megkeresett egy
Magyarországon ténykedő, gyártó és
kivitelező cég – csak jelzem, hogy nem a
Miniszterelnök veje, rokona, testvére, stb.
– és bemutatta a jelenlegi LED-es
technológia előnyeit. Erre a megbeszélésre
elhívtam Simon Miklós önkormányzatunk
energetikusát, aki már évek óta, mindenféle
politikai indíttatások nélkül ellátja szakmai
jellegű tanácsokkal az önkormányzatot.
Alaposan körbejártuk a témát, megvitattuk
minden szempontból. Elmentünk olyan
településekre, ahol ez már megvalósult,
hogy saját szemünkkel meggyőződhessünk
az
új
eljárás
valódiságáról,
szükségességéről, minőségéről. Minden
településen elmondták, hogy a megvalósítás
hitelfelvételből történt, mert az államtól
kapott közvilágítási támogatás fele ment
már csak el a „villanyszámlára”, így a
másik feléből, a megtakarításból tudták
törleszteni a hitelt. Már akkor, vagyis
2018-ban bele lehetett volna vágni a
fejlesztésbe, csak a már említett E-ON-os
szerződés kötött minket. Ez a szerződés
2022 márciusában lejár, ezért úgy
döntöttünk, hogy most már lehet lépni. És
nem csak lehet, hanem kell is, mert nem
kevés idő felmérni, hogy hány lámpatest
kell, ezzel foglalkozó kivitelezőket keresni,
árajánlatokat bekérni, megterveztetni,
testületileg dönteni úgy a hitelfelvételre
beérkezett bankos árajánlatokról, mint a
kivitelezőről,
kormányengedély
megkérése, és még sorolhatnám. Nagy
munka! És itt jön be a képbe Hadházy
Ákos, foglalkozására nézve állatorvos,
politikus,
független
országgyűlési
képviselő, aki megjelentetett ezen a
bizonyos közösségi oldalán - több
településsel összemosva, de Tiszavasvárira
kihegyezve – egy írást, melyben szinte
tényként kezel dolgokat a közvilágítást
kivitelező
céggel
és
városunkkal
kapcsolatosan. Az nem titok, hogy tényleg
tárgyaltunk ezzel a bizonyos céggel
tájékozódás
jelleggel,
de
semmi
kötelezettség vállalásunk nincs velük
szemben. A folyamat elkezdése érdekében,
teljesen hivatalosan eljárva a lámpatestek
felszerelésével kapcsolatosan árajánlatokat

kértünk be a piacon szereplő jelentősebb
cégektől, - többek között az E-ON-tól is –
és a testület majd dönt a legkedvezőbb
ajánlatok közül. Így történt most ez a
hitelfelvétellel kapcsolatban is. Lehetőséget
kínáltunk fel öt banknak, de csak kettőtől
érkezet válasz. Itt is nyilván a
legkedvezőbbet fogadtuk el. De erre majd
később visszatérnék. Most ott tartunk, ha a
Kormány engedélyt ad a hitelfelvételre, a
hitelszerződés megköttetett, akkor kiírunk
egy közbeszerzési eljárást a lámpatestekre
vonatkozóan is.
Minden törvénynek,
rendelkezésnek, előírásnak megfelelően.
És itt, a piacon szereplő kivitelezők, vagyis
akik LED-es korszerűsítéssel foglalkoznak,
ajánlatot tehetnek. Azt mindenképp le kell
szögezni, hogy az, akivel a Hadházi úr,
vagy a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen
dr. Kiss Krisztián is próbál bennünket
összehozni, – még egyszer kihangsúlyozom
– semmilyen elkötelezettségünk nincs, és
visszautasítunk minden ilyen vádat, de
mondhatom úgy is, hogy hazugságokat,
amik a közösségi médiában, és ezen a
testületi ülésen is elhangzottak vagy
olvashatók. – 2021 júliusában volt egy
testületi ülés, ahol az egyik napirendi pont
ezzel a kérdéssel, vagyis a LED-es
közvilágítással foglalkozik. Itt milyen
konkrétumok hangzottak el? – Ismertettem
a képviselőtestülettel és a TV-nézőkkel a
tényállást, a felújítás szükségességét, majd
Simon Miklós energetikus tartott egy
energetikai és gazdasági szempontból
minden oldalról körbejárt ismertetőt. Ezen
a testületi ülésen jelen volt még egy cég
képviselője
aki
LEDvilágítással
foglalkozó
vállalkozás
szakembere.
Balázsi Csilla képviselő asszonyon kívül
senkinek nem volt – bár lehetett volna –
kérdése egyik meghívott vendéghez sem,
és az előterjesztést a LED-es közvilágítás
korszerűsítése témakörben a testület
jelenlévő 10 tagja egyöntetűen elfogadta.
Köztük dr. Kiss Krisztián is, akinek szintén
nem volt kérdése, aggodalma, stb. Ez azért
is érdekes, mert képviselő úr a 2021.
november 5-i testületi ülésen olyan
kérdéseket tett fel, amit első kézből ezektől
a meghívott vendégektől megkaphatott
volna már júliusban – de nem tette meg. (?)
Szeretném megjegyezni, hogy a júliusi
testületi ülést követő hónapokban sem
érkezett képviselő úrtól semmilyen kérdés,
megkeresés ez ügyben. Nem tett fel olyan
kérdéseket, hogy: eladósodik-e a város?
Miért éri meg ez nekünk? - pedig ezek
egyszerű kérdések még egy hétköznapi
ember számára is, könnyen meg lehet őket
fogalmazni, - pláne egy ügyvédnek nem
lenne szabad, hogy gondot okozzon, - de
nem történt meg. Amit én most látok
képviselő úr részéről, az szimplán politikai
haszonszerzés, és egy, a város életében
rendkívül
meghatározó
és
fontos
fejlesztésének az akadályozása, vagy
ebben való gáncsoskodása és természetesen
a lakosságnak a félrevezetése. Még egyszer
kiemelem: amit eddig láttunk és tettünk,
azok mind-mind tájékozódások az
önkormányzat
részéről
minden
elkötelezettség nélkül a gyártóktól, piaci
szereplőktől, pénzintézetektől. Ez olyan
mintha vásárolni szeretnék egy bizonyos
típusú gépjárművet, és tájékoztatás céljából
felhívnék egy autókereskedőt. Neki sem
azt mondom, hogy biztosan tőle fogok
vásárolni – hacsak nem Ő adja a legjobb
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árajánlatot. – Közvetlenül a testületi ülés
után volt egy riport ezzel kapcsolatban
Simon Miklós energetikussal, aki minden
oldalról körbejárta a témát. Mi a
végkifejlet? – Ha össze kellene foglalnom,
röviden: a városban több lámpatest lesz
felszerelve, mint amennyi most van. Még a
sötétebb városrészeken is nagyobb
biztonságot, jobb komfortérzetet fog adni
az erősebb fény. Mivel LED-es technikáról
van szó, így jóval nagyobb az élettartama
ezeknek a fényforrásoknak. A kapott
adatok szerint 30-50 000 üzemóra. Mivel
az
Államtól
kapott
közvilágítási
támogatásból csak a közel fele menne el
„villanyszámlára”, így a fennmaradó
részből úgy lehetne a hosszúlejáratú felvett
hitelt fizetni, hogy a futamidő végén – most
nem szakszavakkal, hanem érthetően
próbálom mondani – megmaradna a
városnak közel 50 millió forintja! Akkor ki
akarja ezt a várost csődbe vinni? De még
ez is kevés volt dr. Kiss Krisztián képviselő
úrnak, ezért – bár Ő nem, vagy nem úgy
emlékszik a történésekre, de még egy
táblázatot is kapott az önkormányzattól,
ami a részletes számításokat tartalmazza.
Ezt követően nem sokkal rá jelent meg
Hadházi Ákos úr bejegyzése, amit
feltételezhetően valakinek a „súgására”,
jelentetett meg, mivel nem ez ügyben nem
volt Tiszavasváriban, tőlünk nem kérdezett
semmit, nem kért ki semmilyen adatot. Azt
is hozzátenném még ehhez a bejegyzéshez,
hogy amit illusztrációként hozzátett képet
a lámpatestekről, azt nem tudni honnan
vette, mert nálunk még nincs ledes
közvilágítás felszerelve! Meg aztán nincs
is, de nem is lehetne még felszerelve
semmi, úgy hogy ez is csak egy
hangulatkeltés. – Polgármester úr!
Testületi ülésen elmondtad, hogy mely
településeken voltatok megnézni a
közvilágítást, mielőtt belekezdtetek volna
az előkészületekbe. A városlakókban

felmerülhet a kérdés, hogy persze, biztos
valami kormánypárti vállalkozásról van
szó, ez is csak egy mutyizás! – Igen ez
tűnhetne ennek is, ha mondjuk,
Balmazújváros polgármestere nem a
Jobbikhoz
kötődne,
vagy
Polgár
polgármestere nem DK-s volna. De ők
pontosan, hogy az ellenzékhez tartoznak és
mégis LED-del korszerűsítenek. Nincs,
nem is volt és nem is lesz semmilyen
“mutyi”, csak jobb közvilágítás. Azt
gondolom, hogy ebben az esetben a
polgármester társaim a települések érdekeit
tartják szem előtt. Azt javaslom, hogy dr.
Kiss Krisztián képviselő úr vegye a
fáradtságot, és látogasson el ezekre a
politikailag hozzá közel álló településekre,
és érdeklődjön! – Ha majd odakerül a sor,
mennyire lesz törvényes az eljárás a
kivitelező kiválasztása során? Egyáltalán
lehet olyat csinálni, hogy csak úgy
felkérünk valakit? – Jelen rendelkezések
értelmében ilyen nincs és nem is lehet.
Hivatalos közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni, és az a piaci szereplő nyer, aki
a legjobb minőségű, és árban is a legjobb
ajánlatot adja. Erre majd egyébként nem
én, hanem a képviselőtestület teszi rá a
pontot. Itt majd bebizonyíthatja dr. Kiss
Krisztián képviselő úr, hogy döntésével a
város érdekeit, vagy a politikai
harcostársainak
az
érdekeit
fogja
képviselni. Testületi üléseken eddig csak
kritizálást hallhattunk képviselő úrtól, ami
nem lenne baj akkor, ha lenne bármi féle
javaslata, felvetése a megoldásokra. De
amióta képviselő, Tőle ilyen még nem
hangzott el. Visszatérve az eredeti témához:
évek óta küzdünk a közvilágítással.
Tiszavasvárinak fejlődésre, fejlesztésre
van szüksége. Ezen dolgozunk azokkal a
képviselőtársaimmal együtt, aki nem a
városunk ellen, hanem a városért akarnak
tenni!
Fülöp Attila

Roma kulturális események
megvalósítása
A Belügyminisztérium megbízásából a
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
nyílt pályázatot hirdetett a „Roma
kulturális események megvalósításának,
kulturális
tartalmak
és
termékek
elérhetővé tételének támogatása”(ROMRKT-21)
amelyen
a
Tiszavasvári
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
pályázott, és nyert. A megnyert pályázati
összegből önkormányzatunk kulturális
rendezvényeket bonyolított le, amelyre
az elmúlt években nem volt példa. A
november 12-én megrendezésre kerülő
rendezvényen Vári Zsolt híres roma
festőművész kiállítását láthatták
az
érdeklődök. Valamint ezen a napon került
sor egy gasztrosarok bemutatására is,
ahol
roma
hagyományos
ételeket

kóstoltattak a megjelentek, káposztás
húsos lecsó, krumplis hurka, belsőség,
töltött káposzta és az elmaradhatatlan
bodagot is fogyaszthatták a jelenlévők.
Valamint az nap fénypontja, hogy a
Roma Holokauszt megemlékezés és
emléktábla avatás az áldozatok emlékére.
Az emléktábla a köztemetőben tekinthető
meg.
Délután pedig Váradi Róbert
könnyűzenei előadó szórakoztatta a
nézőket. November 29.-én a Cinka Panna
cigány színház előadásában Jónás Judit
színművész vezetésével „A Csörgőkezű,
Vödörjáró, Dobhasú” – c. zenés mesejáték
ot láthatták a gyerekek, valamint, a FeketeFehér hangok c. zenés irodalmi   előadást
nézhették meg az érdeklődök.
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Tájékoztatás gyermekétkezésről és
válasz a feltett kérdésekre
Az étkeztetési feladatokat 2021.06.30.
napjáig a Városi Kincstár látta el, majd
az intézmény megszűnését követően,
2021.07.01. naptól a feladat átkerült
a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
hatáskörébe. Igyekeztünk az átállást
zökkenőmentesen megoldani, de ez egy
hosszú és összetett folyamat volt. Minden
étkezést igénybevevő gyermek - 1200 fő –
személyes adata, valamint a kedvezményre
való jogosultságaik importálásra kerültek a
korábban használt rendszerből egy teljesen
új felületre. Az étkezési díjak befizetése
kapcsán (a PH-nak) az OTP Banknál egy
új alszámla nyitására is szükség volt, mely
szintén igénybevett némi időt, de amint
ez megtörtént megrendelésre kerültek a
készpénzfizetési csekkek is. Ezzel egy
időben folyamatosan érkeztek be az
étkezési megrendelők, melyek feldolgozása
gyakran akadályokba ütközött, mivel azok
kitöltése hiányos volt és a szükséges iratok
sem lettek csatolva (pl. kedvezményre
való jogosultság igazolása). Mindezen
hiányosságok pótlásában kértük a szülők
segítségét. A beérkezett és már feldolgozott
igénylőlapok alapján azt tapasztaltuk,
hogy a Kabay J. Általános Iskolában
korábban, 2021. májusban felmért étkezési
igények és a leadott szándéknyilatkozatok
30-40 %-ban eltértek a szeptemberben
beérkezett megrendelőktől. Az eltéréseket
folyamatosan egyeztetni, majd javítani
kellett, a számlázást csak ezt követően
lehetett elvégezni. „Hogy van az, hogy
ha gyermekem lebetegszik, a másnapi
étkeztetést csak előző nap, reggel 10ig tudom lemondani? … Tudom nem
egyszerű, hiszen létszám alapján
főznek, de nincs valami rugalmasabb
megoldás?” Ahogy a kérdező is leírta, a
konyha a leadott létszámból tud megfelelő
adagot főzni. Ahhoz, hogy elegendő
mennyiségű ételt tudjanak elkészíteni,
tudniuk kell időben a következő napi
létszámot, amit az étkezés-nyilvántartónak
a jelzések alapján ki kell vezetnie az
étkezési rendszerben és továbbítani a
konyhának 10-11 óra között. Információ
hiányában a meglévő létszámmal dolgozik
a nyilvántartó és ezáltal a konyha is.
Megoldásként merült fel, hogy az első
étkezési napra járó ételt, amit a szülő
köteles kifizetni (328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 13.§ (1a) bekezdése
alapján) - de a gyermek hiányzása miatt

nem tudja igénybe venni az iskolában - a
szülő/gondviselő elvihesse a meghatározott
helyszínen és időben. Ezt a lehetőséget
2022. januártól biztosítani kívánjuk az
óvodákban, az általános iskolában és
középiskolákban, előre láthatólag úgy,
hogy a lemondás napján - amennyiben
szülő/gondviselő az erre vonatkozó igényét
a lemondáskor jelzi - az elkészített ételt
átveheti. Az átvételre kizárólag a hiányzás
első napján van lehetőség, 11.00 óra és
13.30 óra között. Az étel (ebéd és uzsonna)
saját ételhordóban, a két főzőkonyhán
(Kabay János Általános Iskola hátsó
udvara Ifjúság utca 8. vagy Varázsceruza
Óvoda Gombás András u. 8.A.) kérhető.
Ennek pontos menetéről a későbbiekben
további, részletesebb tájékoztatást fogunk
nyújtani. „…Honnan lehet tudni előre,
hogy ebben a hónapban is hiányozni
fog?...” A havi térítési-díj megfizetése a
következő alapján működik: A térítési-díj
hátralék felhalmozódásának elkerülése
érdekében előre számlázunk, ami minden
hónap 10. napjáig megtörténik (328/2011.
(XII. 29.) Korm. rendelet 16.§-a alapján).
A számlázott időszak magába foglalja az
előző havi hiányzást (13. § (2)), ami ebben
az esetben azt takarja, hogy az októberi
hónapban betegség vagy más okból kiesett
számlázott napokat figyelembe vesszük a
következő hónap számlájában az étkezési
nyilvántartó rendszer segítségével, így a
novemberi hónapban kerül levonásra az
októberi távollét. Ez a folyamat minden
hónapban megtörténik. Az átállás során
adódó problémák miatt szeptemberben
nem állítottunk ki számlát, de az új
feladat átvételéből adódó nehézségeket
igyekeztünk a lehetőségekhez mérten
gyorsan megoldani. Mindezek mellett a
beérkezett megrendelők feldolgozása sem
volt egyszerű, ugyanis a megrendelő mellé
csatolt tájékoztató ellenére is hiányosan
és későn leadott megrendelők tömkelege
került elénk. Ezért kaptak a szülők két
számlát októberben (egy szeptemberi és egy
októberi számlát). „Hol kell lemondani az
étkezést hiányzás esetén?” Az óvodás
gyerekek hiányzása esetén az étkezést az
adott intézményben kell lemondani, míg az
általános iskolába és a középiskolákba járó
gyermekek hiányzása esetén az étkezést a
Polgármesteri Hivatalban kell lemondani
(Gulyás Szilvia - 06 30/507-6954, email:
gulyas.szilvia@tiszavasvari.hu).

Változik a szociális rendelet, a
települési támogatások köre
Tiszavasvári Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. november 29-ei testületi
ülésen tárgyalta a helyi szociális rendelet módosítását, mely 2022. január 1-jétől lép
hatályba. A rendelet már részlegesen 2021. szeptember 1. napjától is módosításra került.
A főbb módosítások a következők:
•
A települési támogatások közül kikerült a közüzemi díjhátralék támogatása,
mivel azt évek óta szinte senki nem vette igénybe. Ennek kiváltásaképpen lehetőség
van lakásfenntartási támogatást, vagy rendkívüli települési támogatást igénybe
venni.
Jelenleg a rendeletben a települési támogatás típusok a következők:
Rendszeres havi települési támogatások (együttesen: települési támogatás):
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás;
a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás;
felsőoktatásban résztvevő diákok települési támogatása;
ápolási támogatás;
rendkívüli települési támogatás
Eseti települési támogatások:
egyszeri támogatás;
gyógyászati segédeszközre fordított kiadásokhoz nyújtott települési támogatás;
gyógyfürdő támogatás

rendkívüli települési támogatás (különösen: elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó eseti rendkívüli települési
támogatás, elemi kár bekövetkezése miatt nyújtott eseti rendkívüli települési
támogatás, tüzelőanyag vásárlására nyújtható eseti rendkívüli települési támogatás)
•

A rendkívüli települési támogatások körében szigorúbban kerülnek vizsgálatra
a rászorultsági feltételek, a rendkívüli élethelyzet megállapítása. A rendeletben
meghatározásra kerültek az alábbi fogalmak:
A rendelet 19.§-ában kerülnek meghatározásra az alábbiak:
„(2) E rendelet alkalmazásában létfenntartási gond az az élethelyzet, melyhez a
kérelmező személy anyagi segítségre szorul, különösen a következők:
a) betegség miatti keresőképtelenség 15 napot meghaladóan,
b) gyógykezelési és gyógyszerköltség, mely a kérelmező és családja létfenntartását
veszélyeztető mértékű,
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
d) iskoláztatás biztosítása,
e) a gyermek fogadásának előkészítése
f) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,
g) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,
h) tüzelőanyag vásárlás,
i) előre nem tervezhető többletkiadás
j) létfenntartási kiadások biztosításának elősegítése (élelmiszer, ruházat
biztosítása)
(3) E rendelet alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet,
mely súlyosan veszélyezteti a kérelmező mindennapi megélhetését különösen:
a) elemi kár vagy egyéb káresemény bekövetkezése,
b) közeli hozzátartozó halála
c) a kérelmező vagy családjában élő személy tartós, legalább 20 napot meghaladó
kórházi kezelése.”

•

A rendkívüli települési támogatás körében a tűzifa támogatás szabályozása
változik.
Annak egyszeri beadási időszaka lesz háztartásonként október 15.-december 15
közötti időszakban. Az ezen időszakon kívül rászorulók rendkívüli települési
támogatási kérelemmel fordulhatnak az önkormányzathoz.
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás jogosultsági
jövedelemhatárai 10 % (2850 Ft) összegben emelésre kerülnek január 1-jétől.
A felsőoktatási támogatás esetén az egyedül állók körére kiszélesítésre kerül a
magasabb jövedelemhatár.

•
•

A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári
Területi Szervezete
idén is köszöntötte a jubiláló
véradókat!
Rendhagyó módon, de a megszokott
körülmények között, tisztelettel és
szeretettel
köszöntöttük
ez
évben
10,20,25,30,40 véradást elért véradóinkat.
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz
részt az önkéntes véradók toborzásában,
véradó események szervezésében. Minden
évben november 27-e a véradók napja,
amikor tiszteletünket és köszönetünket
ily módon is kifejezzük véradóinknak.
akik önmaguk egy részét, a vérüket
ajándékozzák embertársaiknak. A véradók
adománya nagy értékű, mással nem
pótolható, a beteg emberek gyógyításában,
életek megmentésében. Aki önzetlenül
vérét adja embertársainak, az mindent tud a
segítségnyújtásról. Aki vérét adja, az saját
magát adja, hálát és köszönetet nem várva.
Aki önként a vérét adja, az biztosan látott
már könnyező gyermekarcot, reménybe, és
orvosi köpenybe kapaszkodó fiatal és idős
kezeket. Az utóbbi évek mindent felborító
változásai miatt, egyre nehezebben
találjuk meg a véradókat. Területünkön
a nagyobb létszámot foglalkoztató
üzemek elzárkóznak különböző okokra
hivatkozva, sajnos csak kevés munkahely,
mint pl. az Alkaloida Vegyészeti Gyár
támogatja véradó mozgalmunkat. Nagy
öröm számunkra, hogy városunk évente
10 alkalommal áll e nemes cél mellé,
az itt élők és dolgozók több mint 450
egység vért biztosítanak a kórházaknak
az életmentéshez. Bármennyire is fejlett
az orvostudomány, a vér semmi mással
nem pótolható, semmiből nem állítható

elő. Így egyes betegségek csak vérrel
gyógyíthatóak, a műtétek egy része is
csak vérátömlesztéssel végezhető. A
vérre folyamatosan szükség van, így
szükség van az önzetlen emberekre, akik
hívó szóra nyújtják karjukat. A Magyar
Vöröskereszt
munkatársai,
mindent
megtesznek azért, hogy minél több embert
meggyőzzenek a véradás fontosságáról
és szükségességéről, de a feladat nehéz,
nem mindig tudjuk teljesíteni az elvárt
eredményeket. Vannak azért ma is olyan
munkahelyek, települések, intézmények,
ahol a vezetők és alkalmazottak
egyaránt példát mutatnak emberségből,
önzetlenségből. Köszönetünket fejezzük
ki Szőke Zoltán polgármester úrnak,
hogy elsőként állt kezdeményezésünk
mellé, 5000.-Ft értékű ajándékutalványok
felajánlásával támogatta idén jubiláló
véradóinkat. Jó, hogy az ilyen ünnepi
események is alkalmat adnak arra, hogy
kimondjuk, a véradás nagy értékű,
különleges adomány, amely megérdemli,
hogy értékét elismerjük. A véradók
megkülönböztetett tiszteletet érdemelnek e
nemes cselekedetükért. Városunk véradói
közül elismerésben részesültek: Angáné
Száva Andrea, Aranyos Tamás, Bereczki
János Pál, Csóka-Brumán Judit, Draviczky
Sándor, Földes Arnold, Gyulai Ákos, Kiss
Tünde, Losoncziné Radics Evelin, Mátéfi
Mária, Petró Istvánné, Rácz Gábor, Ráczné
Molnár Katalin, Róka Roland, Sárbogárdi
János, Szabó Attila, Szilágyi László, Tóth
Jánosné, Tóth Milán, Vámosi Jánosné
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Idén decemberben ünnepli a 30.
születésnapját
Tiszavasvári
egyik
legnagyobb foglalkoztatója, a QUICK
2000 Kft. De nézzük csak honnan indult a
cég története és hol tart napjainkban. A cég
egyik alapítója, jelenlegi tulajdonosa és
meghatározó alakja Nagy Bálint, aki 1984ben, frissen végzett mérnökként kezdett
dolgozni az Alkaloidában. Hamarosan a
Beruházási főosztály tervező csoportjának
lett a vezetője, és az évek során végzett
munkák révén itt tanulta meg igazán
a szakmát, itt szerzett tapasztalatokat
gyógyszeripari üzemek, berendezések
tervezése,
a
csapatban
történő
munkavégzés, a kivitelezési, szervezési
feladatok
menedzselése
terén.1985ben
ismerkedett
meg
feleségével,
Kató
Évikével,
akivel
hamarosan
összeházasodtak, és családot alapítottak.
Lakásépítésébe kezdtek és 1991 közepére
harmadik gyermekük is megszületett.
Ekkor már megtörtént a rendszerváltás,
folyamatos
változások
zajlottak,
amelyek új kihívásokat, lehetőségeket
jelentettek mindenkinek. Vállalkozás
létrehozásáról álmodott sok emberhez
hasonlóan a Nagy házaspár is. Az álmot
hamarosan tett követte: két családi
rokonnal, D. Nagy Istvánnal és Bur
Bélával közösen megalapították a Quick
2000Kft.-t, ami az évek során a házaspár
„negyedik gyermeke” lett. Az új cégben
Bálint ügyvezetőként a térségben folyó
földgázosításhoz kapcsolódóan vállalt
tervezési és kivitelezési munkákat, majd
később tartályos gázellátó rendszerek
telepítésével foglalkozott a TOTALGAZ
megbízásából. Ezek az üzleti lehetőségek
ösztönözték,
hogy
1998
tavaszán
otthagyja az Alkaloidát, kisteherautót és
szerszámokat vásárolt, majd testvérét és
egy alkalmazottat maga mellé véve, immár
a Quick 2000 főállású dolgozójaként
útnak indítsa a céget az akkor még remélni
sem mert fejlődés útján. A TOTALGAZ
kiemelt partnerei lettek, és olyan
vállalatoktól kaptak megrendeléseket,
mint az UNILEVER, a Pharmavit, a
RICHTER, a Béres a MICHELIN és az
AKZO NOBEL. A termelés növekedése
létszámfejlesztést igényelt; megalakult
a QUICK 2000 Kft. törzsgárdája: Nagy
Sándor, Fekszi Sándor, Kiss Sándor,
Pető Károly, Szombati Lajos alkották,
akik aztán több évtizedes szorgalmas
munkával segítették és segítik a cég a
folyamatos fejlődését. Műhelyt béreltek
az Alkaloidában, majd 2001-ben Évike
vezetésével minőségirányítási rendszert
kialakítva a cég megszerezte az ISO 9001es minősítést. Elindult a kft. fejlődése:
évről-évre egyre több szerszámot, gépet,

Közéleti hírek

30 éves a QUICK 2000 KFT
teherautót vásároltak, további műhelyeket,
majd irodákat béreltek. Egyre több munkát
kaptak a bővülő ügyfélkörtől. Megjelent a
megrendelők között a Chinoin, a LAVET és
az Alkaloida is. 2003 végére a cég létszáma
elérte a 17 főt, amikor megvásárolta az
Alkaloida komplett forgácsoló gépparkját
és egy 600 m2-es műhely együttest.
Fő tevékenységévé az olyan egyedi
gyógyszeripari berendezések tervezéseés gyártása vált: mint pl a szitáló-, őrlő-.
gyúró-, homogenizáló-, szárító-gépek,
keverős tartályok. A berendezések
kompletten, vezérléssel együtt készültek,
amelyekhez a forgácsolási, hegesztési,
gépészeti, csőszerelési munkákat a cég
teljes körűen saját maga végezte, az
elektromos-, műszeres szereléseket, a
számítógépes vezérléseket a BU&SA Bt.
készítette, aki a 2000-es években a QUICK
2000 Kft. állandó partnere volt. 2004től már sikerült külföldi megrendelésre
is berendezéseket gyártani: a német
Heinen cég megbízásából készítettek saját
tervezésű gyúró-granulálókat. 2009-ig
13 db berendezést gyártottak, amelyek a
világ számos országába kerültek ÁzsiátólAmerikáig. A termékeket a Heinen több
nemzetközi vásáron is bemutatta, ahol
bebizonyosodott, hogy minőségben a nagy
Nyugat-európai cégek gyártmányaival
is felveszik a versenyt. A nemzetközi
hírnevet- és a sok-sok felhalmozott
szakmai tapasztalatot a cég hazai partnerei
is elismerték, megrendelőik közé került az
EGIS és a TEVA gyógyszergyár is. További
gyártmányok kifejlesztésére került sor, mint
pl. a por- és folyadékbemérő rendszerek,
kompaktálók, tisztatéri emelőoszlopok,
konténerhomogenizálók.
2008-ban
a Budapesten rendezett nemzetközi
szakkiállításon, a CHEMEXPO-n több
gyártmányukat is bemutatva nagy sikerrel
vett részt a Quick 2000 Kft. A kiállítást
követően a cég számára újabb lehetőségek
nyíltak, amely a termelési kapacitás további
bővítését igényelte. Nagyobb műhelyekre,
korszerűbb megmunkáló gépekre és több
szakemberre volt szükség. Stratégiai és
jövőbe látó, jövőben bízó döntést hozott az
akkor már 2 személyessé vált tulajdonosi
házaspár: bővíteni kell a QUICK 2000
Kft.-t. Az akkori ICN/Alkaloidától
megvásároltak egy 5.000 m2-es ingatlan,
és pályázati lehetőség segítségével 20102011 között megépült az 1.300 m2-es
műhely és irodaépület, valamint egy
800 m2-es raktárhelyiség. Ezek mellett
korszerű vízvágó berendezés, marógép és
lemezvágó gép is beszerzésre került. Az
ekkori 40 fős létszám a tervezett mérnöki,
és szakmunkás állomány bővülésén
kívül új műszerészekkel, raktárosokkal,
titkársági és logisztikai munkatársakkal
is gyarapodott. A növekedés szervezeti
fejlesztéseket vont maga után. Többek
közt komplex vállalatirányítási rendszer,
és projektvezetői státusz lett bevezetve.
Ehhez kapcsolódó komoly informatikai
bővítés is történt, ami kiegészült korszerű
tervezést segítő szoftverek és hardverek
beszerzésével. Marketing téren az internetes
megjelenést növelte a cég, valamint a
termékpalettán szereplő gyógyszeripari
gépekre „QUICK Solutions” néven EU-s
védjegyet regisztráltattak. A végrehajtott
fejlesztéseket a kft. megrendelői is
elismerték: kiemelt partnerei lettek
több gyógyszergyárnak, így újabb
termékek kerültek kifejlesztésre: pl tálcás
vákuumszárító,
különböző
izolációs

kabinok és porszállító rendszerek. 201314-ben újabb komoly beruházás történt,
a régi 600 m2-es műhely komplex
felújítása készült el pályázati forrás
segítségével. Az épületben kialakításra
került egy egyedülálló gyógyszeripari
tisztatérnek megfelelő szintű fejlesztő
labor is. A létesítmény ünnepélyes
átadását megtisztelte dr. Varga Mihály,
Magyarország pénzügyminisztere is.
A Quick 2000 Kft. a kezdetektől nagy
hangsúlyt fektetetett az innovációs
tevékenységre, amely újabb lendületet
kapott
2015-ben.
Ekkor
kerültek
kapcsolatba a BME Szerves Kémia
Tanszékével, akikkel azóta is szoros
szakmai-, tudományos együttműködés
folyik. Ennek kiemelkedő példái a közösen
kifejlesztett gyógyszeripari berendezések
prototípusai,
az
elektrosztatikus
nanoszálképző, és a többfunkciós
ikercsigás extruder. Ennek kapcsán 2017ben szakmai szimpóziumot szervezett a
cég Magyarország vezető gyógyszergyárai
számára Szilvásváradon, ahol nagy
érdeklődést keltett a kft. termékeinek és
innovációs tevékenységének bemutatása.
A cég folyamatos fejlődése mellett a
külföldi piacszerzésre is fokozott hangsúlyt
fektetett. Nemzetközi szakkiállításokon
vett
részt:
2015-ben
Moszkvai
Pharmetech-en, míg 2018-ban Frankfurti
Achema-n mutatta be termékeit. Ennek is
köszönhetően újabb szlovén, olasz, holland
és svájci megrendeléseket is kapott a cég.
A hazai piacon pedig egyre összetettebb,
több 100 millió forintos projektek
kerültek megvalósításra: -2016-17-ben
a Béres Szolnoki üzemének komplett
portechnológiai sora, -2017-18-ban a TEVA
Debreceni gyógyszerüzem új granuláló
üzemrésze, -2019-20-ban a Richter részére
készített mikrohullámú vákuumgranuláló,
és a Food-Base részére gyártott
nagyteljesítményű porlasztva szárító.
Ez a dinamizmus további fejlesztések
megvalósítására sarkallta a cégvezetést:
2019-2020-ban felépült egy újabb 800
m2-es gyártócsarnok és beszerzésére
került több korszerű megmunkáló és
anyagmozgató berendezés. Továbbá egyre
több dolgozó felvétele vált szükségessé. A
létszám így folyamatosan bővült, és közel
120 főt foglalkoztató középvállalattá vált a
kft. Már nem csak Tiszavasváriban vannak
telephelyei cégnek, 2016-tól Budapesten,
az EGIS területén, míg 2019-től a TEVA
Debreceni és Sajóbábonyi telephelyein
is irodákat és műhelyeket béreltek a

karbantartási
feladatok ellátására.
2020 közepétől új
korszak, új fejezet indult a cég életében.
Lezárult a 2017-ben indított generációváltás
folyamata, melynek eredményeként az év
közepétől új ügyvezetője lett a Kft-nek.
Munkácsi Miklós, a tulajdonos házaspár
nagyobbik lányának férje személyében
sikerült megfelelő szakembert találni
a cég vezetésére. A tulajdonosok
innentől kezdve fokozatosan adják át
a munkát a fiatal generációnak, de a
háttérből tudásukkal és több évtizedes
tapasztalatukkal folyamatosan támogatják
tevékenységüket. Napjainkban a QUICK
2000 Kft szakképzett mérnöki stábbal,
korszerűen felszerelt gyártócsarnokokkal,
műhelyekkel,
egyedülálló
fejlesztő
részleggel, 35 gépjárműből álló flottával
és több, mint 120 fős létszámmal áll
helyt az új feladatok megoldására, korunk
kihívásaival szemben. A QUICK 2000 Kft
a Nagy család családi vállalkozása, akik
évtizedek óta a városban és a térségben
lakó emberek tucatjainak munkaadója. A
cégnél kiemelt szempont volt mindenkor a
dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülése,
munkakörnyezetének maximális szintű
biztosítása, a családias munkahelyi légkör
feltételeinek megteremtése. A tulajdonosok
jól tudják, hogy munkatársaik, a kiváló
tudású szakmunkások, technikusok és
mérnökök magas színvonalú, lelkiismeretes
munkája nélkül másként alakult volna a
történet. Elsősorban nekik, a hosszú évek
során itt dolgozó kollégáknak, és mai
társaiknak köszönhetőek a cég által elért
eredmények, amiért hálával és köszönettel
tartoznak mindnyájuknak. Nagy Bálint
és Nagyné Kató Éva a QUICK 2000 Kft.
tulajdonosaiként mindig nagy hangsúlyt
szenteltek a települési szintű társadalmi
felelősségvállalásra: közismert szereplői
Tiszavasvári
közéletének,
kiemelten
támogatták a város sport életét, valamint
folyamatos támogatói a kulturális és
közösségi rendezvényeknek. A QUICK
2000 Kft. elmúlt 30 éve bizonyítja, hogy
egy álom valóra válhat, szorgalommal,
hittel és rengeteg kitartó munkával.
A QUICK 2000 Kft továbbra is hisz a
folyamatos fejlődésben, az innovációban,
hiszen a tulajdonosok életük nagy részét
ennek szentelték. Hittek 30 éve is, bíztak
a jövőben és elköteleződtek a minőségi, a
nemzetközi szintű munkavégzés mellett.
QUICK 2000 KFT

Oktatási hírek
Irány Barcelona!
A katalán fővárosban, Barcelonában
2021. október 10. - 2021. október 31. között
3 hetet tölthettek el tanulóink az Erasmus
+ program keretében. A programban 16
fő tanuló és 2 fő kísérő tanár vett részt.
A tanulók a gépgyártás-technológiai
technikus és a gépi és CNC forgácsoló
osztályokból lettek kiválasztva. Az utazást
sok előkészület és izgalom előzte meg,
mivel a tanulók közül sokan most utaztak
először repülőgéppel. Beszámolóik alapján
rendkívül sok élménnyel gazdagodtak
ez idő alatt. Íme egy kis ízelítő!
Élménybeszámolók: A három hetes
szakmai gyakorlat alatt nagyon jól éreztem
magam. Az eleje nehézkesen indult, de a
végén már haza jönni sem akartunk.
A szakmai gyakorlatot a Boloberry
Technologies-nél végeztem, ahol 3D
nyomtatással foglalkoznak így nagyon sok
mindent tanultam, fejlesztettem az angol
nyelvtudásom és spanyolul is tanulhattam
néhány mondatot. Az ott dolgozó emberek
nagyon kedvesek és segítőkészek voltak
és örülök, hogy megismerhettem őket.
Nagyon sok gyönyörű és érdekes helyet
felfedeztünk Barcelonában és a legjobb
az egészben az volt, hogy a legjobb
barátaimmal közösen élhettük át ezeket
a kalandokat és ez örök élmény marad.
Közelebb hozott minket egymáshoz ez az
utazás és megerősítette a barátságunkat.
A társaság nagyon jó volt, a tanáraink
mindenben segítettek nekünk és minden
helyzetből a legjobbat próbálták kihozni.
Voltak az utazás alatt mélypontok is, de a
sok jó élmény mellett feledésbe vesztek.
Összességében ezt a három hetet nagyon
élveztem és bármikor visszamennék.
1/13.A Pallagi Frida
Nagy izgalommal vágtam neki az
erasmusnak. Hatalmas élmény volt
egy idegen országban élni, boldogulni.
Természetesen az emberek, a kultúra is
teljesen más Spanyolországban, és én
szeretek más nemzeteket megismerni.
Barcelona nagyon szép és sokszínű város.
Örülök, hogy sok pontján járhattam.
Mivel szakmai gyakorlaton voltunk,
belecsöppenhettünk abba is, hogy a való

életben, hogy néz ki a tanult szakmánk.
Három héten keresztül megfigyelhettük
a
fogadócégünk
alkalmazottjait,
illetve mi is kipróbálhattunk egy-egy
munkafolyamatot. Ez mindenképpen
hasznos volt. Arról nem beszélve,
hogy az idegennyelv-használatunk is
biztosabb lett, hiszen ott muszáj volt
megértetnünk magunkat magyarul nem
tudó emberekkel. Én személy szerint
sokkal magabiztosabb lettem a kint
töltött idő alatt, nőtt a problémamegoldó
készségem is. Végezetül pedig szeretném
megemlíteni, hogy a diáktársaimmal való
kapcsolataimnak is jót tett ez a három
együtt töltött hét. A meglévő barátaimmal
még
jobban
összekovácsolódtunk,
illetve olyan emberekhez kerülhettem
közelebb, akikkel a mai napig mosolyogva
köszönünk egymásnak a folyosón vagy a
buszon. Összességében nagyon jól éreztem
magamat, és ha lehetne, újra belevágnék.
2/14.C Szigeti Dániel.
Életem talán egyik legszebb, és
legmeghatározóbb élménye volt, féltem
belevágni, de megérte. Szakmai téren
is szereztem tapasztalatokat, de ami
fontosabb, belekóstolhattam az önálló,
független életbe. Volt, hogy eltévedtünk,
hogy nehezen értettük meg magunkat és
másikat, hogy rájöttünk, nem minden úgy
alakul, ahogy azt elterveztük. De pont
az ilyen pillanatok által lettem sokkal
magabiztosabb, és rengeteget fejlődött
a problémamegoldó készségem. Egyik
napról a másikra belecsöppentünk egy
teljesen új világba, egy másik kultúrába.
Annyi gyönyörű dolgot láttam, hogy
megszámlálni sem tudom. A csodálatos.
filmbe illő helyek, a zúgó tenger, az új
emberek és ételek, a zajos spanyol esték és
a legspontánabb koncertek a metrón - Ez
Spanyolország. A hazaérkezés pillanatától
fogva visszavágyom, és nagyon boldog
vagyok, hogy részese lehettem ennek az
élménynek.
2/14.C Hegedűs Péter
NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium

Karácsonyra várva
Az adventi időszak négy hete más, mint
az év többi hónapja. Ünnep, hisz a szeretet
ünnepére való készülődéssel, szeretettel,
várakozással, sok-sok mosollyal van
teli. Minden vasárnap újabb gyertyát
gyújtunk az adventi koszorún, ekkor
érkezik a Mikulás, majd végül a várva
várt karácsony. Bár a járványügyi helyzet
idén sem teszi lehetővé az iskola közösségi
tereiben történő közös ünnepléseket,
azonban a Tiszavasvári Kabay János
Általános Iskola hagyományaihoz hűen
mindkét telephelyén idén is ünnepi díszbe
öltözött. Ugyan a hagyományos, karácsony
előtti programjaink elmaradnak, a folyosók
és tantermek meghitt hangulatú dekorációi,

a közös adventi koszorúk és karácsonyfák,
a csillogó fények mégis varázzsal és
örömmel töltenek el valamennyiünket. Az
iskolarádióban reggelente elhangzó versek,
karácsonyi zenék, szervezett programjaink
hozzájárulnak, hogy a diákokat áthassa az
ünnep hangulata, meghittsége.
A járványügyi előírások szigorú
betartásával, nagy izgalommal várták a
gyerekek a Mikulást. Az utolsó tanítási
napon osztálykeretekben karácsonyváró
kézműves projekten vesznek részt
tanulóink. Az Adventi időszak alatt iskolai
életünkről készült fotók és beszámolók a
tiszavasvari-iskola.hu oldalon tekinthetők
meg.
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Váci hetek A Gimnáziumban
Iskolánkban 2021. november 8 – 19. között
tartottuk a Váci Hetek 2021 hagyományos
programjait, melyen a csapatversenyeké
volt a főszerep. Ez a versenyzési forma
kedvelt a tanulók körében, hiszen
csapatban dolgozni jó, az egyének tudása
összeadódik, és egymástól is sokat lehet
közben tanulni. Programjainkat nem csak
a vácisok, hanem a környező településen
élő általános és középiskolások számára
is meghirdettük. Reméljük, a sokféle
verseny közül mindenki talált magának
olyat, mely érdeklődési körének megfelelt.
A díjazott tanulók a kéthetes programot
záró ünnepélyes eredményhirdetésen
vehették át jutalmukat. Örülünk annak,
hogy egy-egy tanuló több kategóriában
is megmérette magát. Ráduly Zsolt,
Kiss Marcell 11.A, és Szakolczai Andor
10.A osztályos gimnáziumi tanulók 4
féle területen szerepeltek eredményesen,
mely bizonyítja, hogy sokoldalúak,
ismereteik a humán és a reáltantárgyakban
szerteágazóak. A két hét programjai a
következők voltak:
Az „Ép testben ép lélek” című
rajzpályázatra beérkezett alkotásokat az
aulában tekinthették meg az érdeklődők.
November 8-án zajlott az általános
iskolás angol csapatverseny 20 csapat
részvételével, majd egy héttel később
a középiskolás angol csapatverseny 15
csapat részvételével, a versenyfeladatok
a
környezet
és
természetvédelem
témához kapcsolódtak. A fiú és a lány
focibajnokságon 5 - 5 csapat játszott
izgalmas meccseket, melyen gólkirályt
is
kihirdettünk.
A
középiskolás
német csapatversenyen a sporthoz és
szórakozáshoz kapcsolódó feladatokat
oldott meg 14 csapat. Érdekes programelem
volt Nagy Sándor lelki gondozó, főiskolai
oktató, szabadult drogfüggő „Mit
kezdjek az életemmel? című előadása
november 10-én, szerdán, aki nagy

őszinteséggel beszélt életének nehéz
időszakáról, küzdelmeiről, és válaszolta
meg a hallgatóság kérdéseit, valamint
életvezetési tanácsokkal, útravalóval
látta el őket. Ugyanezen a napon zajlott a
középiskolás matematika csapatverseny,
ahol egy 60 perces feladatsort kellett
megoldania a részt vevő 15 csapatnak.
November 11-én és 18-án, csütörtökön
a természettudományos versenyen 4 fős
csapatok jártak állomásról-állomásra,
ahol fizikai és kémiai kísérleteket,
földrajzi számításokat, növény és állat
meghatározást végeztek. Itt 7 középiskolás
és 5 általános iskolás csapat versenyzett.
Pénteken az egyéni topográfia versenyen 7
általános és 14 középiskolás tanuló oldotta
meg az Amerikai Egyesült Államok és
a történelmi Magyarország földrajzához
kapcsolódó feladatokat. November 16án, kedden Kedvenc könyvem címmel
tartott kiselőadást három általános iskolás
tanuló a könyvtárban, rajtuk kívül még
két versenyző küldött be jól szerkesztett,
tartalmas prezentációt. Másnap, szerdán
Széchenyi és kora címmel műveltségi
vetélkedő zajlott, melyen 12 csapat mérte
össze tudását a reformkor irodalmához,
történelméhez, zenéjéhez kapcsolódóan. A
sport iránt érdeklődő tanulók ugyanekkor
az Olimpiai vetélkedőn oldottak meg az
olimpiák történetével, versenyzőkkel
kapcsolatos
feladatokat.
November
19-én, az eredményhirdetést követően
17 órától pályaválasztási délutánt
tartottunk, melyen gimnáziumunk volt
tanulói meséltek az egyetemi életről,
munkájukról és válaszolták meg jelenlegi
diákjaink továbbtanulással kapcsolatos
kérdéseit. Tartalmas két hetet zártunk,
szeretettel várunk mindenkit jövőre is. A
versenyekről készült fotók a gimnázium
Facebook oldalán, a díjazott tanulók listája
a tiszavasvarigimi.hu oldalon érhető el.
VMG
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Kultúra - szórakozás

Legyen egy ünnep - Tiszavasvári

Advent az év egy olyan időszaka,
amikor minden egy picit jobb, minden
egy picit másabb, olykor mesebelibb lehet.
A várakozás izgalma, ahogy közeledünk
a karácsonyhoz sokak számára a legszebb
időszak az évben. Olyan érzés, mintha
néhány hétig – csak mert karácsony lesz
– megtörténhetne bármi, amit szeretnék,
amire régóta vágyunk. Szeretjük díszíteni,
csinosítgatni lakásunkat, izgalommal
készítjük a karácsonyi meglepetéseket
szeretteinknek. Az EKIK munkatársai
mindhárom intézményegységben az adventi
időszakban is azon tevékenykednek,
hogy szebbé, meghittebbé tegyék ezt
az időszakot, s az öröm, a szeretet járja
át a szívünket, lelkünket, legyen jó
érzés Tiszavasváriban tölteni egy-egy
hétvégét, vagy a szürke hétköznapokon
csak végigsétálni a városban. Tavaly
elterveztük, most megvalósulhatott a
Szentmihály téren elkészített Betlehem
mellett a Múzeumkertben a Mézeskalács
sétány. A Vasvári Pál Múzeum
munkatársai saját kezűleg készítették ezt
a kis „gyöngyszemet” melyet nemcsak
napközben, de este is érdemes megnézni.
Kicsit irigykedve néztem mindig a
környező nagyobb városokat vagy akár
a kisebb településeket, hogy az adventi
időszakban milyen meghitt hangulatot
árasztanak. Sokszor utaztunk több száz
kilométert azért, hogy gyönyörködjük
az adventi fényekben, részesei legyünk
az „adventi forgatagoknak”, részt
vegyünk egy-egy adventi hétvégi
programon. S most sikerült közös
összefogással megvalósítanunk azt,
amire sok tiszavasvári vágyott már
évek óta. Emlékszem, hogy amikor
Szerencsre „megérkeztek” az első
rénszarvasok, sok tiszavasvári család kelt
útra, hogy élőben megcsodálja az adventi
dekorációkat. S most itt, Tiszavasváriban is
gyönyörködhetünk bennük. De nem csak

bennük, hiszen sok újdonsággal, gyártott és
saját készítésű dekorációval gazdagodott
településünk, intézményünk. S hogy ez
megvalósulhatott sok ember támogatására,
összefogására, munkájára, intézmények,
szervezetek, civil szervezetek közös
gondolkodására volt szükség. Hiába van
ötletünk, ha nincs az önkormányzat , az
intézmények, civil szervezetek részéről
anyagi és erkölcsi támogatás.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik nemcsak munkájukkal de anyagilag
is hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen szép
lett kisvárosunk, vigyázzunk rá! S kik
voltak a támogatók: Tiszavasvári Város
Önkormányzata, Tiszavasváriért Közéleti
Egyesület, Tiva-Szolg Kft munkatársai,
akik az ajándékdoboz elkészítésében
és a dekorációk Szerencsről történő
elszállításában, a fenyőfa felállításában
is segítettek. Köszönetünket fejezzük
ki a fenyőfa felajánlásokért a Magiszter
Óvoda, Általános Iskola, Középiskola,
Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Tiszavasvári Tagintézményének,
Balázs Andrásnak és Vitányi Györgynek.
Hüse Mihály már évek óta segít a
város fenyőfájának kivágásában és
szállításában, melyben közreműködtek a
Rendőrkapitányság munkatársai.
Az
Adventi
rendezvények
lebonyolításában segítségünkre vannak
a Polgárőrség tagjai és a rendőrség
munkatársai.
Köszönettel
tartozom
Munkatársaimnak,
akik
nemcsak
intézményeink belső tereiben hanem azon
kívül is ünnepi hangulatot teremtettek.
Vigyázzunk arra, amit közösen építettünk,
szépítettünk, s valóban , ilyen szép
még nem volt az adventi időszakban
Tiszavasvári. Valamennyi Látogatónknak,
Olvasónknak áldott, békés karácsonyt és
eredményekben gazdag, boldog új évet
kívánok Munkatársaim nevében:
Kulcsár Lászlóné

Ép testben ép lélek c. rajzpályázat kiállítását nyitotta meg Győrfi Pál OMSZ szóvivő,
egészségszakértő november 18 – án a Találkozások Házában. Ezt követően Stressz és
teljesítmény c. előadását hallhatták az érdeklődők.

Dr. Csikai Erzsébet orvos, természetgyógyász november 8 – án tartott előadást az
egészségmegőrzésről a Találkozások Házában.

Tiszavasvári Advent és Mikulás
Ígéretes programok várták az ünnepelni
vágyókat
az
adventi
időszakban
Tiszavasváriban. Sokan éltek ezzel
a lehetőséggel, nagy örömünkre a
Találkozások Háza tere
nézelődő,
érdeklődő közönséggel telt meg hétről
hétre.
Első adventi alkalmunkon, november
28 – án kerültek fel a város fenyőfájára
az utolsó díszek az intézmények, civil
szervezetek és városlakók által. Az ünnepi
köszöntő és az adventi gondolatok Dr.
Vinnai Győző országgyűlési képviselőtől
és Hülvely Zoltán görög katolikus
parókustól hangzottak el.
Advent első vasárnapján a 2012 - es
Megasztár egykori versenyzője, Nagy Adri
lépett fel szabadtéri színpadunkon. Az
utolsó dal, a Legyen egy ünnep címmel
közös produkcióvá vált Adrival és az
intézményekkel, munkahelyekkel, melyért
az énekesnő nagyon hálás és meghatódott
volt.
Az időjárás nem fogadott kegyeibe,
hiszen a Fejér megyei Szironta Csengettyű
együttest már a Találkozások Házában
tudtuk fogadni. Mindeközben a téren árusok
várták az érdeklődőket, igényes, szép és
ízletes termékek sokaságát vonultatták
fel. Ifj. Pampuch János jóvoltából a
karámba néhány hetes báránykák érkeztek,
akiket a gyerekek örömmel simogattak és
gyönyörködtek bennük.
A következő hétvége programok tárházát
nyújtotta, hiszen már december 3 – án
elindult a kisvonat a városban, szállítva
kora délutánig az óvodásokat és iskolásokat
a Találkozások Házához
a Gombóc
együttes délelőtti és délutáni koncertjeire.
Arcfestő és lufihajtogató bohóc is várta a
gyerekeket és természetesen a Mikulás is
megérkezett a tiszavasvári kicsinyekhez.
A másnap is mozgalmasan telt, hiszen
a kisvonat elkezdte útját a városban a

reggeli órákban, a Mikulás szállításáról
is gondoskodva, nagy meglepetést okozva
ezzel kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Igazi látványosságot nyújtott a IX. Mikulás
motorozás
résztvevőinek
érkezése,
felvonulása, megtelt a tér, az árusok
elfoglalták helyeiket és a Találkozások
Háza aulájában kezdetét vette a Kalamajka
Bábszínház remek interaktív előadása.
Az arcfestő újra szebbnél szebb arcokat
varázsolt az izgatott gyerekeknek, akik
aztán boldogan szaladtak a kamaraterembe,
ahol a Négyszögletű kerek erdő c. mese
óriásbábjai várták őket és a látogatókat.
Nem ért véget a hétvége, hiszen a
2. adventi vasárnap is beköszöntött,
kiváló programokat kínálva. Az ünnepi
köszöntőt Ráduly Zsolt alpolgármester
mondta el, Szvoren Attila református
lelkész adventi gondolatait adta közre,
ezt követően a remény gyertyája került
meggyújtásra. A Lurkó Kuckó Óvoda kis
óvodásai is köszöntötték műsorukkal a
közelgő ünnepet, amikor is megérkezett
a Mikulás és örömmel szólt és énekelt
a gyerekekhez. Miután újra útra kelt,
Balássy Betty és Varga Feri érkezett
a színpadra, szívet melengető adventi
műsort hoztak magukkal. Az est zárásaként
a színházteremben Mini, Max és Barátaik,
élő óriásbábok várták a családokat
szórakoztató műsorukkal.
Nem lesz ez másképp az elkövetkező
adventi hétvégéken sem, minden korosztály
találhat
neki
tetsző
műsorszámot,
bízunk benne, hogy sokan eljönnek a
Találkozások Háza terére, nem csupán
most, az ünnepváró hétvégéken, hanem
mindig, amikor programokat szervezünk
Önöknek és Mindenkinek, aki szeretne
kikapcsolódni és
ünnepi hangulatban
eltölteni néhány órát.
Szőllősi Ágnes

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
AUTÓMOSÓ ELADÓ!
Tiszavasváriban a Lakótelepi Autómosó
egészségügyi okok miatt eladó. 110
m2-es műhely teljes felszereltséggel,
bevezetett vendégkörrel, tevékenység
bővítési lehetőséggel. Érdeklődni lehet:
06/30/375-8763
Tiszalök központjában a József Attila
úton 1930 nm-es telken, 100 nm-es, 3
szobás, cserépkályhás, tufából épült,
felújításra szoruló családi ház eladó. 7,8
M Ft. Érd: 06 30/ 976-9459
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó.
Érd.:06 30/402-6732
Tiszavasváriban 100 nm-es, komfortos
parasztház több gazdasági épülettel,
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06
70/541-5339

Szolgáltatás
Egyéni
vállalkozóként
épület-és
szerkezetlakatos munkákat vállalok.
Kiskapuk,
nagykapuk,
előtetők,
fémszerkezetű épületek, trapézlemez
kerítések, fémszerkezetek helyszíni
szerelése, hegesztése, javítása. Telefon:
0670/322-3546
„Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők,
egyéb
fémszerkezetek
gyártása,
felújítása kedvező áron! További
lakatos és hegesztési munkák, helyszíni
szereléssel/beépítéssel. Lakás felújítási
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-30/611-60-74
Földmérés,
megosztás,
épület
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel:
30/ 368-9797
Középkorú
férfi
biztonsági
őr,
intézményekben portás állást keres. 06
30/436-3211

Ez is - Az is
Végkiárusítás az Ázsia Áruházban! Az
élelmiszerárut kivéve minden termék
40% kedvezménnyel kapható - a készlet
erejéig! (Ázsia Áruház a Pethe Ferenc
Általános iskolával szemben)
Dahua VCT-999 tripod professzionális
fényképezőgép állvány dobozában fél
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 2500
Ft/q! (Méterben) 2800 Ft/q! (Gurigázva)
Szállítás és mérlegelés megoldható!
TEL: 06 30/696-39-61

Állás
A tiszavasvári Pizza Feretti pizza futár
állás betöltésére vár jelentkezőket.
B
kategóriás
jogosítvány,
jó
kommunikációs képesség, számítógépes
ismeretek, helyismeret. Bejelentett
munkaviszony, bérezés megegyezés
szerint, személyesen. Tiszavasvári
lakosok előnyben. Érdeklődni: 70/6312096 telefonszámon, a nap bármely
szakában.
Polgármester fogadónap:
2021. 01.03. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2021.12.15. szerda 08.00-12.00
2021.12.29. szerda 08.00-12.00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Kéményseprőipari Kft. központja:
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cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515; 06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6.
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható!
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre,
illetve a mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható.
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó
számot

Megemlékezés

Bereczki József László

halálának 2. évfordulójára
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyeteket.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
Így emlékem áldás lesz rajtatok.
Fájó szívvel emlékezünk
Gyászoló testvéreid családjával

Dr. Kodak István Gyermekgyógyász
rendelési ideje:
Hétfő – Szerda - Péntek: 09:00 - 11:00
Kedd – Csütörtök: 15:00 – 17:00
Tel.: 30/3429-702
Tiszavasvári Járási Hivatallal
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük,
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346
Módosul a gyermekorvosi rendelési idő
2022. januártól a Tiszavasvári I. számú
házi gyermekorvosi körzetet Dr. Jóna
Angelika Gizella gyermekorvos látja
el. A rendelés helye változatlanul a
Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti
Központi Orvosi Rendelő emeleten lévő
rendelőhelyisége. A rendelési idő az
alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 		
8:30-10:30
Kedd: 		
13:00-15:00
Szerda: 		
8:30-10:30
Csütörtök:
13:30-15:30
Péntek: páros hét 8:30-10:30
páratlan hét: 13:00-15:00
Tanácsadás: kedden 12:00 órától

halálának 7. évfordulójára
„Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
Őrizzük emléked, nem fogunk feledni.
Visszahoz egy régi perc, megidéz egy
fénykép, Míg a Földön élünk, sosem lesz
ez másképp.”
Szerető feleséged és bánatos családja

Gyászjelentés

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti
állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
December 10-16.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
December 17- 23.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
December 24-30
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
December 31-Január 05.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Január 06-12.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Január 13-19
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520080-as telefonszámot!

Megemlékezés

Mészáros Sándor

Megemlékezés

Tamás Lajos

halálának 3. évfordulójára
Nem fogjuk már elgyengült kezed,
Nem simogatjuk őszülő fejed,
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Megpihenni tért két dolgos kezed.
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk
Rád örökké emlékezünk.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal,
akik szerették, tisztelték, ismereték, hogy
feleségem
Csonka Ottóné Bogyó Katalin
hosszú betegség után életének 80. évében
2021. november 29-én átadta lelkét
teremtőjének.
„beteg teste megpihenni tér,
Nehéz út volt, amit Ő megélt.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.”
Temetése Nyíregyházán az Északi Temető
Korányi úti ravatalozójából, 2021.
december 17-én 11.00-kor

EBOLTÁS!

Dr. Magyar Károly 06-70-570-0904
Tiszavasváriban és környékén,
háznál és a rendelőben
Állatorvosi rendelő nyitva tartása:
H: 17:00 -19:00, K: 17:00 -18:00
Sz:17:00 -19:00, Cs:17:00 -18:00
P: 16:00 -18:00
Az elmaradt kötelező veszettség
elleni oltásokat kérjük,
minél előbb pótolják az erről szóló
164/2008 FVM rendelet szerint!
„Az eboltás elmulasztása a rendelet
szerinti bírságot vonhat maga után!”

Anyakönyvi Hírek

Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Vadász Milán Zsolt
Lippai Dénes Máté
Hadobás Olivér
Makula Csenge
Tóth-Molnár Zoltán
Ábri Alex Noel
Fabula Zsófia
Husz János
Sándor Jázmin Zselyke
Lippai Hermina
Kovács Alisa Anna
Ábri Hanna Noémi
Ábri Laurent
Balogh Janka Dorka
Kovács Rikárdó Enrikó

Akik házasságot kötöttek
Szabó Julianna - Juhász György
Dancs Henrietta – Fekete Péter
Balogh Emese – Molnár István
Szakolczai Anett – Polonkai Gábor
Borbély Rebeka – Mészáros Dávid
Gyöngy Margit – Szurkos István

Akiktől búcsút vettünk:
Szücs István /2021.10.29./ Szabó Magda u.
Szabó Géza János / Egység u.
Nagy Ferenc / Gergely Deák u.
Tóth Lajos / Vízmű u.
Nagy Attila / Hősök u.
Ruda Albertné sz. Kuncsik Erzsébet
Egység u.
Bodahelyi János / Szabó Magda u.
Kuik Lajos / Kossuth u.
Dallos László / Szorgalmatos
Lakatos Kálmán / Keskeny u.
Gál Imre / Bocskai u.
Tács Ferencné sz. Kiss Ibolya / Ifjúság u.
Dudás Józsefné sz. Szabó Margit / volt
Táncsics u.
Pogácsás Imre / volt Állomás u.
Benicsák Ferencné sz. Hajtó Anna /
Kossuth u.
Lipcsei Józsefné sz. Nagy Julianna /
Március 21.u.
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Közösségi hírek
Foci

Horgászhírek

Bajnokságzáró utolsó meccs
November 20-án, szombaton – alig
valamivel ebéd után fújta meg a
kezdőrúgást jelző sípját Németh Zoltán
játékvezető, ezzel kezdetét vette a Megye
II. osztályú labdarúgó bajnokság őszi
szezonjának utolsó fordulója. Ekkorra
már kimerészkedett a Marci büféből a
nézők jelentősebb csoportja, akik nagy
valószínűséggel a köd elől menekültek oda.
Nem volt nagy hideg, de az időjárás olyan
volt, mint olykor-olykor a játékvezetés!
Siralmas! Bár az ellenfél, az Ófehértó
csapata a tabella vége felé helyezkedik
el, de a mutatott játék nem ezt tükrözte.
Mindjárt a 11. percben meg is szerezték
a vezetést Duleba Szebasztián révén. 0:1!
Fiaink ekkor kezdtek rádöbbenni, hogy
jó lenne a pályára küldött mezbe nekik
is belebújni, és megmutatni, hogy miért
vágyódnak a dobogóra. Még tíz perc sem
telt el a bekapott góltól, amikor Bolega
Sanyi bebizonyította, hogy nem véletlenül
csatár, és a 20. percben egyenlítettünk.
1:1! Ezt követően a szünetig mondhatnám,
hogy heves küzdelem folyt, de nem
szoktam hazudni. Voltak próbálkozások,
elfutások, rossz passzok, hibás átadások
itt is, ott is, de Kiss Gábor vezetőedzőnk
hanglejtéséből sejteni lehetett, hogy
szünet után egy más felfogású csapat lép

Kedves Olvasók!

majd pályára. Aztán jött a második félidő.
Külső szemlélőként azt tapasztalhattuk,
hogy a csapatunk játéka kezd ötletesebb,
támadóbb szelleművé válni. Sajnos a
sorra kidolgozott helyzeteket csak a 69.
percben sikerült gólra váltani, amikor
Tóth László szokásához híven beköszönt
az ellenfél kapujába. 2:1! Ekkor már az
Ófehértói fiúk érezhettek valamit, meg
fáradtságot is, mert kezdett alább hagyni
a lendületük. A tömegnek nem nevezhető
nézőközönség már kezdett gondolkodni a
hazamenetelen, amikor a csereként beállt
Makula Alexander a 90. percben tudtukra
adta, hogy még nincs vége a meccsnek,
és azon rendje s módja szerint rúgott is
egy szezonzáró-búcsúztató gólt. 3:1! Ezt
követően már csak (rövid) idő kérdése
volt, hogy Németh játékvezető hármat
fújjon a sípjába, amivel tudtára adta Kalló
Zsolt és Tóth Ádám asszisztenseknek,
hogy gyorsan be az öltözőbe, aztán indulás
haza, míg a köd teljesen le nem ereszkedik.
Szép volt fiúk!
(Lehet, hogy ez a cikk nem kerülne be a
Népsportba a komolytalan hangvétele
miatt, de legalább ezzel szerettem volna
megtörni a mindennapok komorságát :))
-efa-

Márton-napi felvonulás a FülemüleZöld Óvodában
A legenda szerint Szent Márton a Római
Birodalom
Pannónia
tartományának
Savaria nevű városában (mai Szombathely)
látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317ben egy római tribunus (elöljáró) fiaként.
A római császár katonájaként szolgáló
Márton a franciaországi Amiens városában
egy hideg téli estén odaadta meleg
köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak.
Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a
koldus alakjában. Innentől kezdve nem
a hadsereget, hanem Istent szolgálta,
megkeresztelkedett.
Misszionáriusként
sok jót cselekedett. Jóságáról még életében
legendák keringtek, püspökké akarták
szentelni. A monda szerint, mikor ennek
hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy
alázatosságában a ludak óljába bújt.
A szárnyasok azonban gágogásukkal,
szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak,
így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont
371-ben püspökké szentelték és haláláig,
398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.
Egy másik változat szerint ez a hagyomány
a római időkre nyúlik vissza. November
11-e a naptárban ősidők óta a téli évnegyed
kezdő napja: megkóstolták az új bort és
az új termés is kitartott bőven, így nagy
eszem-iszomot tartottak, hogy jövőre is
jó termés legyen mindenhol. A rómaiak
Aesculapiust, az orvosistent ünnepelték
ilyenkor, s ludat öltek, amely a hadisten,
Mars szent madara volt. (A madarak
gágogásukkal egyszer megmentették
Rómát a gallok éjszakai orv rajtaütésétől.)
A keresztény naptárban is ez alapján
kapott helyet: a lúd római neve “avis
Martis” (Mars isten madara); régi
szófejtéssel
„Márton
madara”-ként
ünnepelték, így nem kellett eltérni a
lúdlakomák
évnegyedkezdő
római
szokásától. A reformációnak korában is
folytatódott a hagyomány: a protestánsok

Luther Márton neve napján emelgették a
poharaikat ilyenkor.
(http://termeszetbaratikor.network.hu/
blog/termeszet-barati-kor-blogja/szentmarton-legendaja)
Márton
naphoz,
számos népszokás, néphit kapcsolódik
Magyarországon: Új bor kóstolása,
libás ételek fogyasztása, időjóslás,
ajándékozás, felvonulás. A Fülemüle
Zöld Óvodában óvodásaink ezen a
héten
megismerkedhettek
Márton
legendájával, s az ehhez kapcsolódó
zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos,
dramatikus, néphagyományokat követő
tevékenységekkel, pl.: mécsesek készítése,
kukoricamorzsolás, csutkavár építés.
A Márton napi táncházat követően,
a mulatságban megéhezett gyerekek
libazsíros
kenyeret
fogyaszthattak,
hiszen aki Márton napján libát nem
eszik, egész évben éhezik. A délutáni
szürkületben bekapcsolódtak a szülők is a
programunkba. Közösen megtekinthettük a
Fülemüle csoport Márton napi műsorát.
Ezt követően a gyermekek saját készítésű
mécseseikkel, szüleik kíséretében vonultak
fel az Ifjúság úton, hogy a Márton nap
emlékét, a jó cselekedeteket szimbolizáló
fényt a városban lakó emberek közé is
elvigyék.

Szeretnénk
megragadni
az
alkalmat,
hogy
köszönetet
nyilvánítsunk
azon cégek és
személyek részére,
akik ebben az
évben
is
segítették
egyesületünk
munkáját és a Kacsás tó működését.
Az Elnökség, illetve a horgásztársak
nevében köszönünk mindent a Hungária
Vagyonvédelmi Kft-nek, a Tiszavasvári
Mezőőri szolgálatnak, a Tiszavasvári
Önkormányzati
Tűzoltóságnak,
a
Harcsatanya Horgászboltnak, a TiszaTeszt
Méréstechnikai Kft-nek, a Tokaji Halnak,
a Losonczi és Losonczi Kft-nek, a Munka
TSZ-nek, a W Design-nak, illetve a
Gőz Nyomdának. Továbbá köszönjük a
társadalmi munkát a Kacsás tónál Mászlai

Györgynek, Kósa Péternek, Gödöny
Gábornak, Vámosi Viktornak, Veres
Norbertnek, Kovács Lászlónak, id. László
Zoltánnak, id. Veres Tibornak, Pesti
Lajosnak, Szaniszló Pálnak, Szaniszló
Alexnak, Szaniszló Zsoltnak, László
Zoltánnak, Gyenes Zoltánnak és Dányi
Istvánnak. További információ, hogy
a tavunkon az évben 14 alkalommal
történt közös halőri ellenőrzés, amelyet
Máté István, Szaniszló Pál, Szaniszló
Zsolt, illetve Szaniszló Alex végeztek.
Ezen ellenőrzések során a hiányosságok
többnyire a matrac és mérleg hiánya voltak,
esetleges papírok hiánya, a Házirendben
szereplő súlyhatár átlépése, illetve több
bot használata a megengedettnél. Kérjük
a horgásztársakat, hogy a jövőben jobban
figyeljenek oda ezekre a dolgokra.
az Elnökség nevében
Szögi Roland elnök
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„Hagyományok a közösségekért –
Közösségek a hagyományokért”
hagyományőrző rendezvények „Jó Gyakorlat”
Regionális Konferencia

2021. november 17-én a Tiszavasvári
Polgárőr Egyesület a Tiszavasvári
Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal
közösen
a
TOP7.1.1-16-H-029-3
számmal a „Helyi közösségi programok
megvalósítása”
„Hagyományok
a
közösségekértKözösségek
a
hagyományokért”
hagyományőrző
rendezvények projekt keretében szervezte
meg a „Jó gyakorlatok” Regionális
konferenciát. A projekt célja, hogy a
konferencián lévő szakemberek között
egy szoros együttműködés alakuljon ki,
ami elősegíti a jövőben a közös munkát. A
helyi közösségek megerősítése volt a cél.
A közösségek bevonása a városunkban
kialakult drog problémák kezelése
érdekében létfontosságú. A szakemberek,
a szülők partnerként szükséges, hogy
együttműködjenek a fiataljainkat érintő
problémák megoldásában. A konferencia
előadásait úgy próbáltuk összeállítani,
hogy az alapellátástól kezdve a
prevencióig, gyógyításig, bűnmegelőzésig,
minden terület egy kicsit bemutathassa
munkáját. A konferencia szakemberek
részére
került
megrendezésre.
A
konferencián
tartalmas
előadásokat
hallhattunk, és betekintést nyerhettünk a
különböző ellátási területek munkájába.
A rendőrség munkatársa bemutatta,
hogy már óvodás korban elkezdődik a
prevencióra nevelés. Dr. Pollák Csaba
főorvos a szenvedélybetegségek kezdetétől
teljesen a végéig mutatta be munkáságát,

kezelés, gyógyítás, lehetőségek. Az
emberbarát
alapítvány
pedig
egy
filmmel segítette a szakembereket,
amiben maga szenvedélybeteg férfiak
nyilatkoztak sorsukról. A nap folyamán
lehetőség volt személyes beszélgetésekre,
információgyűjtésre, és a szakemberek
profitáltak az előadásokból. A konferencia
alatt a helyi termékek népszerűsítésére
is nagy hangsúlyt fektettünk az
aprósüteményt, sós süteményeket és a rétest
a Tiszavasváriban működő Jég Pékség
készítette részünkre. A szendvicseken
pedig házi sajtot és gomolyát is találtak
a vendégek, melyet Szabó Miklós helyi
vállalkozó és felesége készítenek. Ezúton
szeretnénk megköszöni az előadóknak az
önzetlen segítséget, hogy idejüket nem
sajnálva, szakértelműkkel és tudásukkal
segítették a jövőbeni munkánkat: Ráduly
Zsolt - Tiszavasvári Város alpolgármestere,
Makkai Jánosné - Kornisné Liptay
Elza Szociális és Gyermekvédelmi
Központ intézményvezető, Tiszavasvári
Kábítószer Egyeztető Fórum elnöke,
Kormosné Balogh Bernadett r. őrnagy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály,
Szoka László intézményvezető - Talentum
Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány
Alacsonyküszöbű ellátás, Dr. Pollák
Csaba, pszichiáter - Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórház, Szilléryné Tímea pszichológus Emberbarát Alapítvány
Gombos Boczák Anita
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Most látható a természetben
Az etetők látogatója

November 8-án ünnepelte 90. születésnapját Papp
Gézáné, született Juhász Margit, akit a jeles napon
Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében Dr. Kórik
Zsuzsanna jegyző asszony és Szabóné Aranyi Tünde
anyakönyvvezető is felköszöntött. Margit néni 1931ben született Tiszabűdön, Juhász István és Hadászi Anna
ötödik gyermekeként. Szülei dolgos, görög katolikus
emberek voltak, őt mégsem a gazdálkodás vonzotta,
inkább a szabás-varrás rejtelmeivel ismerkedett az elemi
iskola elvégzését követően. A mai napig előszeretettel
használja a varrógépét, megjavítja, átalakítja családtagjai
ruháit, azok nem kis örömére. Ajándékba lábtörlőket
készít, ez utóbbi szenvedélyének leginkább az őszi, téli
korán sötétedő napokon hódol. Aktív korában örömmel
dolgozott a tiszavasvári varrodában, de az élet úgy
hozta, részt vett férje munkájában, vállalkozásában.
Papp Géza ácsmesterrel 1949. május 21. napján kötött
házasságot. 62 éven át éltek jóban-rosszban, férje 10
évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig. 1950-ben született
egy fiúgyermekük Gézuka, akit pár hónaposan eltemettek.
Margit néni a mai napig megőrizte derűjét, jó kapcsolatot
ápol rokonaival, szomszédaival, ismerőseivel, a görög
katolikus egyházközösség tagjaival. Szívesen nézi a
televíziót, kedveli az emberi történeteket és a vallási
műsorokat.

2021. november 2-án ünnepelték Szüleink Munkácsi József és felesége, Munkácsi Józsefné
(Csontos Mária) -házasságkötésük 60. évfordulóját.
Ebből az alkalomból szívből köszöntjük Őket, és
sok-sok boldog, együtt töltött évet kívánunk jó
egészségben: szerető családjuk
„Az embernek kell, hogy legyen Társa az Életben.
Egy értékes partner. És ha ez megvan, akkor
gazdagabb, mint bármelyik király, vagy királynő az
egész föld kerekén. (J.R.Ward)”

A december már javában a madár etetés időszaka. Ilyenkor
az ember gyönyörködve nézi a madáretetőn megjelenő kék
és széncinkéket, a madárvilág utca gyerekeit a verebeket,
a lepotyogtatott napraforgó szemeket összeszedő balkáni
gerléket. Időnként azonban hangos vészkiáltások
hangzanak fel és a madárvendéglő egy szempillantás
alatt kiürül, mindenki a sűrű bokrok közé menekül, mert
a villám röptű karvaly próbál valamiit elkapni, hogy téltől
kínzó éhségét csillapítani tudja. Sokan ezt igen rossz néven
veszik tőle, pedig ez az élet rendje. Neki is élni kell. Nem
beszélve róla, hogy ezzel is a természetes kiválogatódást
szolgálja. A beteg, kevésbé életképes egyedeket sikerül
elkapnia, amivel az egyes fajok legerősebb egyedei viszik
tovább az életet. Ne haragudjunk tehát a karvalyra, bízzuk
a természetre az élet működését. Egyébként védett madár,
eszmei értéke: 10000 Ft.
dr Legány András

Madarászok figyelem!
Az MME helyi csoportja 2021.12.18-án délelőtt 9
órakor vízimadár megfigyelést tart, melyre minden
érdeklődőt várnak, a helyszín:
Tiszavasvári - Fehér-szik.
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